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Crynodeb 

  
Er gwaethaf ei bwysigrwydd i nifer o elfennau cymdeithas, mae geomorffoleg, fel maes a therm, yn 

anghyfarwydd i’r mwyafrif o bobl. Er mwyn manteisio ar y pwysigrwydd hwn mae angen gwella'r 

modd y cyfathrebir geomorffoleg fel pwnc, i gynulleidfaoedd gwyddonol ehangach ac i'r cyhoedd 

yn gyffredinol. Un maes allweddol o bwys yw rôl posibl geomorffoleg mewn geodwristiaeth. Yn y 

traethawd hwn, rwy'n trafod sut y gall adnabod geomorffosafleoedd hyrwyddo cyfleoedd awyr 

agored a gwella profiadau ymwelwyr. Mae geomorffosafleoedd (a ddiffiniwyd yn gyntaf gan 

Panizza, 2001) yn safleoedd tirwedd y gellir priodoli iddynt werthoedd gwahanol (gwerth 

gwyddonol yn bennaf, ond hefyd gwerthoedd diwylliannol, hanesyddol, ecolegol, esthetig ac 

economaidd). Gan ddefnyddio tair methodoleg gyhoeddedig, ac un fethodoleg a luniais yn 

bwrpasol, rwyf wedi adnabod ac asesu 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru, gan bennu sgôr 

meintiol ar gyfer pedwar gwerth pob safle: gwyddonol; diwylliannol, ychwanegol (ecolegol, 

esthetig); a defnydd posib. Ar gyfer safleoedd sy'n sgorio'n uwch, holais a yw’n bosib integreiddio 

gwybodaeth geomorffolegol gyda mathau eraill o wybodaeth, yn enwedig gwybodaeth 

ddiwylliannol, fel porth i ennyn diddordeb ymwelwyr mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol, 

a thrwy hynny wella eu profiadau yn gyffredinol o’r safleoedd. Cynlluniais dair astudiaeth achos, yn 

Rhaeadrau Pontarfynach, Sarn Cynfelyn a Chwm Elan, i archwilio hyn ac i roi prawf ar amrywiaeth 

o ddulliau hyrwyddo ac addysgiadol. Er gwaethaf y cysylltiadau helaeth sy’n bodoli rhwng tirweddau 

a thirffurfiau Cymru a’i diwylliant (e.e. llenyddiaeth, celfyddyd, barddoniaeth, cerddoriaeth), a’r 

ffaith eu bod o bwysigrwydd cymharol i safleoedd yn Ewrop, mae’n rhaid casglu bod llawer o 

safleoedd Cymru yn parhau i gael eu tanhyrwyddo a'u tanddefnyddio at ddefnydd geodwristiaeth. 

Mae dulliau rhyngddisgyblaethol sy'n cyfuno gwybodaeth aml-haenog am dirweddau a thirffurfiau 

(e.e. geomorffoleg, daeareg, ecoleg, archaeoleg, llenyddiaeth, celfyddydau gweledol, chwedlau) yn 

ffordd allweddol o ddenu mwy o ymwelwyr a chyfoethogi eu profiadau, a thrwy hynny arwain at 

well gwarchodaeth o’n geodreftadaeth. 
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Diolchiadau 

Hoffwn i ddiolch o waelod fy nghalon i bawb sydd wedi fy nghefnogi dros y pedair mlynedd 

ddiwethaf. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i’m goruchwylwyr, Hywel Griffiths, Stephen Tooth a Cerys 

Jones, am eu cefnogaeth, eu harweiniad a’u brwdfrydedd. Rhaid i mi ddiolch yn arbennig i Hywel a 

Stephen am neilltuo llawer o’u hamser i ddod gyda mi i asesu’r holl safleoedd ledled Cymru - er 

rwy’n siŵr ein bod ni i gyd wedi mwynhau cael esgus i gael profi rhai o dirweddau mwyaf arbennig 

Cymru!  

Yn ail, hoffwn ddiolch i holl staff a’m cyd-fyfyrwyr yn yr adran Ddaearyddiaeth sydd wedi gwneud 

fy mhrofiad yno, ers i mi ddechrau yn 2011 fel myfyriwr israddedig, yn un hollol fythgofiadwy. 

Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gyllido’r gwaith ymchwil hwn – 

rwy’n teimlo’n ffodus iawn i fod wedi cael ymgymryd â’r ymchwil yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y 

Gymraeg.  

Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd eu hamser i roi adborth i mi, drwy gyfarfodydd grŵp ffocws, 

cyfweliadau neu drwy gwblhau holiaduron ar-lein; a diolch yn arbennig i Victoria Pendleton 

(perchennog safle Rhaeadrau Pontarfynach), Jeremy Turner (cyfarwyddwr artistig Arad Goch) a 

staff safle Cwm Elan am eu parodrwydd i gydweithio â mi. 

Hoffwn ddiolch i fy nheulu a’m ffrindiau am eu cefnogaeth dros y pedair mlynedd ddiwethaf. Diolch 

yn arbennig i Steff am ei gefnogaeth ddiamod, ac am wastad gadw gwên ar fy ngwyneb – ti’n werth 

y byd. Yn olaf, hoffwn ddiolch i fy rhieni am eu holl gefnogaeth ac am eu ffydd ynof dros y 

blynyddoedd - hebddyn nhw, fyddwn i ddim wedi bod â’r hyder i gychwyn ar y gwaith ymchwil hwn 

yn y lle cyntaf. Cyflwynaf y gwaith iddyn nhw.   
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Pennod 1: Cyflwyniad 

1.1 Cyd-destun yr ymchwil 

Mae gwir angen cynyddu dealltwriaeth o fewn y byd academaidd, a thu allan iddo, o bwysigrwydd 

geomorffoleg fel maes, yn ogystal â gwella’r ffordd y caiff gwybodaeth amdano ei gyfathrebu yn 

gyffredinol. Mae angen gwneud hyn nid yn unig er mwyn lledaenu gwybodaeth am bwysigrwydd 

tirffurfiau a thirweddau, ond hefyd er mwyn bod o fudd i gymdeithas, yn economaidd ac o ran lles 

(Tooth, 2009; Gregory et al. 2014; Woodward, 2015; Tooth et al., 2016). Un o ddibenion y traethawd 

hwn yw dangos mai un ffordd effeithiol o wneud hyn yw mewnblannu dealltwriaeth o geomorffoleg 

ym maes geodwristiaeth, sef maes sy’n amcanu i ddarparu a gwarchod lleoedd y gall ymwelwyr a 

thrigolion lleol fwynhau tirweddau a thirffurfiau (Dowling, 2011).  

Ceir yn nhirwedd Cymru esiamplau eithriadol o ffurfiau afonol, arfordiroedd, a chymoedd rhewlifol 

dramatig, ac mae nifer o’r tirffurfiau hyn wedi ysbrydoli ymatebion diwylliannol gan lenorion ac 

artistiaid ar hyd y canrifoedd, yn aml oherwydd eu gwerthoedd esthetig. Oherwydd hynny mae nifer 

ohonynt bellach yn cael eu hystyried yn safleoedd pwysig o ran twristiaeth, ond cymharol brin yw’r 

wybodaeth am eu geomorffoleg sydd ar gael i ymwelwyr, a cheir llai fyth o wybodaeth am y 

berthynas amlwg rhwng eu nodweddion geomorffolegol a’r ymatebion artistig y maent wedi eu 

hysbrydoli. At hynny, mae systemau i warchod y tirweddau hyn (sef dynodiadau statudol ac 

anstatudol, gan amlaf) yn seiliedig ar warchod elfennau ecolegol, daearegol a geomorffolegol y 

safleoedd yn unig, heb ystyried y gwerthoedd diwylliannol ac efallai’r gwerthoedd economaidd. 

Dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, cafwyd cryn ymdrech yn rhai o wledydd Ewrop (e.e. Sbaen, 

Portiwgal, a’r Eidal) i hyrwyddo a gwarchod eu treftadaeth ddaearegol a geomorffolegol 

(geodreftadaeth) (Avanzini et al., 2005; Serrano a Gonzalez-Trueba, 2005; Pereira et al., 2007). 

Ffurfiwyd cysyniad newydd o’r enw ‘geomorffosafleoedd’ (geomorphosites) o fewn maes 

geodreftadaeth, term a fathwyd gan Mario Panizza yn 2001 (Panizza, 2001). Er fod y cysyniad hwn 

yn dal i fod ar ei brifiant, mae eisoes wedi profi’n fframwaith allweddol ar gyfer adnabod gwerth 

cyflawn safleoedd tirwedd, er mwyn hyrwyddo a gwarchod geodreftadaeth yn gyffredinol (Reynard 

a Coratza, 2013). Mae gan bob safle a adnabyddir fel geomorffosafle werth geomorffolegol 

creiddiol, ond yn ychwanegol mae ganddo werthoedd eraill, yn cynnwys un neu ragor o’r canlynol: 

gwerth diwylliannol, hanesyddol, ecolegol, esthetig ac economaidd (Panizza a Piacente, 1993 a 

2003; Panizza, 2001; Reynard, 2005). Mantais fawr sicrhau dealltwriaeth a gwerthfawrogiad 

cymuned o bwysigrwydd eu tirweddau a’u tirffurfiau, drwy eu hyrwyddo fel geomorffosafleoedd, 



Pennod 1: Cyflwyniad 

2 
 

yw y bydd y gymuned honno’n llawer mwy tebygol o weithredu i ddiogelu a gwarchod y safleoedd 

hynny ar gyfer y dyfodol, gan eu bod yn gweld pa mor arwyddocaol ydynt (Gordon, 2018b). 

Nid yw ymarferwyr yng Nghymru wedi manteisio’n ddigonol eto ar y cysyniad o geomorffosafleoedd 

er mwyn hyrwyddo a gwarchod ein geodreftadaeth (nid oes unrhyw asesiad o geomorffosafleoedd 

Cymru yn bodoli), a buddiol yw edrych ar esiamplau llwyddiannus yn Ewrop. Yn sicr, mae yna 

amrywiaeth eang o dirffurfiau a thirweddau yng Nghymru sy’n deilwng o gael eu hadnabod fel 

geomorffosafleoedd o’r radd flaenaf, ac sydd â’r potensial i gyfrannu’n sylweddol at geodwristiaeth 

ac at dwristiaeth yn gyffredinol. Dangosir hefyd sut mae’r safleoedd hyn yn cyfrannu at nifer o 

bolisïau Llywodraeth Cymru, er enghraifft Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, drwy gynyddu gwerthfawrogiad y cyhoedd o’u 

geodreftadaeth, a chyfrannu at eu iechyd corfforol a’u hiechyd meddyliol. 

Yn y traethawd hwn, byddaf am y tro cyntaf, yn ceisio adnabod ac yn asesu cyfres o 

geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru gan eu cymharu o ran eu pwysigrwydd gyda 

geomorffosafleoedd eraill yn Ewrop. Am y tro cyntaf hefyd, yng nghyd-destun Cymru, byddaf yn 

asesu pa mor llwyddiannus yw cyflwyno gwybodaeth fwy holistig am safleoedd penodol fel dull o 

gyfoethogi profiadau ymwelwyr, gan dalu sylw arbennig i’r berthynas rhwng eu nodweddion 

geomorffolegol a’u gwerthoedd diwylliannol. Byddaf yn gwerthuso gwahanol ddulliau o hyrwyddo 

safleoedd, gan roi sylw arbennig i dechnegau llai traddodiadol sydd wedi profi’n llwyddiannus mewn 

meysydd tebyg (e.e. daeareg a hanes) dros y blynyddoedd ddiwethaf.  

 

1.2 Amcanion ymchwil 

Prif nod yr ymchwil yw gwerthuso rôl geomorffoleg yn hyrwyddo a gwarchod geodreftadaeth 

Cymru. Mae gan yr ymchwil dri phrif amcan, gyda chwestiynau ymchwil penodol yn gysylltiedig â 

phob un ohonynt: 

Amcan 1: Olrhain datblygiad hanesyddol polisïau cadwraeth geodreftadaeth Cymru, gan gynnwys 

adolygiad o rôl geomorffoleg yn amddiffyn a hyrwyddo tirweddau a thirffurfiau.  

Cwestiynau ymchwil penodol:  

1a) Sut mae’r weithred o ddiogelu a hyrwyddo tirffurfiau a thirweddau Cymru wedi 

datblygu dros y ganrif ddiwethaf? 

1b) I ba raddau y gall geomorffoleg gynorthwyo i hyrwyddo ac amddiffyn tirweddau Cymru 

yn well? 

Amcan 2: Gwerthuso a chymhwyso’r dulliau ansoddol a meintiol sydd wedi eu datblygu’n fyd-eang 

i adnabod, datblygu a hyrwyddo geomorffosafleoedd. 
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Cwestiynau ymchwil penodol:  

2a) Beth yw manteision ac anfanteision yr amrywiol fethodolegau o asesu geomorffo-

safleoedd sydd wedi’u cyhoeddi, a pha rai sydd fwyaf perthnasol yng nghyd-destun 

Cymru? 

2b) A yw geomorffosafleoedd potensial Cymru yn gymharol mewn pwysigrwydd i’r rheini 

sydd wedi eu hadnabod mewn gwledydd Ewropeaidd eraill?   

Amcan 3: Disgrifio nodweddion cyfres o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, gan werthuso 

dulliau posibl o’u cyflwyno a’u dehongli i ymwelwyr. 

Cwestiynau ymchwil penodol:  

3a) A all darparu ac integreiddio geomorffoleg gyda mathau eraill o wybodaeth gyfoethogi 

profiadau ymwelwyr, a sut orau y gellir cyflawni hyn? 

3b) A ellir integreiddio nodweddion diwylliannol fel dull i gyfoethogi profiadau ymwelwyr, 

ac fel porth i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol? 

3c) Beth yw’r cyfleoedd a’r bygythiadau penodol sy’n wynebu datblygiad 

geomorffosafleoedd a nodweddion eraill geodreftadaeth yng Nghymru? 

Noder: bydd y cwestiynau ymchwil yma wedi’u dyfynnu mewn italig drwy’r traethawd. 

 

1.3 Strwythur y traethawd ymchwil 

Man cychwyn ar gyfer y gwaith ymchwil hwn yw adolygu rôl geomorffoleg yn amddiffyn a hyrwyddo 

tirweddau a thirffurfiau Cymru; gwerthuso llwyddiant meysydd eraill, sydd â pheth cysylltiad â maes 

geomorffoleg, yn hyrwyddo eu disgyblaethau ac yn ymgysylltu â’r cyhoedd; olrhain datblygiad 

hanesyddol polisïau cadwraeth geodreftadaeth Cymru; a thrafod datblygiad y cysyniad o 

geomorffosafleoedd (Pennod 2). Amlinellir ym Mhennod 3 y fethodoleg a ddatblygwyd er mwyn 

creu llechres o 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru ynghyd â’r fethodoleg bwrpasol a 

ddefnyddiwyd i’w hasesu. Yn yr un bennod, gwerthusir tair methodoleg gyhoeddedig ar gyfer asesu 

geomorffosafleoedd a ddefnyddir mewn gwledydd yn Ewrop. Ym Mhennod 4 cyflwynir 

canlyniadau’r asesiad o 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru a thrafodir y prif themâu a 

gafwyd; ac hefyd cymherir pwysigrwydd geomorffosafleoedd potensial Cymru gyda safleoedd eraill 

yn Ewrop a aseswyd gan ymchwilwyr eraill. Bydd penodau 5, 6 a 7 yn manylu ar ganlyniadau tair 

astudiaeth achos yr ymchwil (Pennod 5: Rhaeadrau Pontarfynach; Pennod 6: Sarn Cynfelyn; Pennod 

7: Cwm Elan) er mwyn archwilio dulliau o ddehongli tri geomorffosafle potensial a’u cyflwyno i 

ymwelwyr. Bydd Pennod 8 yn tynnu prif gasgliadau’r ymchwil ynghyd ac yn trafod rôl geomorffoleg 

yng nghadwraeth a hyrwyddiad geodreftadaeth Cymru, a bydd Pennod 9 yn crynhoi’r casgliadau ac 

yn argymell gwaith ymchwil pellach y dylid ei gynnal. Crynhoir yn Nhabl 1.1 ymhle rwyf yn ymdrin â 

phob amcan a’r cwestiynau ymchwil cysylltiedig. 
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Tabl 1.1 Crynhoad o brif amcanion a chwestiynau penodol y gwaith ymchwil hwn ac ym mha bennod y trafodir 

hwy. 

Prif Amcanion 
Cwestiynau 

Ymchwil 
Pennod 

1: Olrhain datblygiad hanesyddol polisïau cadwraeth 

geodreftadaeth Cymru, gan gynnwys adolygiad o rôl 

geomorffoleg yn amddiffyn a hyrwyddo tirweddau a 

thirffurfiau. 

1a 1 

1b 2 

2: Gwerthuso a chymhwyso’r dulliau ansoddol a meintiol 

sydd wedi eu datblygu’n fyd-eang i adnabod, datblygu a 

hyrwyddo geomorffosafleoedd. 

2a 3 

2b 4 

3: Disgrifio nodweddion cyfres o geomorffosafleoedd 

potensial yng Nghymru, gan werthuso dulliau posibl 

o’u cyflwyno a’u dehongli i ymwelwyr. 

3a 5, 6 a 7 

3b 5, 6 a 7 

3c 8 
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Pennod 2: Adolygiad o lenyddiaeth 

Nod y bennod hon yw olrhain datblygiad hanesyddol polisïau cadwraeth geodreftadaeth Cymru, 

gan gynnwys adolygiad o rôl geomorffoleg yn amddiffyn a hyrwyddo tirweddau a thirffurfiau (sef 

amcan cyntaf yr ymchwil hwn). Rhennir y bennod yn bum prif adran: (1) cyflwyniad i bwysigrwydd 

maes geomorffoleg; (2) yr anthroposen a chynnydd mewn ymwybyddiaeth amgylcheddol; (2) 

gostyngiad yng ngwelededd a defnydd y term ‘geomorffoleg’; (3) llwyddiant meysydd eraill, sydd â 

pheth cysylltiad â daearyddiaeth ffisegol, yn hyrwyddo eu disgyblaethau ac yn ymgysylltu â’r 

cyhoedd; (4) y gwahanol lefelau o warchodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer tirweddau a 

thirffurfiau yng Nghymru; (5) trafodaeth ar ddatblygiad y cysyniad o geomorffosafleoedd.   

2.1 Pwysigrwydd maes geomorffoleg 

‘Geomorffoleg yw’r wyddoniaeth sy'n ymwneud â ffurf wyneb y tir a'r prosesau sy'n ei greu’ 

(Summerfield, 1991: 3). Mae’n ddisgyblaeth sy’n gorwedd rhwng daearyddiaeth ffisegol a daeareg, 

gan dynnu, felly, ar wybodaeth o’r ddau faes a chyfrannu atynt (Harvey, 2012). Er bod modd disgrifio 

ffurfiant amryw o dirffurfiau drwy ystyried natur a dwysedd (intensity) y prosesau geomorffolegol 

sy’n digwydd heddiw yn unig, mae’n bwysig ein bod hefyd yn ystyried digwyddiadau’r gorffennol 

gan fod nifer helaeth o dirffurfiau wedi eu creu mewn gwahanol gyfnodau ar hyd hanes daearegol 

y blaned, ac yn amlygu gwaddol prosesau’r gorffennol (Summerfield, 1991). Mae hefyd yn bwysig 

ein bod ni’n ystyried geomorffoleg yng nghyd-destun amryw o raddfeydd gofodol, sef: (1) 

graddfeydd-micro (manylion gwaddodol a phrosesau hindreulio); (2) graddfa leol (afonydd, 

traethau, rhewlifoedd a llethrau); (3) graddfa ranbarthol (mynyddoedd unigol, bryniau, a basnau 

afonydd); (4) graddfa fyd-eang (cyfandiroedd a systemau mynyddoedd) (Summerfield, 1991; 

Harvey, 2012).  

Mae deall geomorffoleg yn holl bwysig er mwyn esbonio sut y mae tirluniau’r byd wedi datblygu yn 

y gorffennol, y prosesau sy’n digwydd heddiw, yn ogystal â’r newidiadau a fydd yn digwydd iddynt 

yn y dyfodol agos a phell (Tooth a Viles, 2014). Hefyd, gan fod tirweddau yn gosod platfform i 

brosesau bioffisegol allu rhyngweithio, mae gwybodaeth am geomorffoleg yn hanfodol ar gyfer 

rheoli ac annog gwarchodaeth o fioamrywiaeth, a hefyd i ymateb i unrhyw bryderon am arferion 

rheoli cynaliadwy (Brierley a Fryirs, 2008). At hynny, nododd Alcántara-Ayala (2002) fod gan 

astudiaethau geomorffolegwyr rôl hynod bwysig i’w chwarae wrth geisio rhwystro trychinebau 

naturiol, nid yn unig drwy ddeall natur y prosesau eu hunain, ond hefyd drwy ddeall sut y mae’r 

prosesau hynny’n effeithio ar systemau anthropogenig ac yn cael eu heffeithio gan y systemau 
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hynny. Yn sicr mae dealltwriaeth o geomorffoleg wedi cyfrannu’n sylweddol tuag at ddeall ac asesu 

trychinebau naturiol fel llifogydd, tirlithriadau, gweithredoedd folcanig a seismoleg (Alcántara-

Ayala, 2002). 

Mae geomorffoleg yn cyfrannu at nifer o agweddau gwahanol o astudiaethau o’r Ddaear, yn ogystal 

ag at wyddorau amgylcheddol a chymdeithasol (Ffig. 2.1), ond mae tirluniau a thirffurfiau hefyd 

wedi bod yn destun mwynhad ac ysbrydoliaeth i bobl ar hyd y canrifoedd. Er enghraifft, mae 

tirluniau wedi ysbrydoli artistiaid o bob math (Harvey, 2012), gan gynnwys cyfansoddwyr 

cerddoriaeth (e.e. Jean Sibelius a Richard Wagner), ffotograffwyr (e.e. Ansel Adams a Francis 

Bedford), beirdd (e.e. John Keats a William Wordsworth yn Lloegr neu T.H. Parry Williams a Waldo 

Williams yng Nghymru) ac arlunwyr (e.e. Kyffin Williams a Joseph William Turner). Cyn edrych yn 

fanylach ar ostyngiad yng ngwelededd a defnydd y term ‘geomorffoleg’ a’r hyn gall geomorffol-

egwyr ei ddysgu o lwyddiant ymarferwyr mewn meysydd eraill, trafodir yn gyntaf sut y mae 

dadleuon am yr anthroposen wedi ysbarduno cynnydd mewn ymwybyddiaeth amgylcheddol 

gyhoeddus, cynnydd sydd wedi bod yn gwbl hanfodol ar gyfer amddiffyn tirweddau a thirffurfiau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ffigwr 2.1 Mae geomorffoleg yn cyfrannu at nifer o agweddau gwahanol o astudiaethau o’r Ddaear, yn 

ogystal ag at wyddorau amgylcheddol a chymdeithasol (Tooth a Viles, 2014). 
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2.2 Yr anthroposen a chynnydd yn ymwybyddiaeth amgylcheddol 

Mae diffinio’r anthroposen ac, yn fwy penodol, diffinio’r cyfnod y mae’r term yn ei gynrychioli, wedi 

creu dadleuon mawr yn y byd gwyddonol dros y ddegawd diwethaf. Yn 2002 awgrymodd y 

cemegydd Paul Crutzen ei bod hi’n briodol defnyddio ‘anthroposen’ ar gyfer y cyfnod presennol, 

sy’n dod ar ddiwedd cyfnod yr holosen, gan fod y cyfnod presennol yn epoc daearegol sy’n cael ei 

ddominyddu gan ddynoliaeth (Crutzen, 2002). Mae rhai yn dadlau bod yr anthroposen wedi 

cychwyn tua 1800 gyda’r Chwyldro Diwydiannol (Steffen et al., 2007).  O ganlyniad i’r Chwyldro 

hwn, allyrrwyd cyfansymiau enfawr o nwyon i’r atmosffer yn sgil llosgi tanwyddau ffosil, gan 

gynnwys CO2. Mae ymchwil i lefelau CO2 atmosfferig wedi dangos fod ei lefelau cyn y Chwyldro 

Diwydiannol yn 270-275 ppm, ac iddynt godi i 310 ppm erbyn 1950 (Steffen et al., 2007). Mae’r 

lefelau wedi parhau i gynyddu, ac ers 1950, pan ehangodd diwydiant ledled y byd mewn cyfnod a 

elwir y ‘Cyflymiad Mawr’ (Great Acceleration), mae crynodiadau CO2 atmosfferig wedi cynyddu o 

310 i 380 ppm (Steffen et al., 2007). Dadleuodd Zalasiewicz et al. (2015) mai 16 Gorffennaf, 1945, 

oedd dyddiad cychwyn cyfnod yr anthroposen, gan mai dyma pryd y cynhaliwyd prawf niwclear 

cyntaf y byd, trothwy pwysig arall yn nhermau effaith dynoliaeth ar y Ddaear.  Dengys Ffig. 2.2 y 

cynnydd sylweddol mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr, a’u sgil-effaith ar strwythur a gweithrediad 

system y Ddaear. 

Barn Ruddiman (2003), ar y llaw arall, yw bod yr anthroposen wedi dechrau llawer cyn y Chwyldro 

Diwydiannol, yn ganlyniad i ganfyddiad dyn o amaethyddiaeth a’r technolegau a fabwysiadwyd yn 

sgil hynny. Dadleua fod cynnydd amlwg wedi digwydd yn lefelau CO2 atmosfferig   ̴8,000 o 

flynyddoedd CP (Cyn y Presennol), a chynnydd tebyg mewn CH4    ̴5,000 o flynyddoedd CP. Ceir 

ystod eang o dystiolaeth archaeolegol, diwylliannol, hanesyddol a daearegol sy’n awgrymu fod 

newidiadau ar raddfa eang wedi digwydd mewn amaethyddiaeth yn Ewrasia, yn benodol drwy glirio 

coedwigoedd    ̴8,000 o flynyddoedd CP a dyfrhau reis    ̴5,000 o flynyddoedd CP, a bod y newidiadau 

hyn yn y dirwedd yn esbonio’n ddigonol y cynyddiadau amlwg mewn crynodiadau nwyon tŷ gwydr 

i’r atmosffer yn ystod y cyfnod hwn. 

Bathwyd y term ‘anthroposen’ yn gynnar yn yr 1980au gan fiolegydd Americanaidd o’r enw Eugene 

F. Stoermer i gyfeirio at effaith a thystiolaeth o weithgarwch ddynoliaeth ar y Ddaear. Fodd bynnag 

ni chafodd y term lawer o gyhoeddusrwydd cyn y ganrif hon, yn enwedig y tu allan i’r gymuned o 

geowyddonwyr yr oedd Stoermer yn perthyn iddi. Ond ers y flwyddyn 2000, mae’r term wedi bod 

yn ganolog i ddadleuon gan nifer fawr o wyddonwyr amgylcheddol (sy’n astudio prosesau 

bioffisegol cyfoes neu hanesyddol), a daearegwyr (sy’n astudio newidiadau bioffisegol hirdymor 

iawn sy’n cael eu hamlygu mewn cofnodion ffosil a mwynau (Castree, 2014)). Er bod anghytundeb 



Pennod 2: Adolygiad o Lenyddiaeth 

8 
 

o ran yr union gyfnod y mae’r term anthroposen yn ei gynrychioli, fel y gwelwyd uchod, mae pawb 

yn gytûn mai gweithgarwch dyn sydd wedi gosod llwybr newydd ar gyfer system y Ddaear a chreu’r 

epoch ddaearegol newydd hon.  

Mae’r ddadl fod dynoliaeth, yn enwedig ers cyfnod y Chwyldro Diwydiannol, wedi cael effaith 

andwyol ar yr amgylchfyd hefyd wedi derbyn llawer o gyhoeddusrwydd yn y cyfryngau, ac fe’i 

defnyddiwyd gan ymchwilwyr amgylcheddol fel sail i’r gynhadledd broffil uchel, ‘Planet Under 

Pressure’ (eLTER, 2012) a gynhaliwyd cyn cynhadledd ‘Rio +20’ y Cenhedloedd Unedig yn 2012 ar 

Ddatblygiad Cynaliadwy (Rio20, 2012). Yn sgil y fath gyhoeddusrwydd o fewn a thu hwnt i’r byd 

academaidd, cafwyd trafodaethau pwysig rhwng pobl na fyddai o reidrwydd wedi cyfathrebu neu 

gydweithio gyda’i gilydd cyn hynny, er enghraifft: Prif Weithredwyr (CEOs) ac ecolegwyr; beirdd 

Ffigwr 2.2 Tueddiadau o 1750 i 2010 sy’n ddangosyddion ar gyfer strwythur a gweithrediad system y Ddaear 

(Steffen et al., 2015).  
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natur a chyfreithwyr amgylcheddol; a moesegwyr ac amgylcheddwyr enwog (Castree, 2014). Mae’r 

holl gyhoeddusrwydd hyn wedi cyfrannu at ymwybyddiaeth well o faterion amgylcheddol gan y 

cyhoedd, gan gynnwys gwell dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu’r holl rywogaethau gwahanol sy’n 

byw ar y Ddaear (ibid.).  

Mae’r cynnydd hwn mewn ymwybyddiaeth amgylcheddol gyhoeddus yn gwbl hanfodol hefyd er 

mwyn amddiffyn tirweddau a thirffurfiau. Dim ond drwy ysgogi diddordeb a chynyddu dealltwriaeth 

o sut y mae gweithredoedd dynoliaeth yn cael effaith ar systemau’r Ddaear, ac yn benodol ar 

dirweddau a thirffurfiau, y gellir sicrhau fod pobl yn eu gwerthfawrogi’n well, ac felly’n barod i’w 

hamddiffyn. Er gwaethaf y cynnydd hwn mewn ymwybyddiaeth amgylcheddol, a hefyd y rôl y mae 

geomorffoleg yn ei chwarae yn llwyddiant nifer o feysydd eraill (e.e. daeareg, ecoleg, archeoleg a 

pheirianneg amgylcheddol), mae’n syndod fod gwelededd geomorffoleg, fel term a disgyblaeth, 

wedi bod yn lleihau dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd yr isadran nesaf (2.3) yn trafod barn 

awduron megis Brierley (2009), Tooth (2009), Gregory et al., (2014) a Woodward (2015), am 

resymau posibl dros y cwymp hwn yng ngwelededd y term a hefyd pam fod dealltwriaeth isel o 

ddefnyddioldeb ehangach geomorffoleg fel maes, yn enwedig y tu allan i’r byd academaidd. 

 

2.3 Gostyngiad yng ngwelededd a defnydd ‘geomorffoleg’  

Nododd Tooth (2009) fod y term ‘geomorffoleg’, a thermau cysylltiedig fel ‘geomorffolegol’ a 

‘geomorffolegwyr’, yn aml yn absennol o ddadleuon gwyddonol, gan olygu fod cyfraniad 

geomorffoleg tuag at faterion pwysig yn aml yn anweledig. Gwelwyd hefyd newidiadau mawr dros 

y ddau ddegawd diwethaf yn y ffordd y mae gwybodaeth am geomorffoleg yn cael ei chyfathrebu 

yn y byd academaidd a thu hwnt (Gregory et al., 2014). Cadarnhawyd hyn mewn astudiaeth gan 

Woodward (2015) a edrychodd ar ddefnydd y gair ‘geomorffoleg’ mewn llyfrau ar Google Books ym 

maes daearyddiaeth ffisegol a’r gwyddorau daear neu amgylcheddol: yn Ffig. 2.3 isod mae’n dangos 

y gostyngiad sylweddol yn nefnydd y gair ers yr 1990au cynnar, a hynny’n fwyaf amlwg mewn llyfrau 

a gyhoeddwyd ym Mhrydain.  

Un esboniad posib am y gostyngiad hwn yn nefnydd y term ‘geomorffoleg’ yw’r ffaith fod nifer o 

ymchwilwyr wedi mabwysiadu termau amgen ar ei gyfer, megis gwyddoniaeth systemau Daear 

(Earth systems science); prosesau wyneb y Ddaear (Earth surface processes); esblygiad tirweddau 

(landscape evolution), ac yn y blaen (Tooth, 2009). Gallai’r ffaith fod ymchwilwyr wedi mabwysiadu 

termau gwahanol i gyfleu ‘geomorffoleg’ fod yn rheswm pam fod gostyngiad i’w weld yn ei 

ddefnydd yn archwiliad Google N-gram viewer Woodward (2015). Wrth gwrs nid yw’r ffaith fod y 

geiriau penodol hyn ddim yn cael eu defnyddio yn golygu nad yw gwyddor geomorffoleg yn bodoli; 
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ond mae’r diffyg yn y defnydd o’r termau mewn llyfrau yn benodol, yn sicr yn cyfrannu at ddiffyg 

gwelededd, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r pwnc. 

Esboniad arall posib dros y gostyngiad tybiedig hwn yn nefnydd y term ‘geomorffoleg’ yw’r pwysau 

sy’n cael ei osod ar academyddion i gyhoeddi erthyglau mewn cyfnodolion academaidd yn hytrach 

na thrwy’r dull traddodiadol o gyhoeddi mewn llyfrau, yn benodol oherwydd pwysigrwydd 

mynegeion fel ffactor traweffaith (impact factor) a H-fynegai (H-index). Drwy ddefnyddio 

mynegeion o’r fath i fesur llwyddiant ymchwil, mae yna berygl fod sefydliadau yn gosod pwysau 

gormodol ar academyddion i gyrraedd targedau a gall hynny effeithio ar arferion cyhoeddi 

geomorffolegwyr unigol (Gregory et al., 2014). Felly nid yw gostyngiad yn nefnydd y term mewn 

llyfrau o reidrwydd yn golygu bod gostyngiad tebyg yn ei ddefnydd mewn cyfnodolion academaidd, 

ac mae hyd yn oed yn bosib bod ei ddefnydd wedi cynyddu mewn erthyglau, ond ar hyn o bryd nid 

oes ymchwil sy’n archwilio i hyn. Mae’n rhaid cofio, felly, nad yw gostyngiad yn nefydd y term mewn 

llyfrau o reidrwydd yn dystiolaeth i ostyngiad cyffredinol.  

Ffigwr 2.3 Defnydd Google N-gram ar gyfer archwilio defnydd y termau a nodwyd uchod yn y cyfnod 1800-

2008. Defnyddiodd Woodward (2015) Google N-gram viewer (https://books.google.com/ngrams) yn 2014 i 

chwilio am eiriau fel “geomorphology”, a nifer o dermau eraill cysylltiedig, er mwyn gweld faint o weithiau 

maent yn ymddangos yn yr holl lyfrau a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn honno ar Google Books. Ystyrir 

Google N-gram viewer yn ddyfais bwerus iawn ar gyfer astudiaeth sy’n archwilio tueddiadau geiriau a’u 

poblogrwydd gan ei fod yn chwilio drwy >5 miliwn o lyfrau a gyhoeddwyd rhwng 1500 a 2008 gan Google 

Books, sy’n cynrychioli tua 5% o’r holl lyfrau a gyhoeddwyd erioed a mwy na 5 biliwn o eiriau, felly mae’r 

sampl yn un hynod fawr (Michel et al., 2012; Woodward, 2015). 
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Yn eironig, mae’r diffyg dealltwriaeth hwn o bwysigrwydd geomorffoleg, a’r gostyngiad yng 

ngwelededd y term ei hun, yn dod ar adeg pryd y mae cydnabyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd 

sylfaenol gwaith geomorffolegwyr i nifer o feysydd ac is-feysydd gwyddonol, ac i nifer o faterion ar 

lefelau lleol, rhanbarthol a byd-eang (e.e. peryglon a newidiadau amgylcheddol: Tooth, 2009). 

Daw’r diffyg hwn hefyd ar adeg gyffrous pan fo datblygiadau technolegol (e.e. dronau) a 

methodolegol (e.e. modelu) yn galluogi geomorffolegwyr i ymgymryd ag astudiaethau gwreiddiol 

ac i daclo nifer fawr o gwestiynau ymchwil pwysig (Tooth, 2009). Er cymaint y mae’r datblygiadau 

technolegol a methodolegol hyn yn cyfrannu at y maes, gallant hefyd achosi peth anhawster i 

welededd y term, wrth i wyddonwyr mewn meysydd eraill ymgymryd ag astudiaethau 

geomorffolegol yn rhan o’u meysydd hwy. Nododd Summerfield (2005) y gall hyn arwain at 

achosion o ‘ailddyfeisio’r olwyn’, lle gwelir syniadau hŷn yn cael eu hailgylchu (e.e. nododd fod 

syniadau o gyhoeddiad Allen (2005) ym maes daeareg am aflonyddiad tirweddau yn debyg iawn i 

syniadau Brunsden a Thorenes (1979) ym maes geomorffoleg a gafodd eu cyhoeddi bron i chwarter 

canrif ynghynt), a sefyllfa lle gwelir parhad yn niffyg dealltwriaeth y term 'geomorffoleg', gan sicrhau 

ei anwelededd parhaus (Tooth, 2009).   

Barn gadarn nifer o awduron ym maes cyfathrebu geomorffoleg (e.e. Brierley, 2009; Tooth, 2009; 

Gregory et al., 2014; Woodward, 2015; Tooth et al., 2016) yw bod angen cyfathrebu canfyddiadau 

astudiaethau geomorffolegol i’r cyhoedd mewn modd llawer mwy effeithiol nag a wneir ar hyn o 

bryd:   

‘Geomorphic research, education, awareness, appreciation, and relations with the general 

public area all endeavours that depend on communication. Geomorphologists apparently 

intracommunicate well within their circle of colleagues, but they also need to increase their 

intercommunication with non-professional audiences.’ 

(Knuepfer a Petersen, 2002: 103).  

Yn 2015 sefydlwyd gweithgor gan Gymdeithas Geomorffoleg Prydain (CGP, d.d.) i geisio deall yn 

well sut mae cynulleidfaoedd ehangach yn ‘gweld’ geomorffoleg a sut y gellir ei gyfathrebu yn well. 

Cyhoeddodd Clarke et al. (2017) rai o ganfyddiadau cychwynnol y gweithgor. Un o brif negeseuon 

y papur oedd bod yn rhaid i geomorffolegwyr gymryd mwy o gyfrifoldeb am godi proffil y maes a’r 

term drwy ymgysylltu â’r cyhoedd, y cyfryngau, llunwyr polisïau a myfyrwyr, a sicrhau bod dulliau 

addas yn cael eu defnyddio i gyfathrebu gyda’r gwahanol gynulleidfaoedd hyn. Mae hyn yn adleisio 

neges Tooth (2009) fod nifer fawr o gyfleoedd ym maes cyfathrebu geomorffoleg yn bodoli, yn 

enwedig wrth ymateb i’r diddordeb cynyddol gan y cyhoedd mewn materion amgylcheddol. I 

fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd hyn mae angen ffurfio mentrau ar lefelau lleol, cenedlaethol a 

rhyngwladol, gan gydweithio gyda rheolwyr tir, llunwyr polisïau a gwleidyddion, er mwyn codi 
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proffil geomorffoleg drwy bwysleisio ei berthnasedd a’i gyfraniad i lu o faterion amgylcheddol 

cyfoes.  

Man cychwyn posib yw’r gwersi pwysig y gellir eu dysgu o ddadansoddi llwyddiannau ymarferwyr 

mewn meysydd eraill (e.e. hanes, archaeoleg, bioleg a daeareg) wrth iddynt hyrwyddo eu 

disgyblaethau. Bydd yr is-adran nesaf (2.4) yn holi pam y mae ymwybyddiaeth y cyhoedd o rai 

meysydd eraill gymaint yn uwch na’u hymwybyddiaeth o faes geomorffoleg; bydd hefyd yn edrych 

ar dechnegau penodol y gall geomorffolegwyr eu mabwysiadu gan ymarferwyr o’r meysydd eraill 

hyn. 

2.4 Gwersi y gellid eu dysgu o feysydd eraill 

Mae’r defnydd sy’n cael ei wneud o waith academaidd yn effeithio ar yr ymchwil mae 

academyddion yn ymgymryd ag ef (Brierley, 2009). Mae gan academyddion gyfrifoldeb 

cymdeithasol a moesol, felly, i ledaenu canfyddiadau eu hymchwil i gynulleidfa mor eang â phosib, 

yn enwedig os ydynt yn derbyn arian cyhoeddus i gynnal eu gwaith. Nododd Webler (1998) fod 

meithrin cyswllt rhwng academyddion a’r cyhoedd yn holl bwysig ar gyfer sefydlu perthynas 

atblygol rhwng yr arbenigwyr a’r cynulleidfaoedd lleyg, er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth am 

wahanol wybodaeth, safbwyntiau a barnau. Credai fod y math hwn o ymgysylltu â’r cyhoedd yn 

gallu arwain at well dealltwriath pobl o’r byd (Webler, 1998), drwy ddangos iddynt sut i ystyried a 

dehongli tystiolaeth drostynt eu hunain, gan arwain felly at well dealltwriaeth o faterion llosg (Stern 

a Finberg, 1996).  

Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf bu ymdrech mawr i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o bwysigrwydd 

gwaith academaidd gwyddonol, mewn ymateb i hyder isel y cyhoedd mewn gwyddoniaeth (Wildson 

et al., 2005). Rhoddodd adroddiad Walter Bodmer i’r Gymdeithas Frenhinol (The Royal Society, 

1985) ddealltwriaeth gyhoeddus o wyddoniaeth yn gadarn ar agenda y DU, gan ddatgan fod hyn yn 

rhan o rôl proffesiynol pob gwyddonydd. Yn sgil yr adroddiad hwn, cyhoeddwyd llu o fentrau 

newydd i ymdrin ag anwybodaeth y cyhoedd o bwysigrwydd gwyddoniaeth, gan gynnwys ffurfio 

COPUS (Committee on the Public Understanding of Science/Pwyllgor ar Ddealltwriaeth Gyhoeddus 

o Wyddoniaeth) (Wilsdon a Willis, 2004). 

Erbyn heddiw mae pwysau cynyddol ar academyddion i ymgysylltu â’r cyhoedd a sicrhau bod eu 

hymchwil yn cael traweffaith, yn enwedig o ganlyniad i asesiadau ymchwil fel y Research Excellence 

Framework (REF) – sef y system bresennol ar gyfer asesu ansawdd ymchwil mewn sefydliadau 

addysg uwch ledled y DU – ac wrth geisio am gyllid gan gynghorau cyllido ymchwil. Mae’n hanfodol, 

felly, fod geomorffolegwyr yn gallu dangos bod yr arian cyhoeddus neu’r arian elusennol sy’n cynnal 
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a hyrwyddo eu hymchwil yn dod â lles i gymdeithas yn gyffredinol. Yn ogystal ag addysgu’r cyhoedd, 

mae’n bwysig canfod ffyrdd arloesol i’w cynnwys yn yr ymchwil, fel y gwneir yn barod, yn 

llwyddiannus iawn, mewn meysydd eraill (e.e. mae mentrau cymdeithasol treftadaeth fel Big 

Heritage (Big Heritage, 2016) yn rhedeg amryw o brosiectau archaeoleg cymunedol sy’n aml yn cael 

eu cyllido gan gyrff megis y Loteri Genedlaethol; gweler enghreifftiau eraill yn adrannau 2.4.1 – 

2.4.4).   

Mae gan ddaearyddwyr, gan gynnwys geomorffolegwyr, rôl allweddol i’w chwarae wrth gyfrannu 

tuag at faterion rheoli amgylcheddol (Brierley, 2009). Yn aml iawn mae’r gwaith y mae daearyddwyr 

yn ymgymryd ag ef yn rhyngddisgyblaethol, ac yn cyffwrdd â materion sy’n ymwneud â phobl, 

cymdeithasau, yr amgylchedd a byd natur (ibid.). Dadleuodd Brierley (2009) fod nifer o broblemau 

amgylcheddol mewn gwirionedd yn gorgyffwrdd â sawl gwahanol ddisgyblaeth, a’i bod hi’n bwysig 

iawn felly bod arbenigwyr o’r disgyblaethau hynny yn dod at ei gilydd i drafod a rhannu eu 

canfyddiadau er mwyn datrys problemau. Nid yw’n ddigon, fodd bynnag, bod y trafodaethau yn 

digwydd rhwng academyddion, mae’n bwysig cynnwys y cyhoedd hefyd, ac er mwyn gwneud 

hynny’n llwyddiannus mae’n bwysig fod ganddynt ddealltwriaeth o’r materion pwysig ac o’r gwaith 

ymchwil angenrheidiol (ibid.).  

Er mwyn sicrhau rheolaeth llwyddiannus o’r amgylchedd, rhaid sicrhau fod dealltwriaeth o bynciau 

geomorffolegol yn cael ei integreiddio o fewn strwythurau rheoli a gwleidyddol priodol (Brierley, 

2009). Heblaw fod geomorffolegwyr yn ymgysylltu’n effeithiol mewn trafodaethau ar baneli sy’n 

gwneud penderfyniadau strategol ar faterion amgylcheddol, mae yna risg y bydd safbwyntiau ar y 

dirwedd yn cael eu hepgor, eu hanwybyddu, eu camddehongli a’u camddefnyddio (ibid.). 

Dadleuodd Rogers (2006) fod yn rhaid cyfathrebu’n briodol gyda’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau 

o fewn strwythurau gwleidyddol yn hytrach na ‘phregethu i’r cadwedig’ (Rogers, 2006), yn ogystal 

â chyfathrebu canlyniadau gwaith ymchwil i’r bobl a’r rheolwyr hynny sy’n ymwneud yn 

uniongyrchol â’r amgylchedd (Knuepfer a Petersen, 2002). 

Mae’r gallu i gyfathrebu yn dda yn gwbl hanfodol wrth rannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd, er 

enghraifft wrth addysgu, meithrin cysylltiadau rhwng academyddion a’r cyhoedd, a chynyddu 

ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o faterion perthnasol (Knuepfer a Petersen, 2002). Yn ogystal â 

bod yn academyddion, ceir geomorffolegwyr sy’n gweithio i gwmnïau a chyrff llywodraethol ac 

anllywodraethol. Er enghraifft yn y DU, ceir geomorffolegwyr sy’n gweithio i Cyfoeth Naturiol 

Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, ATKINS (un o’r ymgyngoriaethau ar gyfer dylunio, peirianneg a 

rheoli prosiectau a berchir fwyaf yn y byd), Scottish Environment Protection Agency (SEPA) a Natural 

England. Ynghyd â’r rhain, mae nifer fawr o geomorffolegwyr ym Mhrydain yn ymwneud â gwaith 
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y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Geomorffoleg, ac yn ymestyn allan at ymarferwyr trwy grwpiau 

mewnol megis Communicating Geomorphology; Visualising Geomorphology; a Stormy 

Geomorphology, a thrwy is-bwyllgor y gymdeithas ar gyfer Geomorffoleg Proffesiynol (Professional 

Geomorphology). Er fod geomorffolegwyr yn tueddu i fod yn dda am gyfathrebu gydag 

academyddion eraill o feysydd cyfagos ac o fewn yr amryw gwmnïau, sefydliadau a chyrff 

llywodraethol ac anllywodraethol hyn, awgrymodd Knuepfer a Petersen (2002) fod cryn dipyn o 

waith i’w wneud eto i ddatblygu’r un fath o gysylltiadau gyda chynulleidfaoedd lleyg (ibid.).  

Mae’r ffaith fod cynifer o Barciau Cenedlaethol, Parciau Natur a Geobarciau ledled y byd yn dyst i 

ddiddordeb cynhenid pobl yn y gwaith y mae geomorffolegwyr yn ymgymryd ag ef, yn ogystal â bod 

yn dyst i awydd pobl i ddathlu ac amddiffyn tirffurfiau a thirluniau. Nododd Brierley (2009) mai’r 

her fawr sy’n wynebu geomorffolegwyr yw esbonio’n eglur egwyddorion cyffredinol yr holl 

dirweddau a thirffurfiau gwahanol, sut y maent yn esblygu dros amser, a’r newidiadau fydd yn 

digwydd iddynt o ganlyniad i ymyrraeth dynoliaeth a chynhesu byd eang. Mae hyn yn dipyn o her 

gan fod pobl yn dueddol o gael anhawster mawr wrth geisio delweddu sut yr edrychai’r tirluniau a’r 

thirffurfiau hyn gannoedd a miloedd o flynyddoedd yn ôl, yn enwedig y rheiny sy’n newid yn raddol 

dros amser hir. I oresgyn y broblem hon, mae angen i geomorffolegwyr ystyried mabwysiadu 

technegau sydd wedi eu defnyddio’n llwyddiannus gan ymarferwyr mewn meysydd eraill, e.e. 

archaeoleg, hanes, daeareg ac ecoleg, meysydd sydd i gyd yn gogyffwrdd â rhai agweddau o 

ddaearyddiaeth ffisegol a geomorffoleg. Ystyrir isod pam fod ymwybyddiaeth y cyhoedd o rai 

meysydd eraill lawer yn uwch na’u hymwybyddiaeth o geomorffoleg, gan edrych yn benodol ar rai 

o’r technegau y mae ymarferwyr o’r meysydd eraill hynnny yn eu defnyddio.  

2.4.1 Archaeoleg 

Nododd Syr Mortimer Wheeler, dros 60 mlynedd yn ôl, fod gan archeolegwyr ddyletswydd bwysig 

i sicrhau fod eu canfyddiadau yn cael eu rhannu gyda’r cyhoedd (Wheeler, 1954). Rhyw 16 mlynedd 

yn ddiweddarach, pwysleisiodd Fritz a Plog (1970) fod yn rhaid i archeolegwyr ymdrechu i wneud 

eu gwaith ymchwil yn berthnasol i’r byd modern, fel arall byddai eu gwaith yn cael ei anwybyddu, 

ac o ganlyniad ni fyddai angen archaeolegwyr ac ni fyddai arian ar gael i gynnal eu gwaith (ibid.). 

Llwyddodd gwaith arloesol yr awduron hyn i ddangos pa mor bwysig oedd hi i ganfod ffyrdd newydd 

o fagu cysylltiadau cryfach gyda’r cyhoedd, ac ers hynny mae ‘archaeoleg gyhoeddus’ bellach wedi 

ei dderbyn yn wyddor academaidd o fewn archaeoleg (Richardson, 2013).  

Diffinnir archaeoleg gyhoeddus fel archwiliad o’r perthnasau rhwng archaeoleg a’r cyhoedd (Davis, 

1997; Ascherson, 2000; Matsuda, 2009; Richardson, 2013). Diffinnir y ‘cyhoedd’ yn yr achos hwn 

mewn dwy ffordd: (1) y wladwriaeth a’i sefydliadau (e.e. cyrff cyhoeddus, adeiladau cyhoeddus, 
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swyddi cyhoeddus a budd y cyhoedd), sef sefydliadau fel Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW yn achos 

geomorffoleg Cymreig neu yng Nghymru; (2) grŵp o unigolion sy’n defnyddio cynhyrchion 

diwylliannol, yn trafod materion cyhoeddus, a hefyd yn aml yn barod i rannu eu barn yn gyhoeddus 

(Melton, 2001). Mae twf aruthrol y Rhyngrwyd wedi cynnig cyfleoedd euraidd ar gyfer rhannu 

deunydd archaeolegol â’r cyhoedd, ac wedi cyfrannu’n sylweddol tuag at dwf archaeoleg 

gyhoeddus (Missikoff, 2006). Wrth werthuso llwyddiant archaeoleg gyhoeddus yn y DU, dadleuodd 

Simpson a Williams (2008) fod angen i’r ddisgyblaeth asesu ei hunan a bod yn llawer mwy hunan-

feirniadol ac anthropologaidd er mwyn sicrhau priodoldeb a chynaliadwyedd archaeoleg 

gymunedol yn y dyfodol. Dadleuwyd hefyd fod angen magu’r dulliau newydd hyn er mwyn sicrhau 

goroesiad archaeoleg fel pwnc, yn enwedig gyda’r agenda wleidyddol fel ag y mae, lle mae cyllid ar 

gyfer treftadaeth o dan bwysau cynyddol (ibid.).  

Comisynwyd Harris Interactive [asiantaeth ymgynghorol sy’n cynnal ymchwil i’r farchnad] yn 1999 

gan gynghrair o sefydliadau archaeoloegol i gynnal astudiaeth yn America i asesu  canfyddiad, 

gwybodaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o archaeoleg (Ramos a Duganne, 2000). Dangosod yr 

astudiaeth hon fod camddealltwriaeth dybryd ymysg y cyhoedd yn America o swyddogaeth 

archaeolegwyr, ond pwysleisiwyd fod gan y rhan fwyaf o Americanwyr ymwybyddiaeth dda o 

fodolaeth archaeoleg, a bod eu dealltwriaeth o’r maes yn weddol eang a chywir (Ramos a Duganne, 

2000).  

Dysgu am y gorffennol oedd yr agwedd o archaeoleg a apeliai fwyaf at nifer o gyfranogwyr yr 

astudiaeth. Nododd tua hanner (45%) ohonynt mai dysgu am hanes pobol, yn enwedig sut yr 

oeddent yn byw ac yn gweithio yn y gorffennol, oedd yr agweddau yr oedd arnynt eisiau dysgu 

mwyaf amdanynt drwy archaeoleg (Ramos a Duganne, 2000). Pwysleisiodd y cyfranogwyr hefyd fod 

gwerth mawr i ddefnyddio archaeoleg er mwyn dysgu gwersi gwahanol o’r gorffennol er mwyn 

gwella ein dyfodol (Ramod a Duganne, 2000). Casglodd yr astudiaeth fod y rhan fwyaf o 

Americanwyr yn gyfarwydd ag archaeoleg, a’i bod yn well ganddynt ddysgu am y pwnc drwy 

raglenni teledu (Ramod a Duganne, 2000), er fod cylchgronau a phapurau newydd hefyd yn ddulliau 

gweddol gyffredin o gynnig gwybodaeth am y pwnc. Ym Mhrydain, ceir rhaglenni penodol ar y 

teledu sy’n canolbwyntio ar yr hyn y  gall archaeoleg ein dysgu am fywyd yn y gorffennol, yn ogystal 

â chynnig ffordd i archaeolegwyr gyfathrebu eu gwaith gyda’r cyhoedd: un o’r rhai mwyaf 

poblogaidd fu Time Team, cyfres o raglenni a ddarlledwyd rhwng 1994 a 2013. Er enghraifft yn 2005 

darlledodd Time Team raglen am brosiect archaeolegol gyhoeddus, lle cymerodd y cyhoedd ran yn 
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y cloddio ym Mharc Shoreditch yn Llundain (Ffig. 2.4; Ffig. 2.5) i archwilio i natur y gymuned a drigai 

yno cyn yr Ail Ryfel Byd pan gafodd yr ardal ei bomio’n wael (Simpson a Williams, 2008).   

2.4.2 Hanes 

Mae gan haneswyr, hefyd, gryn dipyn i’w ddysgu i geomorffolegwyr am sut i rannu a chyfathrebu 

eu hymchwil a’u canfyddiadau gyda’r cyhoedd. Fel yn achos archaeoleg gyhoeddus, mae hanes 

cyhoeddus wedi datblygu’n is-ddisgyblaeth academaidd o dan ymbarél hanes ac mae’n cael ei 

ystyried yn hollbwysig er mwyn ymchwil a’r modd o gyfathrebu’r ymchwil i gynulleidfaoedd 

ehangach (Sayer, 2015).  

Ganwyd disgyblaeth hanes gyhoeddus yn yr 1970au, yn ymateb i’r rhwyg a oedd wedi datblygu 

rhwng haneswyr academaidd pur a’r haneswyr hynny a deimlai ddyletswydd i gyfathrebu eu 

canfyddiadau gyda’r cyhoedd ac i ystyried gofynion y cyhoedd wrth benderfynu pa drywydd i’w 

ddilyn yn eu hymchwil (Tyrell, 2007). Yn yr 1970au, cyfeiriai’r term hanes cyhoeddus at gyflogi 

haneswyr a dulliau penodol i weithio ac i hyrwyddo’r pwnc y tu allan i’r byd academaidd (Kelley, 

1978). Erbyn hyn mae gwerth hanes cyhoeddus wedi’i dderbyn yn gyffredinol fel bod disgwyl 

bellach i haneswyr yn gyffredinol integreiddio elfennau o hanes cyhoeddus yn eu gwaith 

academaidd (ibid.), ac yn wir mae gwerth yr ymchwil i’r cyhoedd yn ffactor hyd yn oed wrth ddewis 

meysydd ymchwil ac yn dylanwadu’n fawr ar sut mae haneswyr yn cynnal eu hymchwil. Gan fod 

nifer o haneswyr yn derbyn grantiau gan gynghorau ymchwil i gynnal eu gwaith, a bod yr arian 

hwnnw’n aml yn arian cyhoeddus, mae disgwyl i ran o’r ymchwil o leiaf fod yn berthnasol i’r 

cyhoedd (mae hyn yn aml yn wir am geomorffoleg a’r gwyddorau hefyd, wrth gwrs). Drwy dorri 

rhwystrau rhwng academyddion yn y maes a’r cyhoedd, mae hanes wedi dod yn fwy hygyrch i 

gynulleidfa llawer ehangach (ibid.). 

Ffigwr 2.4 Aelod o’r cyhoedd yn cymryd rhan yng 

ngwaith cloddio, Parc Shoreditch, Llundain (Simpson 

a Williams, 2008). 

Ffigwr 2.5 Golygfa o’r gwaith cloddio ym mharc 

Shoreditch, Llundain (Simpson a Williams, 2008). 
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Mae hanes, ac yn enwedig hanes gyhoeddus, wedi elwa’n fawr ar ddatblygiadau technolegol. Mae 

dulliau technoleg digidol a datblygiad y Rhyngrwyd wedi sicrhau bod ysgolheigion yn medru 

cyflwyno eu meysydd ymchwil a chyfathrebu eu canfyddiadau ymchwil i gynulleidfaoedd llawer 

ehangach nag yn y gorffennol (AHA, 2013). Lle yr oeddynt yn dibynnu i raddau helaeth ar gyhoeddi 

mewn llyfrau neu erthyglau yn y gorffennol, mae llawer iawn mwy o ddulliau ar gael i haneswyr 

gyflwyno ffrwyth neu ganfyddiadau eu hymchwil (e.e. drwy dechnoleg realiti amgen; ail-greu 

adeiladau mewn 3D, ayyb.). Mae’r datblygiadau hyn hefyd wedi cynorthwyo haneswyr i ystyried y 

ffyrdd mwyaf ymarferol o storio a chyfleu eu data, i greu cyflwyniadau gweledol, ac i sicrhau eu bod 

yn ymgysylltu â defnyddwyr (ibid.). Elfen arall o hanes gyhoeddus sydd wedi dod yn boblogaidd 

iawn yn ddiweddar yw prosiectau torfoli, sy’n denu’r cyhoedd i gymryd rhan ymarferol mewn 

prosiectau ymchwil, ac yn arbennig yn y gwaith llafurus o gasglu data. Mae Prosiect Cynefin (2015) 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn enghraifft o brosiect torfoli o’r fath, lle y gofynnwyd i’r cyhoedd 

drawsysgrifio mapiau degwm a rhoi geogyfeiriadau yn y mapiau, gan arbed oriau maith i’r haneswyr 

a ddymunai ddefnyddio eu hamser yn dadansoddi’r canlyniadau. Enghraifft o brosiect torfoli arall 

yw prosiect Old Weather, sy’n gofyn am gymorth y cyhoedd i drawsysgrifio cofnodion am y tywydd 

a gofnodwyd mewn llyfrau lòg ar longau o ganol y 19eg ganrif ymlaen. Fel yn achos Prosiect Cynefin, 

mae cyfraniad y cyhoedd yn caniatáu i’r haneswyr ddefnyddio’u hamser i ddadansoddi’r 

canlyniadau, ac yn ogystal â chynnig data sy’n caniatáu iddynt ddadansoddi patrymau yn y tywydd 

yn y gorffennol, mae’r data yn cynnig modd i olrhain symudiadau llongau’r gorffennol ac i adrodd 

storïau’r bobl oedd arnynt. 

O’r meysydd gwahanol a drafodir yn yr adran hon, gellid dadlau mai hanes yw’r un sydd wedi 

llwyddo orau i ddefnyddio rhaglenni teledu i hyrwyddo ei hun. Mae rhaglenni sy’n ail-greu cyfnodau 

mewn hanes yn arbennig o boblogaidd, ac mae nifer yn ffafrio’r dull hwn o ddysgu am fywyd yn y 

gorffennol dros ffilmiau dogfen traddodiadol (Cook, 2004). Ceir nifer o enghreifftiau llwyddiannus 

yn cynnwys cyfres BBC (2001) The Ship, lle roedd criw o hanner cant o ‘arbenigwyr’ a gwirfoddolwyr 

yn hwylio llong, wedi ei chreu ar lun llong Capten James Cook, o Awstralia i Indonesia ar hyd yr un 

llwybr ag yr hwyliwyd arni yn 1770. Mae cyfresi llwyddiannus y BBC, Victorian Farm (BBC TWO, 

2009) (Ffig. 2.6) ac Edwardian Farm (BBC TWO, 2010b), hefyd yn enghreifftiau o ragleni sy’n 

defnyddio haneswyr fel cast i’r rhaglen yn y gobaith y byddant yn medru ymgysylltu’n well â’r 

cyhoedd. Ceir hefyd nifer o enghreifftiau mwy diweddar hefyd sydd yn defnyddio teuluoedd a phobl 

gyffredin yn hytrach na haneswyr, e.e. Ben Fogle’s Escape in Time (BBC Two, 2010a); Y Plas (S4C, 

2013) (Ffig. 2.7); ac Y Llys (S4C, 2014). 



Pennod 2: Adolygiad o Lenyddiaeth 

18 
 

 Y syniad sylfaenol sy’n sail i’r rhaglenni hyn yw bod lleoli unigolion cyffredin mewn sefyllfaoedd 

sy’n ail-greu sefyllfaoedd hanesyddol yn medru dod â hanes ‘yn fyw’ i’r gynulleidfa yn gyffredinol, 

wrth iddynt uniaethu â’r cymeriadau. Drwy hyn dysga’r gynulleidfa am ddigwyddiadau hanesyddol 

pwysig drwy “rannu” profiadau y cymeriadau ar y sgrin, yn ogystal â dysgu am agweddau ar fywyd 

pob dydd pobl yn y cyfnodau dan sylw. Ystyria Brewer (2010) fod y math hwn o raglen yn ‘ethno-

fethodolegol’, ac yn caniatáu i’r actorion weithredu fel sylwedyddion, gan gynnig modd i haneswyr 

eu hunain ddysgu am y cyfnodau o’u profiadau hwy (Cook, 2004).  

Mae’r maes yn parhau i fanteisio ar amrywiaeth eang o dechnolegau newydd, er mwyn ceisio 

cyrraedd cynulleidfaoedd ehangach, ac yn ddiweddar gwelwyd cynnydd mewn apiau, wrth i ffonau 

clyfar ddod yn boblogaidd. Er enghraifft mae PIVOT (Ffig. 2.8), ap a lansiwyd ar ddiwedd 2015, yn 

defnyddio technolegau arloesol i adrodd hanes safleoedd ar draws y byd (rhai yn fyd-enwog ac eraill 

yn fwy lleol). Wrth i’r defnyddiwr anelu ei ffôn at y safle o ddiddordeb, mae’r ap yn dangos hen 

luniau ohono o’r gorffennol, ynghyd â gwybodaeth berthnasol. Y bwriad tu ôl i’r ap yw hyrwyddo 

Ffigwr 2.8 Enghraifft o ap PIVOT ar waith (Pandell, 2015). 

 

Ffigwr 2.7 Cast Y Plas yn sefyll tu allan i’w cartref, Plas 

Llanerchaeron, yn ystod y gyfres (S4C, 2013). 

 

Ffigwr 2.6 Rhai o aelodau cast Victorian Farm 

(Radford, 2010). 
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cadwraeth ddiwylliannol ddigidol, yn arbennig mewn ardaloedd sydd mewn perygl o golli eu 

diwylliant a’u hanesion (Pandell, 2015). (Gweler is-adran 2.4.5 am enghreifftiau o sut mae maes 

geomorffoleg wedi manteisio ar dechnolegau o’r fath.) 

2.4.3 Ecoleg 

Mae ecoleg yn faes arall sydd wedi elwa’n fawr o ddatblygiadau technolegol, ac wedi manteisio 

arnynt er mwyn cyflwyno ffrwyth ymchwil i gynulleidfaoedd eang iawn. Mae’r maes hwn wedi 

gwneud defnydd hynod o lwyddiannus o gyfresi teledu, a’r enwocaf ohonynt ym Mhrydain, mae’n 

siŵr, yw Planet Earth a lansiwyd gan y BBC yn 2006. Er bod y rhaglen yn cyfeirio at rai tirweddau, 

tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol, mae wedi’i seilio yn bennaf ar ecoleg yn hytrach na 

geomorffoleg y Ddaear. Cyflwynwyd y rhaglen gan Syr David Attenborough, sydd wedi bod yn 

lladmerydd pwysig iawn i faes ecoleg ym Mhrydain dros yr hanner ganrif ddiwethaf (Beck, 2010). 

Gyda’i bersonoliaeth gyfeillgar a’i angerdd dros y pwnc, mae wedi ysbrydoli cenedlaethau o wylwyr 

i garu ac i bryderu am y byd naturiol a’i ddyfodol. Gwariodd y BBC £16 miliwn ar greu Planet Earth: 

y rhaglen ddogfen ddrutaf yn hanes y gorfforaeth (Beck, 2010). Bu’r gyfres yn hynod o lwyddiannus 

a gwyliwyd y rhaglen gyntaf gan 9 miliwn o bobl (Matthewman a Morgan, 2006). Yn dilyn llwyddiant 

y gyfres gyntaf, cynhyrchodd y BBC nifer o gyfresi dogfen eraill hefyd yn ffocysu ar bynciau ecolegol. 

Lansiwyd y ddiweddaraf, Blue Planet II, ar 29 Hydref 2017. Ffilmiwyd y gyfres dros bedair blynedd, 

a chynhwysodd 125 o deithiau (expeditions) i dros 39 gwlad a thua 4000 o blymiadau i’r môr (CBC, 

2017).  

Un ffactor yn llwyddiant ysgubol y cyfresi hyn yw’r ffaith eu bod wedi mabwysiadu technegau a 

ddefnyddir ym maes ecoleg i fonitro ymddygiad anifeiliaid er mwyn ffilmio clipiau ar gyfer y 

rhaglenni. Enghraifft o un o’r technegau hyn yw cael yr anifeiliaid eu hunain i gynhyrchu fideo o’u 

bywydau drwy gyfrwng camera bychan sy’n cael ei gludo ar eu cyrff (‘animal-borne video and 

environmental data collection systems’, AVEDs) (Ffig. 2.9). Drwy ddefnyddio nifer o gamerâu neu 

synwyryddion i gasglu clipiau fideo, cawn gipolwg o fywyd yr anifail a’i amgylchedd, fel petai drwy 

lygaid yr anifail ei hun. Cesglir amrywiaeth o wybodaeth ddiddorol arall hefyd drwy’r dulliau hyn, 

gan gynnwys gwybodaeth am hynt yr anifail ddydd a nos, y synau y mae’n eu cynhyrchu ac a 

gynhyrchir o’i gwmpas, cyflymder ei symudiadau a’i dymheredd (Moll et al., 2007). Dysgir hefyd am 

sut y mae anifeiliaid yn ymddwyn a sut y maent yn gorfod ymaddasu i newidiadau yn eu 

hamgylchfyd yn sgil newidiadau yn yr hinsawdd o ganlyniad i gynhesu byd-eang (Matthewman a 

Morgan, 2006). Wrth weld effaith andwyol cynhesu byd-eang ar yr amgylchfyd, ac ar gynefinoedd 

anifeiliaid yn uniongyrchol drostynt eu hunain fel hyn, mae’r cyhoedd yn llawer mwy tebygol o 

boeni am ddyfodol rhywogaethau gwahanol ac i weithredu er mwyn eu hamddiffyn. Agorodd 
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pennod olaf cyfres Blue Planet II yn 2017 lygaid y cyhoedd i’r effeithiau y mae pobl yn eu cael ar 

rywogaethau a chynefinoedd morol, ac yn enwedig y difrod mae plastigau yn ei achosi. Cyfrannodd 

y rhaglen, a’r bennod olaf yn benodol, at alwadau byd-eang am leihad yn nefnydd plastig, yn 

arbennig gan gwmnïau ac archfarchnadoedd mawr (Ruddick, 2017). Yn sgil effaith y rhaglen hon, 

lansiwyd cyfres newydd ar 5 Ebrill, 2019, o’r enw Our Planet sy’n edrych yn benodol ar effaith newid 

hinsawdd ar fyd natur, eto wedi’i gyflwyno gan Syr David Attenborough. Gan fod y gyfres wedi’i 

chreu a’i darlledu gan gwmni ddarlledu Netflix, mae ganddi gyrhaeddiad uchel iawn. 

Yn debyg i’r prosiectau torfoli y mae haneswyr yn eu defnyddio (e.e. Prosiect Cynefin ac Old 

Weather y soniwyd amdanynt uchod), mae ecolegwyr hefyd wedi manteisio ar brosectiau 

cymunedol, a elwir yn brosiectau gwyddoniaeth y dinesydd (citizen science), fel ffordd o gynyddu 

diddordeb y cyhoedd yn eu maes. Cyfuna prosiectau o’r fath ymchwil gydag addysgu cyhoeddus er 

mwyn ennyn diddordeb mewn amrywiaeth o bynciau ymchwil ecolegol, yn ogystal â chynnig ffordd 

o gasglu llawer iawn o ddata (Dickinson et al., 2012). Manteisir, er enghraifft, ar y cyfryngau 

cymdeithasol i recriwtio cyfranogwyr i brosiectau penodol ac i’w cadw drwy gynnal eu diddordeb 

Ffigwr 2.9 Enghraifft o ddefnydd AVEDs i ddogfennu ymddygiad amrywiaeth o rywogaethau o anifeiliaid 

mewn ymchwil ecolegol (Moll et al., 2007).  
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(Dickinson et al., 2012). Mae datblygiadau mewn gwyddor gwybodaeth (information science) dros 

yr 20 mlynedd ddiwethaf, yn enwedig datblygiadau yn y ffordd y mae data yn cael eu casglu, er 

enghraifft ar ffonau a theclynau clyfar, wedi bod yn hanfodol i’r cynnydd yng ngwyddoniaeth y 

dinesydd ym maes ecoleg.  

Enghraifft dda o brosiect gwyddoniaeth y dinesydd yw arolwg y Big Garden Birdwatch a gynhelir yn 

flynyddol gan Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (GFGA); dyma’r arolwg bywyd gwyllt 

mwyaf yn y byd. Ar ddiwedd bob mis Ionawr, mae’r GFGA yn gofyn i bawb sydd wedi cofrestru i 

gymryd rhan yn yr arolwg drwy gyfri a chofnodi’r nifer o adar o bob rhywogaeth sy’n glanio o fewn 

awr yn eu gardd neu yn eu parc lleol. Dechreuodd yr arolwg yn 1979 fel gweithgaredd lawn hwyl i 

blant a ieuenctid. Cafwyd 34,000 o gyfranwyr a oedd yn llawer mwy na’r disgwyl, a gwelwyd cyfle i 

gasglu llawer mwy o ddata drwy gynnal yr arolwg yn flynyddol. Yn 2001 gwahoddwyd oedolion i 

gymryd rhan hefyd, ac erbyn heddiw mae dros hanner miliwn o bobl ledled Prydain yn anfon eu 

cofnodion i’r arolwg yn flynyddol (Big Garden Birdwatch, d.d.).  

Mae’r arolwg hwn o fudd mawr i ecolegwyr gan ganiatáu iddynt fonitro tueddiadau amryw o 

rywogaethau adar ar draws Prydain. Mae’r canlyniadau hefyd yn ffordd i ecolegwyr adnabod 

unrhyw anomoleddau neu broblemau, gan roi cyfle iddynt lunio a gweithredu cynlluniau lliniaru cyn 

iddynt ddod yn broblemau mawr. Gan fod fformat yr arolwg wedi aros yn gyson bob blwyddyn, 

mae’n caniatáu i’r ecolegwyr gymharu’r data yn flynyddol, gan ei wneud yn llawer mwy defnyddiol. 

2.4.4 Daeareg 

Gellir dadlau nad yw daeareg wedi llwyddo cystal â’r pynciau a drafodwyd eisoes i ennyn diddordeb 

y cyhoedd (Hara et al., 2019), ond eto mae wedi bod yn fwy llwyddiannus na geomorffoleg. Ym 

Mhrydain mae llawer o’r gwaith o gyflwyno daeareg i’r cyhoedd yn cael ei wneud a’i gynnal gan 

Arolwg Daearegol Prydain (ADP) (British Geological Survey), a defnyddir nifer o dechnegau 

ganddynt. Sefydlwyd yr ADP yn 1835 (pan oedd yn cael ei adnabod fel yr Arolwg Ordnans 

Ddaearegol), a bellach mae’n rhan o Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (Natural Environment 

Research Council – NERC). Diben yr ADP yw ‘hybu ein dealltwriaeth o strwythur, priodweddau a 

phrosesau system gadarn y Ddaear’, drwy ddefnyddio arolygon rhyngddisgyblaethol, dulliau 

monitro ac ymchwil fydd i gyd er lles cymdeithas (BSG, 2015). Prif amcanion yr ADP yw annog 

cymdeithas: (1) i ddefnyddio ei hadnoddau naturiol yn gyfrifol; (2) i reoli newid amgylcheddol; (3) i 

wrthsefyll peryglon amgylcheddol (ibid.). Rhan bwysig o waith yr ADP, felly, yw sicrhau fod eu 

canfyddiadau yn cael eu dosbarthu yn ddeallusol i gynulleidfaoedd ehangach nad oes ganddynt,  o 

reidrwydd, arbenigedd yn y pwnc.  
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Mae daearegwyr hwythau wedi sylweddoli pa mor bwysig yw hi i fanteisio ar gwahanol fathau o 

ddulliau sydd ar gael i hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd o’u pwnc. Yn wir, mae ymgysylltu â’r 

cyhoedd bellach yn rhan annatod o waith yr ADP, ac maent wedi datblygu nifer o ddulliau gwahanol 

er mwyn gwneud hyn: e.e. cynnal sgyrsiau a darlithoedd cyhoeddus; gwahodd y cyhoedd i ymweld 

â swyddfeydd yr ADP; cynnig cymorth i ysgolion; cynnal prosiectau seismoleg mewn ysgolion; 

rhedeg mentrau cenedlaethol a rhyngwladol; hysbysu’r cyhoedd o ganfyddiadau newydd; a 

chyhoeddi deunydd poblogaidd (ADP, 2015). Mae’r ADP hefyd wedi manteisio ar gynnydd 

poblogrwydd teithiau daearegol: er enghraifft, yn 2012 lansiwyd taith ddaearegol yn Keyworth, 

canolbarth Lloegr, gydag ardal 130 metr o hyd yn arwain ymwelwyr drwy 3 biliwn blynedd o 

ddaeareg y Ddaear (ADP, d.d.).  

Un o’r strategaethau sylfaenol a chwbl hanfodol i gyfathrebu gwyddoniaeth yw ‘adnabod eich 

cynulleidfa’ (Nerlich et al., 2010); er enghraifft wrth geisio hyrwyddo ymwybyddiaeth plant o 

ddaeareg, mae cyflwyno’r gwaith drwy wahanol gyfryngau (e.e. celf) yn gallu bod yn effeithiol iawn 

(Ffig. 2.10). Er bod geodwristiaeth, sef y ddarpariaeth o wybodaeth a chyfleusterau ar gyfer 

geosafleoedd a geomorffosafleoedd (Hose, 2012), wedi helpu i hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd o 

safleoedd o ddiddordeb geomorffolegol, mae hefyd wedi hyrwyddo dealltwriaeth a diddordeb 

pobol mewn daeareg (Garofano, 2012). Gwelir cynnydd mawr yn y diddordeb mewn 

geodwristiaeth, yn enwedig mewn rhannau o Ewrop, e.e. yn Yr Eidal (ibid.), ond mae’r pwnc yn 

parhau i geisio ennill ei blwyf yma yng Nghymru, fel ym Mhrydain yn gyffredinol.  

Ffigwr 2.10 Ymgysylltu â chynulleidfa ddaearegol newydd drwy gyfrwng celf yn ystod gweithgaredd 

Rockwatch yn y Cheddar Gorge (Robb, 2013). 
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Mae daeareg, fel hanes, archaeoleg ac ecoleg, wedi manteisio hefyd ar ddatblygiad technolegau 

newydd; er enghraifft mae defnydd o deithiau maes rhithwir (TMRh) (virtual field trips) wedi dod 

yn llawer mwy poblogaidd a soffistigedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae TMRh wedi eu 

seilio ar fyd rhithwir 3D sydd wedi ei fodelu ar ddata topograffigol a daearegol hollol gywrain o 

ardaloedd gwahanol ar draws y byd (Argles et al., 2015). Nid disodli gwaith maes traddodiadol yw 

nod TMRh ond ategu, gwella ac ystyried gwaith maes presennol (ibid.). Enghraifft o system TMRh 

llwyddiannus yw Virtual Skiddaw (Ffig. 2.11), sef taith maes ddaearegol o amgylch gogledd Ardal y 

Llynnoedd, a lansiwyd yng Ngorffennaf 2013 gan Daden Ltd ar gyfer y Brifysgol Agored (Open 

University), gyda’r bwriad o ddarparu gwyddoniaeth ymarferol ar-lein i bawb (Open Science 

Laboratory, 2013). Y tu allan i’r DU mae nifer o deithiau maes rhithwir o’r fath wedi ymddangos, 

gan gynnwys astudiaeth gan Magagna et al. (2013) lle cafodd cyfres o 20 taith ddaearegol a 

rhyngweithiol eu dylunio er mwyn ceisio gweld pa mor llwyddiannus fyddent yn addysgu myfyrwyr 

ysgolion uwchradd am dreftadaeth ddaearegol ardal Piemonte yn yr Eidal. Profodd y teithiau i fod 

yn llwyddiannus iawn, a chasglodd Magagna et al. (2013) fod gan deithiau o’r fath rôl allweddol i’w 

chwarae wrth geisio gwarchod treftadaeth ddaearegol yn yr Eidal (gweler Ffig. 2.12).   

 

 

 

Ffigwr 2.11 Golygfa anuniongyrchol gyfansawdd o dirwedd rithwir Skiddaw, sy’n dangos: (A) map 

topograffig; (B) map daearegol syml; (C) delweddau o’r awyr (Addaswyd o: Argles et al., 2015). 

 

C 

B 
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2.4.5 Y prif wersi y gall geomorffoleg eu dysgu gan feysydd eraill 

Mewn gwrthgyferbyniad i’r meysydd a drafodwyd uchod (archaeoleg, hanes, ecoleg a daeareg), nid 

oes ymwybyddiaeth cystal gan y cyhoedd o faes geomorffoleg, er ei fod yntau’n faes holl bwysig 

(Brierley, 2009). Yn sgil llwyddiant amlwg nifer o dechnegau arloesol i gynyddu ymwybyddiaeth y 

cyhoedd o’r gwahanol feysydd uchod, byddai’n fanteisiol iawn i geomorffolegwyr ystyried pa mor 

ddefnyddiol y gallai rhai o’r technegau hynny fod i hyrwyddo a rhannu gwybodaeth am 

geomorffoleg gyda’r cyhoedd.  

Gwelwyd mai un o’r ffyrdd mwyaf llwyddiannus o gyrraedd cynulleidfaoedd eang yw drwy greu 

rhaglenni teledu, e.e. Planet Earth (maes ecoleg) ac Y Plas (maes hanes). Prin iawn yw’r rhaglenni 

teledu a ddarlledir ym Mhrydain sy’n trafod geomorffoleg. Mae rhaglenni fel Coast (BBC, 2014), a 

ddarlledwyd gyntaf yn 2005, Yr Arfordir: Môn a Sir Benfro (S4C, 2015), Mynyddoedd y Byd (S4C, 

2017) a Llanw (S4C, 2019) er enghraifft yn trafod hanes dynol a ffisegol arfordiroedd ac amgylchedd 

Prydain a’r byd. Er fod sawl rhaglen yn y cyfresi hyn yn trafod nifer o gysyniadau geomorffoleg, prin 

iawn, os o gwbl, y defnyddir y term ei hun ac y cyflwynir gwybodaeth o berspectif geomorffoleg. 

Hynny yw, gall geomorffoleg ddangos i bobl sut mae eu tirwedd a’u tirlun wedi datblygu a newid 

dros ganrifoedd, a sut mae’n mynd i ddatblygu yn y dyfodol. Drwy wneud hyn cyfoethogir 

gwybodaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd o’u milltir sgwâr, ac felly mae’n llawer mwy tebygol eu 

bod yn gallu adnabod unrhyw dueddiadau annisgwyl, o bosibl yn ganlyniad i effeithiau newid 

hinsawdd, llygredd ac ati, a gweithredu i liniaru’r effeithiau hynny. Er nad oes digon o esiamplau o 

raglenni sy’n trafod nodweddion geomorffolegol yn benodol, mae Her yr Hinsawdd, a ddarlledwyd 

gyntaf yn 2016, (S4C, 2016) ac Our Planet darlledwyd gyntaf yn 2019, yn esiamplau o raglenni sydd 

Ffigwr 2.12 Adborth cadarnhaol sy’n dangos sut mae creu a dosbarthu deunyddiau addysgiadol i fyfyrwyr a’u 

hathrawon yn chwarae rhan bwysig yn codi ymwybyddiaeth o berthnasedd gwarchod treftadaeth ddaearegol 

(Magagna et al., 2013).  
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yn trafod yr effeithiau y caiff newid yn yr hinsawdd yn benodol ar nifer o ardaloedd o’r Ddaear, ac 

yr effaith y caiff ar nifer o systemau a phrosesau geomorffolegol. 

Dull arall sydd wedi bod yn llwyddianus iawn ar gyfer y meysydd a drafodwyd uchod yw creu 

prosiectau sy’n cynnwys cyfraniadau gan y cyhoedd tuag at yr ymchwil. Gwelwyd sut y mae 

meysydd archaeoleg a hanes yn benodol wedi ffurfio’r is-ddisbyglaethau archaeoleg gyhoeddus a 

hanes gyhoeddus, a bod yr is-ddisgyblaethau hyn wedi bod o fudd mawr i godi ymwybyddiaeth y 

cyhoedd ohonynt, yn ogystal â manteisio ar eu parodrwydd i ymgymryd â thasgau y byddai’n 

cymryd yn rhy hir i grŵp bach o ymchwilwyr eu cwblhau. Yn sicr byddai’n fanteisiol iawn datblygu 

prosiectau o’r fath ym maes geomorffoleg, a cheir ambell esiampl yn ymddangos yn barod yn y DU, 

yn enwedig yn ymwneud â monitro’r amgylchedd. Er enghraifft, yn 2019 lansiwyd prosiect newydd 

i gasglu data drwy gyfraniad gwirfoddolwyr i fonitro afonydd drwy’r Modular River Survey (Gurnell 

et al., 2019). Mantais mawr y prosiect hwn ar gyfer geomorffolegwyr yw eu bod yn gallu casglu 

llawer iawn o ddata am gost isel ar gyfer nifer fawr o ddalgylchoedd yn y DU, gan fanteisio hefyd ar 

wybodaeth leol y cyhoedd (ibid.). 

Gan fod geomorffoleg yn astudio prosesau deinamig, gallai rhai o’r datblygiadau a drafodwyd uchod 

(e.e. defnydd daearegwyr o deithiau rhithwir) fod o ddefnydd i geomorffolegwyr wrth iddynt geisio 

gwella eu hymwneud â’r cyhoedd. Er hyn, ceir eisoes ambell enghraifft o ddefnyddio datblygiadau 

technolegol i hyrwyddo’r maes. Er enghraifft yn 2014, lansiodd gwyddonwyr o Brifysgol Hull wefan 

o’r enw’r SeriousGeoGames Lab er mwyn archwilio’r potensial sydd gan gemau i gysylltu’n well gyda 

myfyrwyr a’r gymdeithas yn ehangach. Erbyn heddiw maent wedi cyhoeddi nifer o gemau newydd, 

gan gynnwys Flash Flood!, gêm rithwyr a gyhoeddwyd ar y cyd gyda’r Natural Environment Research 

Council (NERC) yn 2017 sy’n yn esbonio prif beryglon fflach lifogydd a’r niwed enbyd y gallent achosi 

i ddyffrynnoedd afonydd ac i gymunedau (SeriousGeo, 2017).  

Mae’r defnydd cynyddol o gelf ym maes daeareg i gyfathrebu gyda’r cyhoedd (Garofano, 2012), yn 

dechneg y mae geomorffolegwyr hefyd wedi dechrau ei defnyddio. Fel yr esboniodd Tooth et al. 

(2016) gall cyfuno celf a geomorffoleg fod yn llwyddiannus iawn gan fod geomorffoleg yn bwnc 

gweledol iawn, sydd hefyd wedi ysbrydoli nifer fawr o artistiaid (megis cerddorion, peintwyr, 

ffotograffwyr, beirdd a cherflunwyr) ar hyd ein hanes. Ceir enghraifft o gyfuno celf a geomorffoleg 

mewn gwaith celf tir a grëwyd yn 1970 gan Richard Long a Robert Smithson dan yr enw ‘Spiral Jetty’ 

(Ffig. 2.13). Mae hwn yn enghraifft o ‘gerflun byw’ gan ei fod yn ymddangos a diflannu wrth i’r llanw 

newid, gan newid hefyd wrth i liw’r dŵr newid, ac felly yn y pen draw mae’n dod yn rhan o’r 

dirwedd, ac yn cynrychioli dosbarth unigryw o dirffurf anthropogenic (Tooth et al., 2016). Ceir 

enghreifftiau eraill o gydweithio rhwng geomorffolegwyr ac artistiaid i greu darnau o gelf sydd 
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wedi’u seilio ar nodweddion, prosesau a thechnegau geomorffolegol (e.e. gweler y ‘Dyfi LiDAR’ Ffig. 

2.14). Yn ogystal ag enghreifftiau fel y ‘Spiral Jetty’ a’r ‘Dyfi LiDAR’, ceir hefyd nifer o enghreifftiau 

o gyfuno geomorffoleg gyda phaentiadau, ffotograffau, ffilmiau, barddoniaeth, cerddoriaeth a 

cherfluniau (Tooth et al., 2016). Mae cysyniadau geomorffolegol a’r ieithwedd dechnegol a 

ddefnyddir yn aml i’w ddisgrifio yn gallu bod yn anodd i gynulleidfaoedd lleyg eu deall, ond mae 

datblygu’r berthynas hon rhwng celf a geomorffoleg wedi profi’n llwyddiannus drwy drosglwyddo’r 

cysyniadau cymhleth drwy eu cyfieithu i gyfrwng mwy dealladwy (e.e. Ffig. 2.13 a Ffig. 2.14). Fel y 

nodwyd eisoes, er mwyn sicrhau gwarchodaeth lwyddiannus o dirweddau a thirffurfiau, mae’n 

allweddol ysgogi diddordeb a dealltwriaeth y cyhoedd yn sut mae’r tirffurfiau a thirweddau hynny 

wedi ffurfio a sut mae gweithgarwch dynoliaeth yn effeithio ar eu ffurfiant yn heddiw, yn ogystal ag 

yn y gorffennol. Gall y cydweithio hwn rhwng geomorffolegwyr ag artistiaid fod yn borth pwysig i 

gyflawni hyn. 

 Bydd yr is-adran nesaf (2.5) yn trafod yr hanes hir o warchodaeth ar dirweddau Cymru a sut mae’r 

rhain wedi datblygu i’r lefelau presennol o warchodaeth sydd mewn grym heddiw. Bydd is-adran 

2.5 hefyd yn tynnu ar rai cymariaethau o lefelau gwarchodaeth sy’n bodoli mewn gwledydd eraill. 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 2.13 Gwaith celf tir, ‘Spiral Jetty’. Crëwyd yn Great Salt Lake ger Rozel Point, Utah, UDA yn 1970. 

Tynnwyd y llun yn 2003 gan Gianfranco Gorgoni. (Tooth et al., 2016).  
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2.5 Gwarchodaeth tirweddau Cymru 

Gwarchodir tirweddau am amryw eang o resymau. Gwarchodir rhai am resymau iwtilitaraidd, er 

enghraifft gall y tir a warchodir ddarparu gwasanaeth penodol, megis cyflenwi deunydd crai, fel 

pren gwerthadwy, neu fod yn ffynhonnell o ddŵr glân. Yn aml gall fod yn llai costus i warchod a 

chynnal tir o’r fath yn ei gyflwr annatblygedig nag y byddai i ddod o hyd i ffynhonnell arall cystal i’r 

gwasanaethau mewn man arall (Costanza et al., 1997). Fodd bynnag, rhesymau cadwraethol, gan 

amlaf, yw’r prif sail dros warchod tirweddau, ac yn benodol i amddiffyn eu nodweddion naturiol a 

diwylliannol.  

Yn ôl y Confensiwn Tirwedd Ewropeaidd (y cytundeb rhyngwladol cyntaf ar gyfer diogelu, rheoli a 

chynllunio holl dirweddau Ewrop), cyfeiria ‘gwarchodaeth’ at yr holl gamau sydd eu hangen i 

warchod a chynnal holl nodweddion arwyddocaol safle penodol, ac mae’r gwaith o gynllunio 

tirweddau yn waith blaengar sy’n ceisio gwella neu adfer tirweddau (Council of Europe, 2000). Mae 

ardal warchodedig yn un ac iddi ffiniau clir, a diogelir natur a bywyd gwyllt o fewn y ffiniau hynny 

gan ddeddfau sy’n sicrhau y bydd modd i bobl barhau i fwynhau ac elwa ar eu cyfoeth naturiol yn y 

dyfodol. 

Er mwyn sicrhau’r warchodaeth hon, mae tiroedd a thirweddau arbennig yn cael eu ‘dynodi’, sy’n 

golygu fod ganddynt statws arbennig fel ardaloedd gwarchodedig ar sail pwysigrwydd eu 

nodweddion naturiol a diwylliannol. Yn ôl diffiniad y llywodraeth (GOV.uk, d.d.), mae gwarchodaeth 

yn dilyn dynodiad yn golygu bod gan safle: (1) ffiniau clir; (2) deddfau a phobl o fewn swyddi i sicrhau 

na chaiff natur a bywyd gwyllt eu niweidio neu eu dinistrio; (3) defnyddioldeb, mewn rhai achosion 

ar gyfer gweithgareddau hamdden ac astudiaethau ymchwil.  

Ffigwr 2.14 Y ‘Dyfi LiDAR’, giclée gyda phrint pren wedi'i dorri gan Judy Macklin (Macklin a Macklin, 2019).  
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Mae’r broses o ddewis pa diroedd a thirweddau sy’n gymwys i gael eu gwarchod yn gymhleth, yn 

enwedig gan nad oes unrhyw ddiffiniad clir o’r nodweddion hynny sydd angen eu hamddiffyn, er 

bod ffactorau fel oedran a tharddiad y tirffurfiau a’r tirweddau yn bwysig. Wrth ystyried tirwedd 

benodol, gall fod amrywiaeth eang iawn o’r fath nodweddion sydd angen eu gwarchod yno, ac fe 

all hyn achosi peth gwrthdaro a phroblemau wrth geisio rheoli’r safle.  Enghraifft dda o hyn yw pan 

mae cyfuniad o agweddau naturiol ac agweddau treftadaeth sydd angen eu hamddiffyn mewn 

tirwedd benodol: er mai diogelu’r safle rhag unrhyw fath o ddatblygiad a allai ei ddinistrio yw’r nod 

yn gyffredinol, gallai gwrthdaro rhwng cynlluniau gwahanol arwain at ddinistrio rhai o werthoedd 

cynhenid y safle (Antrop, 2005).  

Yn ôl Undeb Rhyngwladol o Gadwraeth Natur (IUCN), sefydliad rhyngwladol sy’n gweithio ym maes 

cadwraeth natur a chynaliadwyedd a defnydd o adnoddau naturiol, dylid dilyn y categorïau canlynol 

wrth ddynodi safleoedd i’w gwarchod:  

1. Gwarchodfa natur/ardal diffeithwch (wilderness areas) 

2. Parc Cenedlaethol 

3. Henebyn naturiol 

4. Ardal rheoli cynefinoedd/rhywogaethau 

5. Gwarchod tirwedd/morlun 

6. Ardal ag adnoddau gwarchodedig 

O edrych ar y lefelau gwahanol o warchodaeth sy’n bodoli yng Nghymru, mae’n amlwg i’r categorïau 

hyn gael eu hystyried wrth benderfynu pa diroedd a thirweddau i’w gwarchod a’u dynodi. Bydd yr 

isadrannau nesaf yn trafod hanes gwarchodaeth tirweddau yng Nghymru, a Phrydain yn fwy 

cyffredinol, ac yna’n symud ymlaen i drafod sut mae’r ffocws ar warchodaeth wedi newid dros 

amser, cyn cyrraedd yr amrywiol lefelau o warchodaeth sy’n bodoli i warchod tirweddau Cymru 

erbyn hyn.  

2.5.1 Hanes gwarchodaeth tirweddau Cymru (a Phrydain) 

Mae hanes hir i warchodaeth tirweddau Cymru a Phrydain yn fwy cyffredinol, ond mae ffocws y 

warchodaeth wedi newid cryn dipyn dros amser. Er fod mwy o bwyslais heddiw ar warchodaeth 

tirweddau, mae dal nifer o enghreifftiau cynnar iawn o reoli tirweddau a’u hadnoddau naturiol drwy 

bolisïau a rheoliadau. Yn hanesyddol, un o’r cyfreithiau cynharaf i ddiogelu adnoddau naturiol oedd 

cyfreithiau Hywel Dda yn y 10fed ganrif; ynddynt ceir adran ar warchod ardaloedd o goedwigoedd 

pwysig, gan fanylu ar sut y câi bobl eu defnyddio (Linnard, 2000). Enghraifft gynnar arall oedd 

cyfnodau o ddatgoedwigo ac adennill tir yn ystod yr Oesoedd Canol oedd yn cael eu rheoli a’u 

cynllunio’n systematig drwy ddefnyddio cyfreithiau a rheoliadau (Muir, 2000). 
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Fodd bynnag yn y cyfnod modern cynnar, ac yn fwy penodol yn y ddeunawfed ganif y cychwynnodd 

y mudiad cadwraeth sydd wedi datblygu i’r hyn ydyw heddiw. Dylanwadau cynnar fu’r ‘cwlt 

Darluniadol’ (picturesque cult), a sbardunwyd gan William Gilpin yn 1782, ac yna’n bwysicach fyth, 

y Mudiad Rhamantaidd yn y 18fed a’r 19eg ganrif, gyda’i bwyslais ar apêl emosiynol tirweddau a 

lleoliadau arbennig. Yn sgil y diddordeb newydd hwn mewn tirweddau, cychwynnodd twristiaeth 

‘fodern’, diwydiant sydd heddiw yn gyfrifol am 12% o economi’r byd (Roberts, 2012). Roedd nifer o 

ardaloedd yng Nghymru (e.e. dyffryn Gwy yn benodol) yn ganolog i dwf syniadau am dirwedd ac 

estheteg tirweddau, ac mae prosiect Y Teithwyr Chwilfrydig (Teithwyr Chwilfrydig, 2015) yn trafod 

hanes teithwyr i Gymru yn y cyfnod Rhamantaidd. Erbyn diwedd y 18fed ganrif, roedd agweddau 

negyddol tuag at dirweddau Cymru wedi newid yn sylweddol (e.e. Defoe, 1972). Lle gynt roedd 

tirweddau gwyllt a diarffordd yn cael eu hystyried yn llefydd i’w hosgoi gan eu bod yn hyll a 

pheryglus, roeddent bellach yn cael eu hystyried yn aruchel (sublime) ac yn fannau y gellid dianc 

iddynt er mwyn dod yn un â byd natur (Roberts, 2012). Un rheswm pwysig dros y newid agwedd 

hwn oedd canfyddiadau chwyldroadol gwyddonwyr naturiaethol am esblygiad tirweddau (Antrop, 

2005). Heriodd daearegwyr (e.e. Comte du Buffon (1708-1788); Pierre Laplace (1749-1827); Jean 

Lamark (1744-1829); James Hutton (1726-1797) a William Smith (1769-1839)) esboniad yr Hen 

Destament ar hanes creu’r Byd, gan ddangos trwy eu gwaith ymchwil (gyda pheth o’r gwaith hwn 

wedi ei gyflawni yng Nghymru), fod tirweddau yn gynnyrch prosesau geomorffolegol a oedd wedi 

cymryd lle dros filiynau o flynyddoedd (Mortenson, 2004; Roberts, 2012). 

Yn 1757, cyhoeddodd Edmund Burke, athronydd a Seneddwr Gwyddelig, ymchwiliad ar estheteg 

tirweddau a oedd yn honni fod tirweddau, drwy eu ‘harddwch naturiol’, yn ysgogi teimladau 

eithriadol a phleserus mewn pobol a bod hynny’n bwysig o ran eu lles. Ysgogodd gwaith Burke ar 

nifer fawr o drafodaethau ymysg awduron a beirdd (megis Wordsworth, Coleridge, Syr Walter Scott, 

Keats, Shelly a Browning) ac arlunwyr (megis Turner a Constable) am hanfod ‘harddwch naturiol’ 

tirweddau. Roedd pobl yn cael eu denu yn arbennig at dirluniau a oedd yn cyfleu ‘harddwch gwyllt’, 

ac wrth gwrs yr oedd gan Gymru wledig nifer fawr o safleoedd fel hyn. Arweiniodd y syniadau hyn 

at werthfawrogiad newydd o dirweddau Cymru a Phrydain yn fwy cyffredinol, ac ar yr un pryd 

awydd mewn pobl i’w hamddiffyn a’u gwarchod ar gyfer y dyfodol. Mae dyfyniad gan William 

Wordsworth am Ardal y Llynnoedd yn 1835 yn symboleiddio’r dechreuad hwn yn niddordeb y 

cyhoedd mewn cadwraeth natur, gan ddisgrifio’r lle fel ‘[a] sort of National poetry in which every 

man has a right and interest who has an eye to perceive and a heart to enjoy’ (Wordworth, 1835: 

88). Er i’r mudiad cadwraeth natur cynnar gael ei symbylu i raddau helaeth gan fanteision esthetig 

a seicolegol byd natur, y canlyniad pwysig oedd y ffaith bod hyn wedi arwain at ddeddfwriaethau i 
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ddiogelu’r tirweddau (Selman a Swanwick, 2010). Mae syniadau o’r fath yn parhau i gael dylanwad 

mawr ar feddylfryd polisïau cadwraeth tirweddau hyd heddiw (Roberts, 2012). 

Yn ddiweddarach yn y cyfnod Fictoraidd (1837-1901), cychwynnodd nifer o fentrau i warchod cefn 

gwlad yng Nghymru a Phrydain; dyma gyfnod a elwir yn aml yn ‘Mudiad Natur’. Bellach, roedd y 

pwyslais nid yn unig ar estheteg safleoedd, sef prif symbylydd gwarchod tirweddau yn y cyfnod 

Rhamantaidd, ond hefyd ar warchod byd natur; ar fwynhau’r awyr agored, y gofod agored a’r 

golygfeydd; ac ar warchod y dreftadaeth genedlaethol (Selman a Swanwick, 2010). Adlewyrchwyd 

yr agweddau hyn mewn polisïau a deddfwriaethau yn y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif (e.e. 

Deddf Gwarchod Adar Gwyllt 1872; a Deddf Henebion Hynafol 1882, a oedd yn galluogi’r 

wladwriaeth ofalu am henebion o arwyddocâd hanesyddol, gan gynnwys tirweddau). Daeth y newid 

hwn oherwydd pryderon am golli ardaloedd gwledig, a'r effaith negyddol yr oedd y Chwyldro 

Diwydiannol yn ei gael ar fyd natur a thirweddau’r wlad. Roedd galw cynyddol felly i greu 

cymdeithasau ac ymddireidolaethau i ddiogelu bywyd gwyllt, safleoedd naturiol a 'harddwch 

naturiol'. Mae enghreifftiau o'r cyfnod yn cynnwys sefydlu Cymdeithas Mannau Agored (Open 

Spaces Society) yn 1856, Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yn 1889, a'r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol (National Trust) yn 1898. Mae'r galw i amddiffyn ‘harddwch naturiol’ tirweddau wedi 

parhau hyd heddiw, wrth gwrs, a cheir cyfeiriadau at `‘harddwch naturiol’ yn aml mewn deddfau 

gwarchodaeth tirweddau yn y 19eg a’r 20fed ganrif. Mae hyn yn parhau i fod yn un o gonglfeini 

polisïau cynllunio yn y DU, ac un o’r prif resymau  dros ddynodiad a gwarchodaeth nifer sylweddol 

o dirweddau yng Nghymru (Roberts, 2012).  

Parhaodd y mudiad cadwraethol a’r hiraeth am fywyd cefn gwlad (rural nostalgia) ar ôl y cyfnod 

Fictoraidd ac i mewn i’r cyfnod Edwardaidd (1901-1910) a’r blynyddoedd rhwng y ddau Ryfel Byd 

(Selman a Swanwick, 2010). Yn ystod y cyfnod hwn ystyriwyd fod yr angen i ddiogelu tirweddau yn 

fater o bwys mawr, a chyhoeddwyd y ddeddfwriaeth gynllunio gyntaf ym Mhrydain. Roedd pedwar 

eiriolwr blaenllaw, sef Cornish (1944), Treveylan (1931), Williams-Ellis (1929) ac Abercrombie 

(1930), a buont yn gyfrifol am sawl deddfwriaeth bwysig a gyhoeddwyd yn ystod y cyfnod a hefyd 

am y pwyslais cynyddol a roddid ar werthfawrogi a gwarchod tirweddau. Chwaeraeodd y pedwar 

rôl bwysig wrth ffurfio Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig yn 1928, a'r cyrff cyfatebol yn Yr Alban a 

Lloegr, yn ogystal â bod yn allweddol o ran llunio'r agenda ar gyfer diogelu cefn gwlad a Pharciau 

Cenedlaethol yn y cyfnod cyn ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd (Selman a Swanwick, 2010).  
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Gwelwyd, felly, bod cynnydd mawr a chyson wedi bod ers y 18fed ganrif yn agweddau’r cyhoedd a’r 

llywodraeth tuag at dirweddau a'u pwysigrwydd, a chynnydd cyfatebol yn y deddfwriaethau sydd 

wedi cael eu pasio er mwyn eu hamddiffyn. Yn America hefyd, tua chanol y 19eg ganrif, roedd 

awduron megis Ralph Waldo Emerson a Henry Thoreau hefyd yn dadlau bod angen i ‘anialwch’ 

Gogledd America gael ei warchod rhag effeithiau datblygiad, aneddiadau ac amaethu (Woods, 

2005). Yn 1872 sefydlwyd Yellowstone yn Wyoming, Parc Cenedlaethol cyntaf y byd ac yn sgil y 

dynodiad cyntaf hwn, fe wnaeth nifer o wledydd o fewn yr Ymerodraeth Brydeinig sefydlu eu 

Parciau Cenedlaethol eu hunain. Sefydlwyd Parciau Cenedlaethol, yn seiliedig ar fodel Yellowstone, 

yn Awstralia (1879), Canada (1885) a Seland Newydd (1887). Erbyn hyn mae nifer fawr o Barciau 

Cenedlaethol wedi’u sefydlu ledled y byd, ond mae union ystyr y term ‘parc cenedlaethol’ yn 

amrywio’n fawr rhwng y gwahanol wledydd (gweler Tabl. 2.1). Mae’r gwahaniaethau mwyaf yn 

ymwneud â thiriogaeth a’r lefel o warchodaeth sydd gan y parciau. Er enghraifft, mae Iwerddon, yr 

Eidal, Swistir, Awstralia, Canada a Seland Newydd wedi parhau i ddilyn egwyddorion model 

Yellowstone, sy’n golygu fod eu Parciau Cenedlaethol: (1) yn eiddo i’r cyhoedd; (2) yn ardaloedd 

cymharol fychan; (3) nad oes unrhyw yn byw o fewn y parciau a (4) eu bod yn cael eu rheoli’n llym 

iawn. Ar y llaw arall, mae Parciau Cenedlaethol yn y DU a’r Almaen wedi sefydlu model newydd 

sydd yn golygu bod eu Parciau Cenedlaethol hwy yn: (1) llawer fwy o faint mewn cymhareb â maint 

Tabl 2.1 Cymhariaeth o Barciau Cenedlaethol mewn wyth gwlad (yn gywir yn 2003) (Woods, 2011). 
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y gwledydd; (2) yn cynnwys ardaloedd niferus o dir preifat; (3) bod pobl yn cael byw mewn rhannau 

o’r parciau; (4) ni chânt eu gwarchod i’r un raddfa a Pharciau Cenedlaethol yn dilyn model 

Yellowstone. Mae ambell wlad arall, fel Ffrainc, wedi sefydlu Parciau Cenedlaethol sy’n seiliedig ar 

gyfuniad o’r ddwy fodel (h.y. gydag ardaloedd canolog o’u Parciau Cenedlaethol yn dilyn y model 

o’r UDA, tra bod ardaloedd allanol y parciau yn dilyn model y DU) (Woods, 2011). Er mwyn ffocysu’n 

fwy ar y cyd-destun Cymreig, ac er mwyn osgoi gormodedd o ddryswch, bydd yr is-adran nesaf 

(2.5.2) yn edrych yn fwy penodol ar y gwahanol lefelau o warchodaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd i 

amddiffyn tirweddau Cymru. 

2.5.2 Gwarchodaeth bresennol o dirweddau Cymru 

Ers 1949 mae dynodiadau a deddfau gwahanol wedi cael eu sefydlu er mwyn gwarchod rhannau 

helaeth o diriogaeth Cymru (gweler Ffig. 2.15). Gwelwyd eisoes fod hanes hir i warchodaeth 

tirweddau yng Nghymru, ac mae’r lefelau presennol o warchodaeth yn gymhleth iawn am dri 

rheswm. 

Yn gyntaf, mae dewis y dynodiad sy’n berthnasol i safle yn dibynnu’n bennaf ar yr adnodd neu’r 

adnoddau sydd angen eu gwarchod. Gellir rhannu’r holl ddynodiadau gwarchod tirwedd statudol 

ac anstatudol hyn i dri categori: cadwraeth tirlun, cadwraeth natur a chadwraeth treftadaeth (sy’n 

diogelu tirwedd, bywyd gwyllt ac agweddau diwylliannol sy’n perthyn i’r dirwedd). Er bod y gwaith 

ymchwil hwn yn ffocysu ar warchodaeth tirweddau a thirluniau yn bennaf, mae’n bwysig hefyd 

ystyried y categorïau eraill o ddynodiadau sy’n bodoli. Mae rhai safleoedd, er enghraifft, yn cael eu 

dynodi ar sail cadwraeth natur neu gadwraeth treftadaeth, ond yn aml mae’r nodweddion hyn yn 

llwyr ddibynnol ar nodweddion tirweddol neu geomorffolegol arbennig. Enghraifft o hyn yw darn o 

dir sydd wedi ei ddynodi ar sail y ffaith fod rhywogaethau prin o blanhigion yn tyfu yno; ond efallai 

mai’r rheswm pam y mae’r planhigion hynny’n tyfu yno, yn hytrach nag yn rhywle arall, yw’r 

nodweddion geomorffolegol penodol sydd wedi, ac o bosibl yn parhau, i siapio’r ardal a chreu 

cynefin delfrydol ar eu cyfer. Er mwyn cael darlun cyflawn, felly, o dirweddau sydd wedi eu 

gwarchod ar draws Cymru, mae’n bwysig ystyried safleoedd sydd wedi’u dynodi am amrywiaeth o 

resymau.  

Yn ail, mae’r lefelau gwahanol o warchodaeth sydd mewn grym ar hyn o bryd ar dirweddau Cymru 

yn gymhleth gan nad oes rhaid i warchodaeth neu ddynodiadau fod yn statudol; o ganlyniad 

gwarchodir nifer o dirweddau gan ddynodiadau anstatudol (e.e. Gwarchodfeydd Biosffer; 

Ardaloedd Treftadaeth Arfordiroedd Cymru a Lloegr; Ardaloedd o Dirwedd Arbennig). Er nad yw’r 
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dynodiadau anstatudol hyn wedi eu sefydlu drwy fesurau cyfreithiol, maent yn chwarae rôl bwysig 

yn gwarchod nifer o dirweddau Cymru. Mantais dynodiadau anstatudol o’r fath yw’r ffaith fod 

Ffigwr 2.15 Prif ddynodiadau sy’n bodoli ar hyn o bryd i warchod tirweddau Cymru. Cyfeiria’r dyddiad at y 

dynodiad cyntaf o’r fath yng Nghymru. 
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llawer gwell siawns y bydd y safleoedd hyn yn cael eu dewis i’w gwarchod yn fwy ffurfiol gan 

ddynodiad statudol yn y dyfodol, gan eu bod eisoes wedi eu hadnabod fel safleoedd sydd angen eu 

gwarchod, a hefyd bod rhai mesurau eisoes mewn lle i’w hamddiffyn. 

Yn olaf, i gymhlethu pethau ymhellach, gall gwarchodaeth tirweddau hefyd fod ar bedair lefel 

wahanol: awdurdodau rhyngwladol; awdurdodau cenedlaethol; awdurdodau lleol; ac ar lefel 

anllywodraethol. Gall gwarchodaeth, felly, amrywio o bolisi cynllunio llai ffurfiol hyd at 

warchodaeth a gefnogir gan ddeddfwriaethau a/neu gan gytundebau rhyngwladol. Gan amlaf, bydd 

safleoedd sydd wedi’u dynodi ar lefelau uwch, h.y. ar lefelau rhyngwladol neu genedlaethol, yn cael 

eu rheoli yn fwy llym na safleoedd sydd wedi’u dynodi ar lefelau is (h.y. ar lefelau rhanbarthol a 

lleol), ond er mai dyma yw’r duedd, mae eithriadau i’r patrwm hwn (e.e. mae Gwarchodfeydd 

Biosffer yn safleoedd a ddynodir ar lefel rhanbarthol gan banel UNESCO, ond er hyn, nid oes 

ganddynt warchodaeth statudol ac felly nid oes rheolau llym ynghylch sut y caiff y safleoedd eu 

defnyddio a’u gwarchod). Bydd yr is-adran nesaf yn manylu ar y prif ddynodiadau gwahanol sydd ar 

waith ar hyn o bryd i warchod tirweddau Cymru, a thrafodir hwy yn ôl lefel y dynodiad.  

2.5.2.1 Gwarchodaeth awdurdodol ar lefel rhyngwladol 

Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar ddynodiadau ar lefel rhyngwladol, ond bydd hefyd yn trafod 

dynodiadau sydd wedi’u sefydlu gan y Cyngor Ewropeaidd.  

Safleoedd Treftadaeth y Byd: Penderfynir ar ddynodiad Safle Treftadaeth y Byd gan Bwyllgor 

Treftadaeth y Byd UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a 

hynny ar sail nodweddion diwylliannol a/neu naturiol eithriadol (JNCC, 2013). Oherwydd 

pwysigrwydd y safleoedd hyn, gall eu gwarchodaeth rychwantu ffiniau cenedlaethol. Mae gan 

lywodraethau’r gwledydd lle bo’r safleoedd wedi’u lleoli hefyd gyfrifoldeb i sicrhau bodolaeth 

mesurau addas i sicrhau’r lefel uchaf posibl o ddiogelwch iddynt, er mwyn eu gwarchod ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol. Golyga hyn fod cyfrifoldeb ar y llywodraethau hynny nid yn unig i warchod 

y safleoedd eu hunain, ond hefyd i warchod eu lleoliadau, a chan hynny ceir rheolau llym iawn i 

reoli gwaith adeiladu (Cadw, 2015). Ni ddaw dynodiad Safle Treftadaeth y Byd ag unrhyw reolaeth 

statudol ychwanegol yn ei sgil, ond mae gwarchodaeth yn cael ei sicrhau drwy reoliadau cynllunio 

yn ogystal â thrwy’r dynodiadau ar rannau o’r safleoedd, gan fod modd i’r dynodiadau gwahanol 

hyn orgyffwrdd.  

Mae tair Safle Treftadaeth y Byd wedi’u lleoli yng Nghymru, sef: (1) Castell Caernarfon a waliau’r 

dref, Gwynedd; (2) Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn ne-ddwyrain Cymru; a (3) Traphont ddŵr a 

Chamlas Pontcysyllte yng ngogledd-ddwyrain Cymru, ac fe’u dynodwyd, yn eu trefn, yn 1986, 2000 

a 2009  (Cadw, 2015). Er bod rhai o’r safleoedd hyn yn ymestyn dros ffiniau mwy nag un awdurdod 
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lleol, mae polisi cynllunio mewn grym, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gytunwyd gan Banel 

Treftadaeth y Byd er mwyn sicrhau’r warchodaeth eithaf ar gyfer pob un o’r safleoedd. Er nad yw’r 

safleoedd hyn yng Nghymru wedi’u dynodi ar sail eu geomorffoleg, mae 74 o safleoedd eraill yn 

fydol sydd wedi’u dynodi ar y sail hwnnw, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Llosgfynyddoedd Hawaii 

a’r Barriff Mawr (UNESCO, 2009).  

Gwarchodfeydd Biosffer: Prif nod gwarchodfeydd biosffer yw gwarchod ecosystemau daearol, 

morol ac arfordirol, ac fe’u ffurfiwyd er mwyn hyrwyddo cynaliadwyedd bioamrywiaeth drwy 

ddefnydd cynaliadwy (UNESCO, 2015). Penderfynir ar ddynodiad y gwarchodfeydd gan banel yn 

UNESCO, ac maent yn eu hystyried yn lleoedd arbennig ar gyfer profi ymagweddau 

rhyngddisgyblaethol sy’n sail i ddeall a rheoli’r rhyngweithio rhwng systemau ecolegol a 

chymdeithasol (ibid.). Ystyrir fod dynodi safle fel Gwarchodfa Biosffer yn creu cyfleoedd ar gyfer yr 

ardal yn hytrach na chyfyngiadau. Gall pobl leol, busnesau, academyddion a sefydliadau i gyd elwa 

o’r broses o amddiffyn gwarchodfa. Er nad oes rheolaeth statudol i’r gwarchodfeydd mae eu 

dynodiad yn rhyngwladol yn hysbys, ac felly gall yr ardaloedd hyn elwa o’r dynodiad drwy agweddau 

fel arbenigedd a chyllid a ddaw yn ei sgil. Unwaith y penderfynir dynodi safle fel Gwarchodfa 

Biosffer, bydd y safle hynny wedyn o dan awdurdodaeth sofran y wladwriaeth lle mae wedi ei leoli 

(ibid.).  

Dim ond un Gwarchodfa Biosffer sydd wedi’i ddynodi yng Nghymru, sef Biosffer Dyfi sydd wedi’i 

chanoli o gwmpas Afon Dyfi ac Aberystwyth (gweler Ffig. 2.16). Dynodwyd y warchodfa yn 1976 a’i 

Ffigwr 2.16 Rhanbarthau Gwarchodfa Biosffer Dyfi (UNESCO, d.d.). 
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ehangu yn 2009. Mae enghreifftiau eithriadol o dirwedd yn y warchodfa, gan gynnwys rhostiroedd 

mawn uchel, corsydd, aber, twyni tywod a thraethau. Mae hefyd enghreifftiau o fywyd gwyllt 

eithriadol, sydd yn aml yn rhannol neu’n hollol ddibynnol ar y tirweddau (Biosffer Dyfi, 2015). 

Geobarciau: Ardaloedd yw geobarciau y mae eu prif bwrpas ar warchod treftadaeth ddaearegol a 

geomorffolegol o bwysigrwydd rhyngwladol. Amcan arall geobarciau yw cynyddu dealltwriaeth y 

cyhoedd o wyddorau’r Ddaear, wrth ddatblygu atyniadau sy’n manteisio ar ddaeareg a 

geomorffoleg yr ardal (European Geoparks Network, 2004), ac sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth well 

o sut y gall peryglon daearegol, megis llosgfynyddoedd, tirlithriadau, daeargrynfeydd a tswnamis, 

effeithio ar gymdeithasau heddiw. Yn 2019, ceir 147 o Geobarciau Rhyngwladol ar draws 41 gwlad. 

Hyd at 2015, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi’u lleoli yn Ewrop (e.e. Geobarc Katla, Gwlad yr Iâ; 

Geobarc Talaith-Haute, Ffrainc) a Tsieina (e.e. Geobarc Huangshan; Geobarc Zhangjiajie), ond dros 

y bedair blynedd ddiwethaf mae llawer mwy wedi eu sefydlu dros y byd o dan y label newydd - 

Geobarciau Byd-eang UNESCO. Sefydlwyd Rhwydwaith Geobarciau Ewrop yn 1997, ac erbyn 

heddiw ceir 73 o geobarciau mewn 24 o wledydd yn Ewrop (European Geoparks Network, d.d.) 

(gweler Ffig. 2.17). 

Ffigwr 2.17 Rhwydwaith Geobarciau Ewrop (European Geoparks Network, d.d.).   
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Mae nifer o feini prawf sydd angen eu bodloni nes bod darn o dir yn gallu ennill dynodiad fel 

Geobarc. Yn ddaearegol, mae’n rhaid fod gan bob Geobarc nifer penodol o safleoedd daearegol 

a/neu geomorffolegol ac iddynt bwysigrwydd rhyngwladol ar sail eu prinder, eu gwerth gwyddonol 

ac addysgiadol neu oherwydd eu hapêl esthetig (European Geoparks Network, d.d.). Er mai ar sail 

eu nodweddion daearegol/geomorffolegol y dynodir Geobarciau gan amlaf, mae gan nifer ohonynt 

hefyd bwysigrwydd ehangach, er enghraifft oherwydd eu nodweddion archaeolegol, ecolegol, 

hanesyddol neu ddiwylliannol. Fel yn achos Gwarchodfeydd Biosffer, mae llwyddiant Geobarciau 

yn ddibynnol ar gyfraniad lleol cryf, ac felly mae’n rhaid fod gan yr ardal a ddynodir ffiniau sydd 

wedi eu diffinio’n glir yn ogystal â digon o arwynebedd fel bod modd hyrwyddo datblygiad 

economaidd yr ardal (European Geoparks Network, d.d.). Nid yw dynodi ardal fel Geobarc o 

reidrwydd yn effeithio ar statws cyfreithiol y tir gan mai’r awdurdodau a’r llywodraethau sydd yn 

gyfrifol am y Geobarciau unigol sydd i benderfynu a ddylid gosod gwarchodaeth statudol i amddiffyn 

safleoedd penodol. Ond mae’n hanfodol fod cynllun strategaeth ar gyfer pob Geobarc er mwyn 

sicrhau gwarchodaeth yr ardal mewn modd cynaliadwy (European Geoparks Network, d.d.).  

Dim ond dau Geobarc sydd yng Nghymru, sef Geobarc Fforest Fawr (Bannau Brycheiniog) a 

GeoMôn. Dynodwyd Geobarc Fforest Fawr yn 2005 ac mae’n cwmpasu ardal 763 km2 o ran 

orllewinol y Parc Cenedlaethol (gweler Ffig. 2.18). Ceir yno nifer fawr o enghreifftiau o brosesau a 

thirffurfiau daearegol a geomorffolegol, gan gynnwys mynyddoedd, coetiroedd, rhostiroedd, 

dolydd, llynnoedd, afonydd a rhaeadrau (Geobarc Fforest Fawr, 2011). Dynodwyd Ynys Môn fel 

Ffigwr 2.18 Geobarc Fforest Fawr, Bannau Brycheiniog (Geoparc y Fforest Fawr, 2011).  
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Geobarc GeoMôn yn 2009. Mae hwn yn cwmpasu ardal o 720 km2, gan gynnwys 201 km2 o arfordir 

(GeoMôn, d.d.). Ceir enghreifftiau eithriadol o brosesau a thirffurfiau daearegol a geomorffolegol 

yno, a gwelir yno dros 100 o fathau gwahanol o gerrig sydd wedi’u ffurfio dros 1,800 miliwn o 

flynyddoedd. Er mai nodweddion daearegol a geomorffolegol y ddau Geobarc hyn sy’n cael y prif 

sylw, ceir ynddynt hefyd nifer o nodweddion archaeolegol, ecolegol, hanesyddol a diwylliannol, sy’n 

golygu ei bod yn hanfodol bod yr ardaloedd hyn yn cael eu gwarchod.  

2.5.2.2 Gwarchodaeth awdurdodol ar lefel cenedlaethol  

Safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SoDdGA): Diben SoDdGA yw diogelu, drwy fesurau 

statudol, ardal sy’n cynnwys enghreifftiau nodedig o fywyd gwyllt, tirffurfiau neu nodweddion 

daearegol a geomorffolegol sydd o bwysigrwydd arbennig yn y DU (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2015c). 

Fel yn achos nifer o lefelau eraill o warchodaeth, defnyddir SoDdGA fel sail i ddynodiadau cadwraeth 

natur cenedlaethol a rhyngwladol eraill (ibid.).    

SODdGA yw’r dynodiad cyntaf ar gyfer gwarchodaeth tirweddau yng Nghymru, ac yn wreiddiol, fe’i 

cynhwyswyd o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, cyn ei ail-lansio yn 

dilyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Llywodraeth Cymru, 2013). Roedd modd cynnig 

gwell darpariaeth ar gyfer diogelu a rheoli SoDdGA yng Nghymru yn sgil Deddf Cefn Gwlad a Hawliau 

Tramwy 2000 (JNCC, 2013). Mae dros 1,000 o ddynodiadau SoDdGA yng Nghymru, yn cynrychioli 

dros 12 % o arwyneb y wlad,  nifer fawr ohonynt yn ddynodiadau ar dir preifat, ac eraill o dan 

reolaeth cyrff cyhoeddus neu sefydliadau anllywodraethol (Llywodraeth Cymru, 2013). Gwarchodir 

pob un o’r safleoedd yn statudol o dan bŵer Cyfoeth Naturiol Cymru rhag unrhyw ddinistr gan 

ddatblygiad neu ddefnydd anaddas o’r tir. Gwarchodir y safleoedd hyn yn aml drwy bartneriaethau 

a chytundebau â pherchnogion ac eraill sy’n eu rheoli (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2015). 

Parciau Cenedlaethol: Diben dynodi Parciau Cenedlaethol yw: (1) gwarchod a chyfoethogi 

harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth y parc; (2) hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall 

a mwynhau nodweddion arbennig y parc. Drwy gyflawni’r dibenion hyn, mae’n ddyletswydd ar 

Barciau Cenedlaethol hefyd i geisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau o fewn 

y parciau hynny (National Parks, d.d.).  

Ffurfiwyd Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr yn sgil yr un ddeddf a arweiniodd at 

ddynodiad SODdGA, sef Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Yn ogystal mae 

Deddf yr Amgylchedd 1995 hefyd yn galw ar yr awdurdodau perthnasol i ganolbwyntio ar gadwraeth 

natur, ac fe all y Senedd hefyd gyhoeddi deddfau newydd ar gyfer rheoli’r parciau os oes angen 

(JNCC, 2013).  
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Ceir tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru, sef Parc Cenedlaethol Eryri, Parc Cenedlaethol Arfordir 

Sir Benfro, a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac fe’u dynodwyd, yn eu trefn, yn 1951, 1952 

a 1957. Mae llawer iawn o dir o fewn y parciau hyn yn eiddo i dirfeddianwyr preifat, boed yn 

ffermwyr, sefydliadau (e.e. yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol), neu’n drigolion sy’n byw mewn trefi 

a phentrefi o fewn y parciau (National Parks, d.d.). Fel yn achos Gwarchodfeydd Biosffer a 

Geobarciau, un o nodweddion pwysig Parciau Cenedlaethol yw eu cydberthynas gydag aelodau’r 

cyhoedd, drwy hybu defnydd cyhoeddus o’r parciau, mewn modd cynaliadwy, fel modd iddynt 

ddysgu am eu nodweddion unigryw.  

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC): Diben dynodiad GNC yw gwarchod ardaloedd naturiol 

a lled-naturiol pwysig yn y DU sydd â bywyd gwyllt, cynefinoedd neu nodweddion daearegol o 

ddiddordeb arbennig (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2015b). Fel yn achos Gwarchodfeydd Biosffer, mae 

GNC hefyd gan amlaf yn cael eu hagor i’r cyhoedd, nid yn unig er mwyn galluogi pobl i’w hastudio a 

dysgu ohonynt, ond hefyd i godi ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad cyhoeddus o bwysigrwydd y 

gwaith a wneir i warchod yr ardaloedd hyn. Gwarchodir GNC yn statudol, ac fe’u dynodir gan yr 

Asiantaethau Cadwraeth Cefn Gwlad Statudol o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn 

Gwlad 1949 a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (JNCC, 2013).  

Ar hyn o bryd mae 76 o ardaloedd GNC dynodedig yng Nghymru, gan gynnwys: Ynys Sgomer, Cors 

Caron, twyni tywod Morfa Harlech a’r Wyddfa. Fe’u diogelir yn yr un modd ag y diogelir ardaloedd 

SoDdGA; daw GNC o dan reolaeth a gwarchodaeth statudol Cyfoeth Naturiol Cymru. Caiff y 

mwyafrif o safleoedd GNC hefyd eu dynodi o dan Gyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE un ai fel 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig, neu safleoedd Ramsar (sef 

gwlyptiroedd). Er fod dynodiad GNC yn sicrhau gwarchodaeth statudol i ardal, mae hefyd yn creu 

cyfleoedd iddynt gael eu gwarchod ymhellach drwy gyfreithiau eraill (Cyfoeth Naturiol Cymru, 

2015b).  

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AOHNE): Diffinnir AOHNE yn y DU fel ‘an outstanding 

landscape whose distinctive character and natural beauty are so precious that it is in the nation’s 

interest to safeguard them’ (Landscapes for Life, 2015: para. 1). Dynodir AOHNE ar sail nodweddion 

eithriadol o fywyd gwyllt, elfennau hynod yn ymwneud â thirffurfiau neu nodweddion treftadaeth 

ddiwylliannol o bwys (JNCC, 2013). O ran cadwraeth, mae gan AOHNE yr un statws cyfreithiol â 

Pharciau Cenedlaethol, felly Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am eu dynodi a’u rheoli (JNCC, 

2013).  
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Fel yn achos nifer o ddynodiadau eraill, mae dynodiad AOHNE yn golygu bod disgwyl i’r sefydliad 

sy’n eu rheoli, Cyfoeth Naturiol Cymru yn yr achos hwn, ystyried gofynion economaidd a 

chymdeithasol y gymuned leol ynghyd â diogelu coedwigoedd, gweithgaredd amaethyddol a 

diwylliannau gwledig eraill o fewn yr ardal (JNCC, 2013). Er mai prif nod AOHNE yw gwarchod natur 

a threftadaeth ddiwylliannol ardaloedd penodol, mae’r safleoedd hyn hefyd yn cael eu hystyried yn 

symbolau pwerus o falchder cenedlaethol, sy’n anelu at fod yn ardaloedd o ysbrydoliaeth, cyffro, 

treftadaeth, pleser ac elw (Holdaway a Smart, 2001). Erbyn heddiw mae 4% o dir Cymru wedi’i 

ddynodi fel AOHNE, a hynny mewn 5 safle benodol: Penrhyn Gŵyr a ddynodwyd gyntaf yn 1950; 

Pen Llŷn (dynodwyd yn 1956); arfordir Ynys Môn (dynodwyd yn 1966); Dyffryn Gwy (dynodwyd yn 

1971); a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (dynodwyd yn 1985) (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 

2011).  

Parciau Cadwraeth Morol (PCM): Yn wahanol i’r dynodiadau sydd wedi eu trafod hyd yn hyn, mae 

dynodiadau PCM yn ffocysu’n benodol ar warchod ardaloedd morol y DU. Eu prif nod yw gwarchod 

cynefinoedd, rhywogaethau, daeareg a geomorffoleg morol sy’n cael eu hystyried o bwys 

cenedlaethol; ond nod pellach yw creu cyfleoedd i astudio’r systemau o dan warchodaeth a 

datblygu ffyrdd i’w diogelu (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2015a). Mae gan PCM yr un statws 

gwarchodaeth â Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, ac felly fe’u gwarchodir yn statudol gan y 

Llywodraeth o dan ddeddf Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 a Deddf y Môr a Mynediad i’r 

Arfordiroedd 2009.  

Ar hyn o bryd dim ond tri PCM sydd wedi eu dynodi’n ffurfiol yn y DU, er bod nifer o PCM anffurfiol 

yn bodoli. Un yn unig sydd wedi’i leoli yng Nghymru, sef Ynys Sgomer a’r ardal gyfagos (Ffig. 2.19) a 

ddynodwyd yn 2014 (JNCC, 2015). Nid oes llawer o PCM wedi eu dynodi eto gan fod hwn yn 

ddynodiad gweddol newydd, ond yn fwy na hynny, mae’r broses o warchod yr ardaloedd hyn yn 

gymhleth iawn yn gyfreithiol. Mae dynodi PCM yn llawer mwy cymhleth na nifer o ddynodiadau 

eraill, am y rheswm nad yw gwely’r môr, yn wahanol i dir sych, fel arfer yn eiddo i unrhyw unigolyn, 

felly nid yw’r math o reoliadau cynllunio a chyfreithiol sydd mewn grym yn achos defnydd tir yn 

gweithio o dan y marc dŵr isel.   

2.5.2.3 Gwarchodaeth awdurdodol ar lefel lleol 

Parciau Gwledig: Yng Nghymru rheolir Parciau Gwledig gan awdurdodau lleol yn hytrach na chan 

Gyfoeth Naturiol Cymru, fel a welir yn achos nifer helaeth o ddynodiadau ar lefelau rhyngwladol a 

chenedlaethol. Bwriad pennaf Parciau Gwledig yw sicrhau cyfleoedd adloniant a hamddena ar gyfer 

y cyhoedd, ac felly maent gan amlaf wedi eu lleoli ar gyrion ardaloedd trefol, ac yn wahanol iawn i 

barciau mwy ffurfiol sydd wedi eu lleoli o fewn trefi a dinasoedd. Yn wahanol i’r dynodiadau a 
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drafodwyd hyd yn hyn, nid yw Parciau Gwledig wastad yn cael eu dynodi at gadwraeth natur gan 

mai’r bwriad pennaf, fel y nodwyd, yw creu ardaloedd lled-naturiol i’r cyhoedd eu mwynhau (JNCC, 

2013). Er nad gwarchod tirweddau yw priod fwriad Parciau Gwledig, maent yn aml yn chwarae rôl 

bwysig yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y tirweddau wrth i’r cyhoedd eu mwynhau a dysgu 

amdanynt, yn enwedig os yw’r awdurdodau lleol wedi buddsoddi mewn paneli gwybodaeth i 

esbonio nodweddion daearegol a geomorffolegol o fewn y parc.  

Dynodwyd mwyafrif o Barciau Gwledig yn yr 1970au o dan Ddeddf Cefn Gwlad 1968. Yn ystod yr 

1970au rhoddwyd cymorth ariannol gan y Comisiwn Cefn Gwlad (fel yr oedd ar y pryd) i’r 

awdurdodau lleol sefydlu a gwarchod y parciau, ond erbyn heddiw nid oes unrhyw arian penodol 

wedi ei neilltuo ar eu cyfer, ac felly mae llawer llai ohonynt yn cael eu dynodi (Lle, d.d.). Mae dros 

20 o Barciau Gwledig wedi eu dynodi yng Nghymru, gan gynnwys: Parc Gwledig Moel Fammau ger 

yr Wyddgrug (sydd hefyd yn gorwedd o fewn AOHNE Bryniau Clwyd); Parc Gwledig Pen y Gogarth 

yn Llandudno; a Pharc Gwledig Llyn Llech Owain yn Llanelli (ibid.). 

Ffigwr 2.19 Ffin Parc Cadwraeth Morol Sgomer (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2015ch).  
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Treftadaeth Arfordiroedd Cymru a Lloegr (TACaLl): Fel yn achos PCM, mae ardaloedd TACaLl yn 

ffocysu ar warchodaeth ardaloedd arfordirol yn unig. Sefydlwyd y cynllun hwn yn 1972 er mwyn 

ceisio gwarchod ardaloedd arfordirol yng Nghymru a Lloegr ac iddynt bwysigrwydd amgylcheddol 

ac er mwyn: (1) cadw, amddiffyn a datblygu harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth yr 

ardaloedd; (2) annog y cyhoedd i werthfawrogi, deall a mwynhau’r ardaloedd hyn; (3) gwella a 

chynnal iechyd dyfroedd y glannau drwy fesurau rheoli amgylcheddol; a (4) sicrhau ystyriaeth i 

anghenion economaidd amaethyddiaeth, pysgota a choedwigaeth y cymunedau sydd wedi’u lleoli 

ar hyd yr arfordiroedd (Gov.uk, 2015).  

Fodd bynnag, yn wahanol i nifer o’r dynodiadau sydd wedi’u trafod hyd yn hyn, megis AOHNE neu 

Barciau Cenedlaethol, mae’r ardaloedd TACaLl yn cael eu diffinio yn hytrach na’u dynodi, ac 

oherwydd hyn nid ydynt o dan unrhyw warchodaeth statudol (Gov.uk, 2015). Swyddogaeth yr 

awdurdodau lleol, gyda pheth cymorth gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yw diffinio a rheoli ardaloedd 

TACaLl. Fodd bynnag, mae nifer o’r ardaloedd hyn yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu i 

dirfeddiannwr preifat, felly mae’n rhaid sicrhau eu cydweithrediad er mwyn rheoli’r ardaloedd yn 

llwyddiannus (Gov.uk, 2015). 

Mae 43 o’r safleoedd hyn wedi eu diffinio yng Nghymru a Lloegr, ac mae 14 ohonynt yng Nghymru 

(e.e. arfordiroedd Ceredigion a Llŷn). Gan fod yr ardaloedd hyn yn gorchuddio 42 % o arfordir Cymru 

(Gov.uk, 2015), mae nifer ohonynt yn cynnwys rhannau o Barciau Cenedlaethol, AOHNE, a nifer o 

ardaloedd sydd o dan warchodaeth arall, felly er nad oes gwarchodaeth statudol yn ei le ar gyfer yr 

ardaloedd hyn, mae nifer ohonynt yn cael eu gwarchod o dan ddeddfau neu reoliadau eraill. 

Ardaloedd o dirwedd arbennig (AoDA): Prif nod dynodiad AoDA yw gwarchod ardaloedd sydd â 

thirwedd ranbarthol neu leol bwysig ar sail ei gwerth ffisegol, amgylcheddol, gweledol, diwylliannol 

a hanesyddol cynhenid (JNCC, 2013). Dau nod arall AoDA yw dylanwadu ar ddulliau cadarnhaol o 

gynllunio’r dirwedd, ac yn ail hyrwyddo gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth gyhoeddus o 

bwysigrwydd tirweddau lleol (Cyfoeth Naturiol Cymru, 2017). 

Mae AoDA yn ddynodiad anstatudol sy’n cael ei ddefnyddio gan awdurdodau cynllunio lleol er 

mwyn eu gwarchod o fewn ffin yr awdurdod (e.e. AoDA de Llŷn ac AoDA ucheldiroedd Ceredigion) 

(Cyfoeth Naturiol Cymru, 2017). Mae AoDA yn ddynodiad gweddol newydd, gyda’r cynharaf gan 

Gyngor Cefn Gwlad Cymru yn 2008 (Cyngor Gwynedd, 2012).  

Dynodiadau Anstatudol ychwanegol gan Awdurdodau Lleol: Er mai Parciau Gwledig, AoDA ac 

ardaloedd TACaLl yw’r prif modd y mae awdurdodau lleol yn gwarchod tirweddau, mae hefyd nifer 

fawr o ddulliau eraill. Dengys Tabl 2.2 fod awdurdodau lleol Cymru yn defnyddio 16 o ddynodiadau 

anstatudol gwahanol, yn ychwanegol at y rhai sydd eisoes wedi’u trafod, ac mae hyn, felly, yn 
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cymlethu’r broses o warchod safleoedd ar lefel lleol yn fawr iawn. Gwelir fod amlder defnydd y 

dynodiadau yn Nhabl 2.2 gan yr awdurdodau gwahanol yn isel iawn, heblaw am rai eithriadau, e.e. 

mae 6 awdurdod lleol yn dynodi ardaloedd Lletem Las (Green Wedge). Ymddengys, felly, fod 

awdurdodau lleol yn penderfynu ar ddynodiadau eu hunain ar gyfer pwrpasau penodol, ond mae 

hyn wedi creu rhwydwaith lleol cymhleth iawn o ddynodiadau anstatudol er mwyn gwarchod 

tirweddau Cymru, ac mae’n bosib y byddai trafodaeth rhwng yr awdurdodau gwahanol yn 

ddefnyddiol er mwyn creu system llai cymhleth i sicrhau gwell cysondeb o ran pa dirweddau sy’n 

cael eu gwarchod ar lefel lleol, a sut y gwarchodir hwy. 

 

  

Tabl 2.2 Dynodiadau anstatudol a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i warchod tirweddau Cymru (addaswyd o: 

Scott a Bullen, 2004). 

Dynodiad anstatudol Amlder defnydd gan awdurdodau lleol Cymru 

Ardaloedd sydd â Thirwedd Bwysig 1 

Gofod Amgylcheddol 1 

Rhwystr Glas 1 

Tirweddau Hanesyddol 1 

Ardaloedd Tirwedd Rhagorol 1 

Nodweddion Tirwedd Pwysig 1 

Safleoedd o Werth Cadwraeth Natur 1 

Ardaloedd Cadwraeth Tirwedd 1 

Safleoedd a Thirweddau o Ddiddordeb Archaeolegol neu 
Hanesyddol 

1 

Tirwedd o Bwysigrwydd Hanesyddol Eithriadol 1 

Ardaloedd Gwarchod Tirwedd 1 

Safleoedd Lleol o Werth Cadwraeth Natur 1 

Ardaloedd Tirweddol i’w gwella 2 

Llain Las 2 

Ardaloedd Tirwedd Lleol 3 

Lletem Las 6 
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2.5.2.4 Gwarchodaeth anllywodraethol 

Yn ogystal â’r amrywiaeth eang o ddynodiadau a ddefnyddir ar lefelau rhyngwladol, cenedlaethol a 

lleol, mae sawl dynodiad anllywodraethol arall a ddefnyddir i warchod tirweddau Cymru. Gan fod 

cymaint o’r dynodiadau hyn, trafodir yma’r rhai mwyaf perthnasol yng nghyd-destun gwarchod 

nodweddion geomorffolegol tirweddau. 

Sefydliadau Anllywodraethol: Ceir nifer o sefydliadau anllywodraethol â’u pwrpas pennaf yw 

diogelu cadwraeth natur a nodweddion pwysig yn y dirwedd. Er nad oes unrhyw sail statudol gan 

waith cadwraethol y sefydliadau hyn, maent yn dylanwadu’n gynyddol ar agweddau tuag at yr 

amgylchedd, ac mae nifer o’r safleoedd sy’n cael eu gwarchod yn y modd hwn hefyd o dan 

warchodaeth dynodiadau statudol, e.e. SoDdGA neu AGA. Enghreifftiau o sefydliadau o’r fath yw: 

Ymddiriedolaeth John Muir; Ymddiriedolaeth y Coetiroedd; Grŵp Ffermio ac Ymgynghorol Bywyd 

Gwyllt; Ymddiriedolaeth Gwirfoddol Cadwraeth Prydain; a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.   

Fel yn achos dynodiadau llywodraethol, mae dynodiadau neu warchodaeth gan sefydliadau 

anllywodraethol yn ceisio cael y cyhoedd i gyfrannu at eu gwaith, boed drwy gynnig cyfleoedd i 

wirfoddoli neu drwy greu gweithgareddau neu ddeunyddiau rhyngweithiol yn y safleoedd er mwyn 

eu haddysgu am ffurfiant a phwysigrwydd y safleoedd, ac felly sicrhau eu bod yn eu gwerthfawrogi 

a’u mwynhau mewn modd sy’n gynaliadwy.  

Safleoedd Daearegol a Geomorffolegol Rhanbarthol Bwysig (SDGRhB): Ar hyn o bryd, heblaw am 

dirweddau sydd o dan warchodaeth statudol (e.e. SoDdGA neu AOHNE), SDGRhB yw’r safleoedd 

pwysicaf yn nhermau daeareg a geomorffoleg (Geoconservation UK, 2009), ac fe’u dynodir gan 

gyfres o grwpiau SDGRhB sydd wedi eu lleoli ar draws Prydain. Ganwyd y cysyniad hwn yn 1990 yn 

dilyn cyhoeddiad Science Conservation in Great Britain – A Strategy (1990) gan Gyngor Cadwraeth 

Natur.  

Dynodir SDGRhB yn bennaf gan ymdrechion gwirfoddol, drwy ddilyn meini prawf sydd wedi eu 

cytuno’n genedlaethol, sef ar: (1) eu gwerth at ddibenion addysgol; (2) eu gwerth fel safleoedd i’w 

hastudio gan wyddonwyr proffesiynol ac amatur; (3) eu gwerth hanesyddol, un ai er mwyn ehangu 

dealltwriaeth o wyddorau daear, o ddigwyddiadau penodol, neu o ddefnydd dyn o’r Ddaear; a (4) 

eu gwerth esthetig, yn enwedig os oes modd i’r safleoedd hyn hyrwyddo ymwybyddiaeth 

gyhoeddus o wyddorau daear (Geoconservation UK, 2009). Unwaith y dynodir SDGRhB, hysbysir yr 

awdurdodau cynllunio lleol, ac er na warchodir y rhan fwyaf o’r safleoedd hyn gan yr awdurdodau 

lleol, mae hawl ganddynt i warchod y safleoedd penodol o dan gynlluniau rheoli arbennig os 

dymunant.  
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Adolygiad o Safleoedd Cadwraeth Ddaearyddol (ASCDd): Bwriad ASCDd yw darparu cofnod 

cyhoeddus o nodweddion sydd o bwysigrwydd a diddordeb mewn ardaloedd lleol, gan 

ganolbwyntio ar safleoedd sy’n cael eu hystyried neu sy’n barod wedi eu dynodi fel SoDdGA 

(Geological Conservation Review, 2015). Cychwynnodd ASCDd yn 1977, ac roedd yn gam mawr tuag 

at gadwraeth treftadaeth y Ddaear, ac mae’r safleoedd a ddewiswyd yn rhan o’r adolygiad yn sail i 

gadwraeth statudol safleoedd daearegol a geomorffolegol pwysig ym Mhrydain.   

ASCDd oedd y prosiect cyntaf o’i fath yn y byd, ac roedd yn brosiect anferth yn dibynnu ar 

ymgynghoriad nifer fawr o ddaearyddwyr a geomorffolegwyr ar draws Prydain. Roedd eu 

cyfarwyddyd a’u cyfraniad yn allweddol yn y broses o ddewis safleoedd fel rhan o’r prosiect (Ellis, 

2011). Erbyn 1990, roedd bron i 3,000 o safleoedd cenedlaethol neu ryngwladol bwysig wedi eu 

dewis ar gyfer rhyw 100 o gategorïau i ddewis safleoedd. Er nad yw cynnwys safleoedd yn yr ASCDd 

yn rhoi unrhyw warchodaeth statudol iddynt, mae bron pob un o safleoedd yn yr ASCDd bellach 

wedi eu dynodi fel SoDdGA ac felly o dan warchodaeth statudol (Ellis, 2011). Mae’r wybodaeth a 

ddarparwyd gan yr ASCDd felly wedi darparu’r dystiolaeth wyddonol sydd yn sail i’r dynodiadau 

hyn, ac felly wedi chwarae rôl allweddol yn sicrhau gwarchodaeth i nifer fawr o dirweddau Cymru. 

Ceir 44 cyfrol yn yr ASCDd, ac mae rhai yn dal yn y broses o gael eu cyhoeddi. Maent i gyd wedi eu 

seilio ar nodweddion daearegol a geomorffolegol gwahanol, er enghraifft cyfrol 13: Geomorffoleg 

Afonol Prydain Fawr (Gregory, 1997). Cyhoeddwyd hon gan arbenigwyr yn y maes, a dyma’r 

crynodeb ddiweddaraf a’r mwyaf cynhwysfawr o safleoedd afonol Prydain. Mae’r gyfrol yn adnodd 

amhrisiadwy ar gyfer y rhai sydd â diddordeb penodol mewn prosesau afonol, boed yn arbenigwyr 

amgylcheddol a chadwraethol neu’n rheolwyr afonydd a sianeli afonol (Gregory, 1997).  

2.5.3 Crynodeb o’r sefyllfa bresennol yng Nghyrmu 

Gwelwyd bod nifer fawr o ddynodiadau a deddfau gwahanol yn bodoli ar lefelau rhyngwladol, 

cenedlaethol a lleol, ac o edrych ar yr holl adrannau uchod, mae’n ymddangos bod mwyafrif tir a 

glannau Cymru wedi eu gwarchod mewn rhyw ffordd. Mae nifer o haenau gwahanol i warchodaeth 

y dirwedd, ac mae ar ei fwyaf cymhleth ar lefel lleol lle mae gan awdurdodau unigol yr hawl i greu 

dynodiadau at ddefnydd penodol. Gwelir patrwm cyffredin gyda’r lefelau gwahanol hyn o 

warchodaeth, sef bod tirweddau sy’n cael eu gwarchod ar lefel uwch (h.y. ar lefel rhyngwladol neu 

genedlaethol) yn derbyn gwarchodaeth fwy cynhwysfawr na’r tirweddau a warchodir ar lefelau 

lleol. Y prif reswm am hyn yw fod y tirweddau ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol wedi eu 

hadnabod fel tirweddau o bwysigrwydd mawr ar y lefelau hynny, ac felly mae’n hanfodol fod 

mesurau pendant i’w gwarchod. Mae nifer o dirweddau yn cael eu gwarchod yn statudol (e.e. 

SoDdGA), ac mae deddfau penodol mewn lle i warchod nodweddion pwysig y safleoedd hyn, ac yn 
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aml nodweddion eraill hefyd (e.e. nodweddion ecolegol); ond gwarchodir eraill drwy ddynodiadau 

anstatudol, yn enwedig ar lefelau lleol (e.e. Parciau Gwledig). Mae dynodiadau anstatudol hefyd yn 

chwarae rôl bwysig yn amddiffyn tirweddau yng Nghymru, ac wrth i’r dynodiadau gael eu hadolygu, 

mae nifer ohonynt wedi derbyn gwarchodaeth statudol. Er mor werthfawr yw dynodiadau statudol 

ac anstatudol yn gwarchod safleoedd tirwedd Cymru, ceir ambell enghraifft lle nad yw’r dynodiadau 

hyn wedi bod yn ddigonol, lle bod anwybodaeth unigolion o bwysigrwydd safleoedd tirwedd yn 

arwain at eu dinistr. Er enghraifft, cafodd rhannau helaeth o draeth Lleiniog yn Ynys Môn (sy’n 

SoDdGA ac yn rhan o’r ASCDd) eu dinistrio yn 2018 wrth i weithwyr o Gyngor Ynys Môn echdynnu 

clogfeini mawr oedd yn bwysig ar gyfer astudiaethau o’r cyfnod cwaternaidd (BBC, 2018). Felly, yn 

ogystal â gwarchod safleoedd tirwedd â dynodiadau statudol neu anstatudol, rhaid hefyd sicrhau 

fod gan y cyhoedd, a’r gymuned leol yn gyffredinol, ddealltwriaeth dda o’u pwysigrwydd 

geomorffolegol ac eraill (Gordon, 2018b). 

 

2.6 Cysyniad geomorffosafleoedd 

Mae’r diddordeb newydd yng ngwerth treftadaeth geomorffolegol y Ddaear wedi cynyddu’n fawr 

dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, ac mae’r diddordeb hwn wedi’i grisialu yn y term 

‘geomorffosafle’ (geomorphosite), a gynigwyd gan Mario Panizza yn 2001. Bydd yr is-bennod hon 

yn trafod: diffiniadau gwahanol ‘geomorffosafle’, gan gynnwys nifer o dermau eraill a ddefnyddir 

wrth dafod y maes; datblygiad cysyniad geomorffosafleoedd; a phwysigrwydd geomorffosafleoedd 

yng nghynnydd geodwristiaeth a datblygiad Geobarciau ledled y byd. 

2.6.1 Geomorffosafleoedd: diffiniadau 

Diffinnir geomorffosafle mewn dwy brif ffordd. Mae’r gyntaf yn ddiffiniad cyfyngol (e.e. Gandgirard, 

1997 a 1999) ac yn ystyried geomorffosafleoedd fel tystion i hanes y Ddaear ac unrhyw ardal ar 

wyneb y Ddaear sy’n bwysig er mwyn ehangu ein dealltwriaeth o’r Ddaear, yr hinsawdd a hanes 

bywyd. Mae’n well gan eraill ddiffiniad ehangach, sy’n ystyried geomorffosafle fel unrhyw dirffurf y 

gellir dynodi gwerth iddo. Ystyrir y gwerthoedd hyn gan amlaf yn werthoedd gwyddonol, yn ogystal 

ag un neu ragor o’r gwerthoedd canlynol: diwylliannol, hanesyddol, ecolegol, esthetig, neu 

economaidd (Panizza a Piacente, 1993 a 2003; Panizza, 2001; Reynard, 2005). Ystyrir geomorffo-

safleoedd yn adnodd geomorffolegol hefyd os oes modd i gymdeithas eu defnyddio (Panizza, 2001), 

er enghraifft drwy fanteisio ar geomorffosafle fel safle twristiaeth. Cyfeiria gwerth gwyddonol 

geomorffosafle at bwysigrwydd y safle ar gyfer esbonio hanes y Ddaear, a phwysigrwydd y safle yn 

nhermau datblygiad bywyd, sy’n plethu â’i werth ecolegol. Drwy eu diffiniadau mae arbenigwyr yn 

y maes wedi penderfynu ar ba werthoedd sy’n bwysig wrth ddiffinio geomorffosafleoedd, ond 
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gwnaeth Reynard (2004a, 2005) benderfyniad pwysig sef bod rhaid trin gwerth gwyddonol 

geomorffosafle fel y gwerth craidd, gan drin yr holl werthoedd eraill (diwylliannol, esthetig, ecolegol 

ac economaidd) fel gwerthoedd ychwanegol (Ffig. 2.20).  

 

 

 

 

 

 

Mae Uluru (Awstralia) a’r Giant’s Causeway (Gogledd Iwerddon) (gweler Ffig. 2.21) ill dau yn 

esiamplau o geomorffosafleoedd adnabyddus iawn sy’n cael eu hystyried yn safleoedd twristiaeth 

rhyngwladol enwog. Mae Uluru yn dirffurf ym Mharc Cenedlaethol Uluru-Kata Tjuta ac fe’i 

dynodwyd yn Safle Treftadaeth Bydol UNESCO yn 1987 oherwydd ei nodweddion naturiol (ffawna 

a fflora prin; nodweddion geomorffolegol a daearegol) a diwylliannol. Mae Uluru yn lle cysegredig 

i’r Anagu, ceidwaid traddodiadol cynfrodorol y safle, ac mae gan ogofâu, dyfrdyllau a nodweddion 

naturiol eraill yng nghraig yr Uluru arwyddocâd ysbrydol a chrefyddol iddynt hefyd (Gordon, 2018a). 

Dynodwyd y Giant’s Causeway, sydd wedi ei lunio o ryw 40,000 o golofnau basalt sy’n ymestyn allan 

i’r môr, yn Safle Treftadaeth Bydol UNESCO yn 1989 oherwydd ei gyfraniad at ganfod a dehongli 

hanes y Ddaear ac oherwydd ei harddwch naturiol eithriadol. Mae’r safle wedi bod yn atyniad i 

dwristiaid ers dros 300 mlynedd ac fe’i dethlir mewn celfyddyd, llenyddiaeth a chwedloniaeth 

Wyddelig (ibid.).  
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Ffigwr 2.20 Gwerthoedd craidd ac ychwanegol geomorffosafleoedd (addaswyd o: Reynard, 2004a). 

Ffigwr 2.21 Enghreiffitau o geomorffosafleoedd adnabyddus sydd â chysylltiadau diwylliannol cryf: (A) yr Uluru 

(Awstralia); (B) Giant’s Causeway (Gogledd Iwerddon) (addaswyd o: Gordon, 2018a). 
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Defnyddir hefyd amrywiaeth mawr o dermau wrth drafod geomorffosafleoedd, a gall yr anghyson-

deb yn nefnydd y termau arwain at ddryswch (Knight et al., 2015), yn enwedig pan fo union ystyr y 

gwahanol dermau yn aneglur a’u defnydd yn gorgyffwrdd (gweler Tabl 2.3). Ceir cymhlethdod 

pellach wrth drafod y maes cymharol newydd hwn yn y Gymraeg, gan nad oes rhestr safonol o 

dermau geomorffoleg wedi ei sefydlu hyd yn hyn. Er mwyn osgoi unrhyw amwysedd, cyflwynir y 

prif dermau sy’n ymwneud â geomorffosafleoedd a ddefnyddir yn y maes yn gyffredinol ac yn yr 

ymchwil hwn yn Nhabl 2.4, ynghyd â’u diffiniad ac esboniad o’u hesblygiad a’u hystron penodol.  

Tabl 2.3 Defnydd termau am ‘geomorffosafleoedd’. Y prif dermau a ddefnyddir fel cyfystyron ar gyfer y gair 

geomorffosafle; ceir cyfeiriad at yr awduron cyntaf i ddefnyddio’r termau hyn (addaswyd o: Reynard, 2004a).   

Term Cyfeiriad Defnydd yr awdur o’r term 

Ased geomorffolegol 

(Geomorphological asset) 

Panizza a Piacente, 

1993; Quaranta, 1993 

Mae’r awduron yn cynnig dau fath o werthusiad i 

‘ased geomorffolegol’: esthetig (sythweledol) a 

gwyddonol (mwy o resymeg, meintiol o bosib). 

Nwydd geomorffolegol 

(Geomorphological good) 
Carton et al., 1994 

Mae’r awduron yn cynnig gwerthuso adnoddau 

geomorffolegol ar sail pedwar diddordeb: 

gwyddonol, esthetig, diwylliannol, economaidd. 

Mae'r gwerth gwyddonol yn seiliedig ar yr asesiad o 

bum nodwedd: enghraifft o esblygiad 

geomorffolegol, gwerth fel enghraifft addysgiadol, 

tystiolaeth paleogeomorffolegol, prinder gwerth 

ecolegol. 

Safle geomorffolegol 

(Geomorphological site) 
Hooke, 1994 

Cyfeiria’r awdur at safleoedd geomorffolegol 

deinamig. Mae ganddynt dri phrif ddiddordeb: 

tystiolaeth o brosesau gweithredol, gwerth esthetig, 

gwerth ecolegol. 

Geotôp geomorffolegol 

(Geomorphological 

geotope) 

Grandgirard, 1997; 

1999 

Gall asesiad o geotôp geomorffolegol fod yn 

seiliedig ar ei werth gwyddonol. 

Safle o ddiddordeb 

geomorffolegol 

(Site of geomorphological 

interest) 

Rivas et al., 1997 Caiff y safleoedd eu diffinio ar sail eu diddordebau 

gwyddonol, addysgiadol a hamddenol. 

Geomorffosafle 

(Geomorphosite) 
Panizza, 2001 

Tirffurf geomorffolegol sydd â gwerth gwyddonol yn 

ogystal ag un neu ragor o’r gwerthoedd canlynol: 

diwylliannol, hanesyddol, ecolegol, esthetig, ac 

economaidd. 
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Tabl 2.4 Diffiniad termau ym maes geomorffosafleoedd (gweler y diffiniad o ‘geomorffosafle’ yn Nhabl 

2.3). 

Term Diffiniad 

Geoamrywiaeth 

(Geodiversity) 

Term i ddisgrifio’r amrywiaeth a geir o ran mineralau, cerrig, ffosiliau a geomorffoleg 

(Gray, 2004), sy’n eu gwneud yn rhan annatod o’r amgylchedd naturiol (Brown et al., 

2012). Ystyrir geoamrywiaeth yn gyfwerth â bioamrywiaeth (Knight et al., 2015). 

Geodreftadaeth 

(Geoheritage) 

Mae geodreftadaeth yn cwmpasu nodweddion daearegol ar wahanol lefelau (e.e. byd-

eang, cenedlaethol a lleol); maent yn safleoedd cynhenid bwysig, weithiau o 

bwysigrwydd diwylliannol, sy’n cynnig gwybodaeth am y prosesau gwyddonol a fu’n 

weithredol wrth i dirweddau’r Ddaear esblygu (Brocx a Semeniuk, 2007). 

Geodwristiaeth 

(Geotourism) 

Darpariaeth o adnoddau deongliadol a chyfleusterau ar gyfer geosafleoedd a 

geomorffosafleoedd, yn cynnwys gwybodaeth am eu topograffi, ac unrhyw arteffactau 

perthnasol ar y safle neu tu allan i’r safle, er mwyn sicrhau eu cadwraeth drwy sicrhau 

gwerthfawrogiad ohonynt drwy addysgu amdanynt ac ymchwilio iddynt (Hose, 2012: 11). 

Geogadwraeth 

(Geoconservation) 

Y camau a gymerir er mwyn gwarchod a gwella nodweddion a safleoedd daearegol a 

geomorffolegol ar gyfer y dyfodol (Burek a Prosser, 2008; Brown et al., 2012; Knight et 

al., 2015). 

Geomorffoleg 

Ddiwylliannol 

(Cultural 

Geomorphology) 

Y ddisgyblaeth sy’n astudio nodweddion geomorffolegol tiriogaeth sy’n cynnwys 

agweddau diwylliannol y dirwedd yn ogystal â’i pherthynas gyda’i threftadaeth 

ddiwylliannol, archaeoleg, hanesyddol, pensaernïol, ayyb. (Panizza a Piacente, 2003: 10) 

Geotôp 

(Geotope) 

Nodwedd ddaearegol a/neu geomorffolegol sydd i’w chanfod mewn ardal penodol. Mae 

geotôp yn cyfateb yn ddaearegol i ecotôp ym maes ecoleg (Knight et al., 2015). 

Gwasanaethau 

Ecosystemau 

Diwylliannol 

(Cultural 

Ecosystem 

Services) 

Y buddion anfaterol y mae pobl yn eu cael o ecosystemau drwy atgyfnerthiad ysbrydol, 

datblygiad meddyliol, myfyrdod, gweithgareddau hamdden, a phrofiadau esthetig 

(Sarukhán a Whyte 2005: 58). 

Tirwedd 

Ddiwylliannol 

(Cultural 

Landform) 

Tirwedd y gwelir ynddi gyfuniad o nodweddion yn deillio o’r byd natur a gweithgarwch 

dyn (Mitchell et al., 2009: 19). 

Treftadaeth 

Naturiol 

(Natural Heritage) 

Nodweddion naturiol sy’n cynnwys ffurfiadau ffisegol a biolegol, neu gyfuniad o’r fath 

ffurfiadau, ac sydd o werth bydol eithriadol o safbwynt estheteg neu wyddonol; 

ffurfiadau daearegol a geomorffolegol, ac ardaloedd y gellir eu diffinio’n fanwl ac sy’n 

gynefin i rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion sydd dan fygythiad ac sydd o werth 

bydol eithriadol o safbwynt gwyddonol neu gadwraethol; safleoedd naturiol neu 

ardaloedd y gellir eu diffinio’n fanwl sydd o werth bydol eithriadol o safbwynt hanes, 

cadwraeth neu harddwch naturiol (World Heritage Convention, 1972: 2). 
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Gwelir, felly, bod anghysondeb o ran defnydd a diffiniad y term ‘geomorffosafle’, a cheir peth 

dryswch hefyd gan fod ‘geomorffosafle’ yn gallu cyfeirio at wrthrych geomorffolegol penodol, neu 

at dirwedd ehangach a mwy cymhleth (Reynard a Panizza, 2005), gan ddibynnu ar arfer yr awdur 

unigol. Gan fod yr astudiaeth o geomorffosafleoedd yn faes cymharol newydd (defnyddiwyd y term 

gyntaf gan Panizza yn 2001), nid yw’r amrywiaeth hwn yn y defnydd o dermau, yn enwedig yn 

negawd cyntaf y ganrif hon, yn syndod, a bellach gwelir bod mwy o gysondeb fel y mae mwy a mwy 

o ymchwil yn cael ei wneud yn y maes.  

2.6.2 Geomorffosafleoedd: datblygiad fel pwnc 

Mae geomorffosafleoedd yn dirweddau a thirffurfiau sydd o ddiddordeb mawr i gymdeithas. Mae 

poblogrwydd geomorffosafleoedd fel pwnc ymchwil wedi cyd-fynd â’r diddordeb cynyddol yng 

ngwerth cadwraeth amgylcheddol ers yr 1990au (fel y trafodwyd yn is-bennawd 2.5) a’r diddordeb 

cynyddol gan sectorau ehangach – gan gynnwys sectorau gwleidyddol, addysgiadol, twristiaeth a 

chadwraeth natur – i ymchwil ar geodreftadaeth, geogadwraeth a geodwristiaeth (Reynard a 

Coratza, 2013).  

O ganlyniad i’r cynnydd hwn yn y diddordeb yn y pwnc, penderfynodd Cymdeithas Ryngwladol 

Geomorffolegwyr (CRG - International Association of Geomorphologists) ffurfio gweithgor ar 

‘Safleoedd Geomorffolegol: ymchwil, asesiad a gwelliant’ yn 2001 (CRG, 2017), yn ystod pumed 

Cynhadledd Ryngwladol ar Geomorffoleg yn Tokyo (Reynard et al., 2009). Prif amcan y gweithgor 

oedd i: (1) sicrhau diogelwch y safleoedd hyn; (2) hyrwyddo ymwybyddiaeth o geomorffoleg o fewn 

addysg; (3) ehangu gwerthfawrogiad twristiaid o geomorffosafleoedd. Yn dilyn llwyddiant y 

gweithgor, ynghyd â’r twf cynyddol mewn ymchwil ar geomorffosafleoedd, geodwristiaeth a 

geogadwraeth, cytunodd Cymdeithas Ryngwladol Geomorffolegwyr y gallai’r gweithgor barhau am 

bedair blynedd bellach o dan yr enw ‘Geomorffosafleoedd: ymchwil, gwarchodaeth ac addysg’ 

(Reynard et al., 2009). Mae’r gweithgor yn parhau i weithredu hyd heddiw, ac yn ystod 2013‒2017 

ei brif amcanion oedd ffocysu ar: (1) addysg amgylcheddol; (2) datblygu gweithgareddau gwyddonol 

mewn gwledydd sy'n datblygu; (3) datblygu adnoddau digidol ar gyfer addysg prifysgol; (4) rhoi 

pwyslais ar ymchwil geomorffosafleoedd trefol ac ardaloedd mynyddig; a (5) datblygu ymchwil 

benodol ar geodreftadaeth a geoamrywiaeth (mewn cydweithrediad â’r gweithgor newydd, Asesiad 

Tirffurf ar gyfer Geoamrywiaeth ‘Landform Assessment for Geodiversity’) (IAG, 2018). Cydnabyddir 

gan geomorffolegwyr ar draws y byd fod y gweithgor hwn yn hanfodol ar gyfer datblygu gwaith 

ymchwil ar dreftadaeth geomorffolegol (Reynard et al., 2016). Mewn papur a luniwyd gan 

gadeiryddion gwreiddiol y gweithgor (Reynard a Coratza, 2013), gwelir sut y mae’r ymchwil i 

dreftadaeth geomorffolegol wedi gwella rhwng 2001 a 2013. Dengys Tabl 2.5 y prif gynadleddau a 
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gweithdai sydd wedi digwydd i waith y  gweithgor rhwng 2001 a 2016 a’r cyhoeddiadau a ddaeth 

yn eu sgil.  

Tabl 2.5 Prif weithdai a chynadleddau (rhoddir prif ffocws y ddau mewn cromfachau a phrint trwm) a 

drefnwyd gan weithgor Gymdeithas Ryngwladol Geomorffolegwyr (CRG), a’r cyhoeddiadau a gyflwynwyd yn y 

gweithdai a chynadleddau neu yn eu sgil (Addaswyd o: Coratza et al., d.d.). 

Gweithdai a chynadleddau Prif gyhoeddiadau 

Modena, Yr Eidal: 2002 (asesiadau);  

Cagliari, Yr Eidal: 2003 (mapio asesiadau);  

Dinas Mecsico: Cynhadledd ranbarthol CRG, 2003 (asesiadau) 

Piacente a Coratza (2005); 

Reynard a Panizza (2005) 

Florence, Yr Eidal: 32ain Cyngres Ddaearegol Ryngwladol, 2004 

(geomorffosafleoedd a diwylliant) 
Coratza a Panizza (2009) 

Zaragoza, Sbaen: Cynhadledd Ryngwladol CRG, 2005 (asesiadau a mapio) Reynard a Coratza (2007)  

Lausanne, Y Swistir: 2008 (cartograffeg) Regolini-Bissig a Reynard (2010) 

Brasov, Romania: Cynhadledd ranbarthol CRG (geomorffosafleoedd a 

threftadaeth ddynol), 2008 
Dim cyhoeddiadau 

Lesvos, Groeg: 2007 (geoparciau a geodwristiaeth); Oslo, Norwy: 2008 

(strategaethau cadwraeth a rheoli);  

Paris, Ffrainc: 2009 (cysyniadau, asesiadau, hyrwyddo); 

Melbourne, Awstralia: 2009 (geomorffosafleoedd a geodwristiaeth) 

Giusti (2010); Reynard et al. 

(2011)  

Chambéry/Savoie, Ffrainc: Symposiwn Rhyngwladol ar Reoli Geosafleoedd, 

2011 (rheoli geomorffosafleoedd) 

Hobléa et al. (2013); Cayla et al. 

(2014) 

Lausanne, Y Swistir: cwrs dwys ar geomorffosafleoedd mynyddig, 2013 Dim cyhoeddiadau 

Paris, Ffrainc: Cynhadledd Ryngwladol CRG, 2013 (geomorffosafleoedd, 

dethol a geodwristiaeth) 
Reynard et al. (2016)  

Valle d’Aosta, Yr Eidal: Cwrs dwys ar geoamrywiaeth a dehongli 

geodreftadaeth - mewn cydweithrediad â gweithgor Geoamrywiaeth CRG 

(geoamrywiaeth a geodreftadaeth);  

Turin, Yr Eidal: Cyngres XII y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Daeareg 

Beirianyddol a’r Amgylchedd (CRDPA) (daeareg beirianyddol a rheoli 

treftadaeth naturiol); Beni Mellal, Moroco: Gweithdy Rhyngwladol 

‘Geomorphosites, lever of local socioeconomic development’ a chwrs 

dwys.  

Lollino et al. (2015) 

 

Cychwynnodd maes astudiaeth geomorffosafleoedd yn yr 1990au yn sgil cydnabyddiaeth fod y rhan 

fwyaf o fframweithiau damcaniaethol a gweithredol i warchod yr amgylchedd wedi ffocysu ar 

warchod bioamrywiaeth, ond bod yr angen yno hefyd i warchod geoamrywiaeth y byd (Sharples, 

2002; Gray, 2004). Wedi hynny ymgymrodd nifer o academyddion yn Ewrop â gwaith ymchwil yn y 

maes (e.e. Panizza, 2001; Reynard, 2004a, Pereira et al., 2007). Cysyniad a darddodd yn Ewrop yw 

geomorffosafleoedd yn bennaf, ac mae’r rhan fwyaf o’r gwaith ymchwil yn y maes wedi’i gynnal 
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hyd yn hyn mewn safleoedd yn Yr Eidal (e.e. Avanzini et al., 2005; Carton et al., 2005; Costamagna, 

2005), Y Swistir (e.e. Marty et al., 2004) a Sbaen (e.e. Serrano a Gonzalez-Trueba, 2005), ond mae 

gwaith pwysig ar geomorffosafleoedd hefyd wedi digwydd ledled Ewrop – e.e. Ffrainc (Feuillet a 

Sourp, 2010); Yr Almaen (Röhling a Schmidt-Thomé, 2004); Portiwgal (Pereira et al., 2007) a thu 

hwnt – e.e. Tsieina (Harmon a Viles, 2013; Wu, et al., 2014); Tunisia (De Waele et al., 2005); 

Cambodia (Kubo, 2008) ac Iran (Seyedi a Dalfardi, 2015).  

Mae perthynas agos rhwng yr ymchwil ar geodwristiaeth a geomorffosafleoedd, ac er bod 

geodwristiaeth wedi datblygu’n gyntaf yn y DU gan Hose (1995) (gweler adran 2.6.3), nid yw’r 

cysyniad o geomorffosafleoedd wedi ei fabwysiadu neu ei gynnwys o fewn ymchwil geodreftadaeth, 

geogadwraeth a geodwristiaeth yn y DU i’r fath raddau ag y mae yn nifer o wledydd Ewrop. Mae’n 

bosib nad oes llawer wedi ymgymryd â’r ymchwil hwn yn y DU eto gan ei fod dal yn faes cymharol 

ifanc, eto i gyd mae ymarferwyr wedi cydnabod pwysigrwydd cadwraeth y Ddaear yn rhannau o’r 

DU ers cryn dipyn (e.e. Duff, 1985; Andersen et al., 1990; McEwen, 1994; Wimbledon et al., 1994; 

Barker, 1996) ac mae Hose (1995; 2012) yn pwysleisio gwerth geomorffosafleoedd i lwyddiant 

geodwristiaeth yn y DU. Mae’r cyfle yno, felly i ymarferwyr ym maes dehongli’r amgylchedd neu 

wyddorau’r Daear yn y DU i fanteisio ar ymchwil geomorffosafleoedd i gyfoethogi a datblygu eu 

gwaith. Yn wir, mae gwaith nifer yn y maes yn dangos pa mor allweddol yn fyd-eang yw astudiaeth 

o geomorffosafleoedd ar gyfer hyrwyddo a gwarchod treftadaeth geomorffolegol (Reynard a 

Coratza, 2013), ac felly mae’n bwysig fod mwy o waith ymchwil yn cael ei wneud ar 

geomorffosafleoedd yng Nghymru er mwyn manteisio ar y buddion y gall gynnig ar gyfer treftadaeth 

geomorffolegol y wlad, yn ogystal â’r buddion cysylltiedig ar gyfer y diwydiant twrstaidd a’r 

economi’n fwy cyffredinol.    

Fel y nodwyd, mae maes geomorffosafleoedd dal yn faes gweddol ifanc, ac mae’r rhan fwyaf o 

ymchwil sydd wedi ei wneud hyd hyn yn ffocysu ar yr amrywiaethau o fethodolegau sy’n bodoli er 

mwyn gwerthuso a mapio geomorffosafleoedd mewn gwahanol ranbarthau o’r byd. Bellach mae 

llawer o waith yn cael ei wneud ar ddatblygu methodolegau newydd er mwyn dethol, monitro, 

amddiffyn a delweddu geomorffosafleoedd; a hefyd mae cryn dipyn o ymchwil yn cael ei wneud ar 

reoli’r risg i geomorffosafleoedd gan weithgarwch pobl (e.e. ymchwil i’r effeithiau negyddol y gallai 

cynnydd yn nifer ymwelwyr ei gael ar safleoedd unigol, a’r ffordd orau o reoli’r risg hwnnw), ac 

mae’r gwaith hwn yn cael ei integreiddio mewn meysydd ymchwil eraill (yn bennaf maes diwydiant, 

twristiaeth ac addysg) a chyd-destunau newydd, yn enwedig amgylcheddau trefol a rhith-

amgylcheddau (virtual environments) (Reynard et al., 2016). 
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2.6.3 Geomorffosafleoedd: Geodwristiaeth a Geobarciau 

Prif nod geodwristiaeth yw sicrhau lleoedd i ymwelwyr a phobl leol fwynhau tirwedd ddaearegol 

(ystyrir nodweddion geomorffolegol yn rhan o hyn) ac mae geodwristiaeth bellach yn ffenomenon 

fyd-eang newydd (Dowling, 2011). Datblygodd yn wreiddiol yn ystod yr 1980au hwyr yn y DU, cyn 

lledaenu ar draws Ewrop (Hose, 2000), yn bennaf yn sgil sylweddoli bod mwyngloddiau a chwareli 

yn cael eu colli’n aml i raglenni adfer ac ôl-ddefnydd digydymdeimlad (Hose, 2012). Nod gwreiddiol 

geodwristiaeth felly oedd hyrwyddo, ac mewn rhai achosion, cyllido geogadwraeth chwareli a 

mwyngloddiau yn bennaf. Fe’i diffiniwyd yn gyntaf fel ‘the provision of interpretive and service 

facilities to enable tourists to acquire knowledge and understanding of the geology and 

geomorphology of a site (including its contribution to the development of the Earth sciences) 

beyond the level of mere aesthetic appreciation’ (Hose, 1995: 16). Erbyn heddiw, mae ffocws 

geodwristiaeth wedi newid cryn dipyn, ac mae pwyslais cynyddol wedi’i osod ar bwysigrwydd 

geogadwraeth amrywiaeth eang o nodweddion daearegol a geomorffolegol o fewn geodwristiaeth. 

Mae’r newid hwn yn adlewyrchu’r consyrn cynyddol am bwysigrwydd cadwraeth a gwarchodaeth 

tirweddau a thirffurfiau.  

 Cynyddodd ymchwil academaidd ym maes geodwristiaeth yn sylweddol wedi 2001 (Ffig. 2.22) yn 

enwedig wedi cyhoeddiad Hose (2000) a gwaith yn ffocysu ar hyrwyddo geodwristiaeth yn Ewrop. 

Sefydlwyd nifer o gyfnodolion academaidd, megis Geojournal of Tourism and Geosites (yn 2008) a 

Geoheritage (yn 2009), a gyfrannodd hefyd tuag at gynyddu arbenigedd ehangach yn y maes hwn, 

er enghraifft drwy ddatblygu methodoleg a therminoleg ar gyfer ymarferwyr yn y maes. Astudiodd 

Ruban (2015) ddosbarthiad y gwaith ymchwil yn fydol, a daeth i’r casgliad fod ymchwil ar 

geodwristiaeth i’w chael ym mhob cyfandir, ac eithrio'r Antarctig, ond bod y rhan fwyaf o’r gwaith 

Ffigwr 2.22 Y prif gamau cynnydd mewn ymchwil ar geodwristiaeth (Ruban, 2015). 
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wedi ei leoli yn Ewrop, Dwyrain Asia, y Dwyrain Canol, a De America (Ffig. 2.23). Dangosodd 

ymhellach fod y maes wedi datblygu fwyaf yn yr Eidal, Brasil, Tsieina a Gwlad Pwyl.   

Gall geodwristiaeth gael effaith cadarnhaol iawn ar economïau lleol (Farsani et al., 2012), er 

enghraifft drwy gynnig mwy o gyfleoedd i drigolion fwynhau natur eu hardaloedd lleol ac elwa o’r 

buddion economaidd i fusnesau lleol. Ym mis Gorffennaf 2008, ymunodd pum asiantaeth 

lywodraethol o’r UDA â’r Gymdeithas Ddaearyddol Genedlaethol (National Geographic Society) er 

mwyn mabwysiadu’n ffurfiol egwyddorion geodwristiaeth drwy arwyddo Siartr Geodwristiaeth y 

Gymdeithas Ddaearyddol Genedlaethol (Moffet a Moody, 2008). 

 Ynghyd â’r newid hwn yn ffocws geodwristiaeth a ffocws gwaith academaidd y maes, mae  diffiniad 

geodwristiaeth hefyd wedi newid, ac fe’i diffinnir bellach fel: ‘the provision of interpretative and 

service facilities for geosites and geomorphosites and their encompassing topography, together 

with their associated in-situ and ex-situ artefacts, to constituency-build for their [geo] conservation 

by generating appreciation, learning and research by and for current and future generations’ (Hose, 

2012: 11). Erbyn heddiw, ystyrir geodwristiaeth yn weithgaredd sy’n chwarae rhan holl bwysig yn: 

(1) hyrwyddo dealltwriaeth ddaearyddol drwy hyrwyddo twristiaeth i geosafleoedd/ 

geomorffosafleoedd; (2) hyrwyddo ymwybyddiaeth o dreftadaeth ddaearyddol a’i hanghenion 

cadwraethol; a (3) sicrhau amrywiaeth a datblygiad cynaliadwy o fewn y diwydiant twristiaeth 

Ffigwr 2.23 Ffocws rhanbarthol ymchwil ar geodwristiaeth. Y nifer o erthyglau o gyfnodolion arbenigol a 

gyhoeddwyd ar geodwristiaeth yn 2012-14 (Ruban, 2015).  
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(Dowling, 2011; Lazzari a Aloia, 2014; Ruban, 2015). Yn ôl Dowling (2011), er mwyn i geodwristiaeth 

weithredu’n effeithiol, dylai gwmpasu’r holl elfennau canlynol:  

1. Datblygu mwy o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’r cyfraniad sylweddol y gall 

geodwristiaeth ei wneud i’r amgylchedd, cymunedau lleol a’r economi; 

2. Hyrwyddo tegwch o ran geoddatblygu; 

3. Datblygu ansawdd bywyd i’r cymunedau lle bo’r gweithgaredd geodwristiaeth yn digwydd; 

4. Darparu safon uchel o brofiad daearegol i’r ymwelwyr; 

5. Cynnal geodreftadaeth o ansawdd fel y bo’r amcanion uchod yn ddibynnol arno. 

Er mwyn i’r elfennau uchod allu cael eu cyflawni ac er mwyn i weithgareddau geodwristiaeth fod 

yn llwyddiannus, rhaid ceisio hyrwyddo ymweliadau at geosafleoedd/geomorffosafleoedd, 

geobarciau, geolwybrau, geoweithgareddau (h.y. defnyddio gwrthrychau daearegol at ddibenion 

twristiaeth a gweithgareddau hamdden) yn ogystal â defnyddio gwrthrychau sydd â chyswllt â 

threftadaeth ddaearyddol (sydd gan amlaf yn cael eu storio mewn amgueddfeydd) (Ruban, 2015).  

Mae nifer o geosafleoedd/geomorffosafleoedd y byd yn bwysig ar sail eu nodweddion gwyddonol 

a/neu ddiwylliannol a hanesyddol, ond nid ydynt yn cyrraedd y ‘gwerth eithriadol byd-eang’ sy’n 

angenrheidiol i’w dynodi gan Gonfensiwn Treftadaeth y Byd UNESCO 1972 fel Safleoedd 

Treftadaeth Byd-Eang UNESCO. Yn sgil hyn, datblygwyd y cysyniad o Geobarciau i adnabod a 

hyrwyddo arwyddocâd safleoedd o’r fath fel bod modd creu rhwydwaith o safleoedd lle mae’r 

berthynas rhwng daeareg/geomorffoleg a phobl yn cael ei hadnabod, yn ogystal â’r potensial i 

gyfrannu tuag at economi’r ardal leol. Sefydlwyd Rhwydwaith Geobarciau Ewropeaidd (RhGE) ym 

mis Mehefin 2000 pan gytunodd pedwar Geobarc i rannu gwybodaeth ac arbenigedd, ac yn Hydref 

2004, cyflwynodd y RhGE ddatganiad Madonie a oedd yn cydnabod RhGE fel cangen swyddogol o 

Rwydwaith Geobarc Byd-eang ar gyfer Ewrop (Hose, 2012). Erbyn heddiw, mae’r RhGE yn cynnwys 

71 Geobarc mewn 23 o wledydd yn Ewrop (European Geoparks Network, d.d.), ac erbyn 2019 ceir 

147 o Geobarciau Rhyngwladol ar draws 41 gwlad yn y byd. Fel yn achos prif amcanion 

geodwristiaeth, mae Geobarciau yn cyflawni eu hamcanion drwy warchod nodweddion daearegol 

a geomorffolegol y safleoedd, addysgu ymwelwyr am y nodweddion hyn a’r dulliau ar gyfer 

rhagoriaeth mewn cadwraeth, a chreu amwynderau twristiaeth pwrpasol ar gyfer y safleoedd. 

Cyflawnir hyn drwy ddiogelu a dehongli geosafleoedd/geomorffosafleoedd, sefydlu amgueddfeydd, 

canolfannau ymwelwyr, llwybrau, teithiau tywys, teithiau ar gyfer grwpiau ysgol, cyhoeddi 

llenyddiaeth boblogaidd, mapiau, deunyddiau addysgiadol, a chynnal seminarau ac arddangosfeydd 

(Dowling a Newsome, 2010). 
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Gwelir, felly, fod maes geodwristiaeth wedi cynyddu mewn pwysigrwydd ers troad y ganrif yn sgil y 

galw i hyrwyddo geodreftadaeth drwy weithgareddau twristaidd (e.e. Panizza a Piacente, 2003; 

Garavglia a Pelfini, 2011; Bollati et al., 2013). Mae’r cysyniad o geomorffosafleoedd wedi dod yn 

rhan fwyfwy o geodwristiaeth a sefydlu Geobarciau, felly mae’n faes sy’n bwysig nid yn unig ar gyfer 

cadwraeth nodweddion daearegol a geomorffolegol ond hefyd oherwydd yr elfen addysgiadol sy’n 

deillio o hyn.  

2.7 Casgliad 

Yn y bennod hon ceisiwyd mynd i’r afael ag amcan cyntaf y gwaith ymchwil hwn, sef: olrhain 

datblygiad hanesyddol polisïau cadwraeth geodreftadaeth Cymru, gan gynnwys adolygiad o rôl 

geomorffoleg yn amddiffyn a hyrwyddo tirweddau a thirffurfiau. Dangoswyd fod dadleuon pwysig 

am yr anthroposen (e.e. dadleuon rhwng Crutzen (2002) a Ruddiman (2003)) wedi ysbarduno 

cynnydd mewn ymwybyddiaeth amgylcheddol gyhoeddus, cynnydd sydd wedi bod yn bwysig iawn 

yn y galw i warchod tirweddau a thirffurfiau ledled y byd. Er gwaethaf y cynnydd pwysig hwn mewn 

ymwybyddiaeth amgylcheddol, mae’n syndod nad oes dealltwriaeth dda y tu hwnt i’r byd 

academaidd o geomorffoleg fel term ac fel maes (maes sy’n cyfrannu at nifer o agweddau gwahanol 

o’r Ddaear, gan gynnwys y gwyddorau amgylcheddol a chymdeithasol), na chwaith ddealltwriaeth 

dda o berthnasedd y maes a’i gyfraniad i lu o faterion amgylcheddol cyfoes (Tooth, 2009; 

Summerfield, 2015; Clarke et al. 2017).  

Er mwyn ceisio goresgyn y broblem hon, gall geomorffolegwyr edrych i gyfeiriad ymarferwyr mewn 

meysydd eraill (e.e. hanes, archaeoleg, bioleg a daeareg) er mwyn dysgu o'u llwyddiannau hwy wrth 

iddynt ymwneud â’r cyhoedd a chodi proffil cyhoeddus eu meysydd hwy. Gwelwyd bod nifer fawr 

o dechnegau wedi profi’n llwyddiannus, gan gynnwys: prosiectau archaeoleg a hanes cyhoeddus 

(e.e. cloddiau archeolegol cymunedol; Prosiect Cynefin; Prosiect Old Weather); defnydd haneswyr 

a daearegwyr o dechnoleg realiti amgen; a defnydd ecolegwyr a haneswyr o gyfresi teledu 

dylanwadol (e.e. Planet Earth; Our Planet; Victorian Farm). Mae’r defnydd cynyddol o gelf ym maes 

daeareg i gyfathrebu eu gwaith gyda’r cyhoedd (Garofano, 2012), yn dechneg y mae 

geomorffolegwyr yn barod wedi dechrau ei ddefnyddio, ac mae wedi profi i fod yn llwyddiannus 

iawn i drosglwyddo’r cysyniadau cymhleth hyn drwy eu cyfieithu i gyfrwng mwy celfyddydol a 

dealladwy (Tooth et al., 2016; Macklin a Macklin, 2019), yn ogystal  â chyfleu’r newidiadau yn y 

dirwedd mewn modd gweledol (e.e. defnydd Risner et al. (2019) o gelf i gynrychioli newidiadau 

arfordirol). Er mwyn sicrhau bod tirweddau a thirffurfiau yn cael eu gwarchod yn llwyddiannus, 

dangoswyd ei bod hi’n holl bwysig fod geomorffolegwyr yn ymgysylltu’n well gyda’r cyhoedd er 
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mwyn ysgogi diddordeb a dealltwriaeth gyhoeddus yn sut mae’r tirffurfiau a thirweddau hyn wedi 

ffurfio, gan feithrin consyrn felly yn y cyhoedd am eu cadwraeth.  

Mae hanes hir iawn i warchodaeth tirweddau a thirffurfiau Cymru a Phrydain yn fwy cyffredinol, ac 

mae ffocws y warchodaeth wedi newid yn sylweddol dros y cyfnod hwn. Daeth un o’r ymdrechion 

cynharaf i ddiogelu a rheoli adnoddau naturiol nol yn y 10fed ganrif gyda chyfreithiau Hywel Dda 

(Linnard, 2000), a chafwyd ymdrechion mwy modern o warchodaeth yn ystod y ‘cwlt Darluniadol’, 

a sbardunwyd gan William Gilpin yn 1782, ac yn bwysicach fyth, y Mudiad Rhamantaidd (18fed a’r 

19eg ganrif) lle gwelwyd pwyslais mawr ar apêl emosiynol tirweddau. Roedd ffurfiant Parc 

Cenedlaethol cyntaf y byd, Yellowstone (yn Wyoming, UDA) yn sbardun i warchod tirweddau a 

thirffurfiau ar raddfa eang, ac yn sgil hynny gwelwyd nifer o wledydd yn yr Ymerodraeth Brydeinig 

yn sefydlu eu Parciau Cenedlaethol eu hunain yn fuan wedi hynny (gan gynnwys sefydliad Parc 

Cenedlaethol cyntaf y DU yn Ardal y Copaon (Peak District) yn 1951; Woods, 2005). Dangoswyd yn 

Ffig. 2.15 y prif ddynodiadau sy’n bodoli ar hyn o bryd i warchod tirweddau Cymru, gan gynnwys 

Geobarciau, SoDdGA, Parciau Cenedlaethol a Safleoedd Treftadaeth y Byd. Yn ogystal â’r prif 

ddynodiadau hyn, ceir amrywiaeth eraill o ddynodiadau sydd mewn grym, ac oherwydd y lefelau o 

ddynodiad (h.y. lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol) a phŵer y dynodiadau hyn i 

warchod tirweddau a thirffurfiau (h.y. dynodiadau statudol neu anstatudol), mae cael darlun 

cyflawn o’r holl lefelau gwarchodaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd yn anodd.  

Mae’r symudiad hwn dros y ddeng mlynedd ar hugain diwethaf i warchod treftadaeth geomorffoleg 

y Ddaear wedi gweld twf mewn maes ymchwil newydd o ‘geomorffosafleoedd’, term a gynigwyd 

gyntaf gan Mario Panizza yn 2001 (Panizza, 2001). Ystyrir maes ymchwil newydd hwn yn un pwysig 

o ran hyrwyddo a gwarchod tirweddau a thirffurfiau nodedig, gan ei fod yn faes sydd nid yn unig yn 

ystyried gwerth geomorffolegol/gwyddonol safleoedd, ond hefyd eu gwerthoedd cysylltiol (yn 

bennaf eu gwerthoedd diwylliannol, hanesyddol, ecolegol, esthetig a/neu economaidd) (Panizza a 

Piacente, 1993 a 2003; Panizza, 2001; Reynard, 2005). Gwelwyd mai cysyniad a darddodd yn 

wreiddiol yn Ewrop yw geomorffosafleoedd yn bennaf (e.e. Avanzini et al., 2005; Serrano a 

Gonzalez-Trueba, 2005; Pereira et al., 2007), ac er bod y maes yn parhau i fod ar ei brifiant, mae 

eisoes wedi profi i fod yn faes allweddol ar gyfer hyrwyddo a gwarchod treftadaeth geomorffolegol 

(Reynard a Coratza, 2013), ac felly mae’n bwysig fod mwy o waith ymchwil yn cael ei wneud ar 

adnabod a hyrwyddo geomorffosafleoedd yng Nghymru er mwyn manteisio ar y buddion y gall 

hynny ei gynnig ar gyfer ein treftadaeth geomorffolegol.      
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Pennod 3: Methodoleg 

Nod y bennod hon yw gwerthuso a chymhwyso’r dulliau ansoddol a meintiol sydd wedi eu 

datblygu’n fyd-eang i adnabod, datblygu a hyrwyddo geomorffosafleoedd (sef Amcan 2 y gwaith 

ymchwil hwn). Ceisir cyflawni hyn mewn tair adran. Bydd yr adran gyntaf yn rhoi trosolwg o’r dulliau 

a ddefnyddir ar hyn o bryd i asesu geomorffosafleoedd gan ymarferwyr y maes. Bydd yr ail adran 

yn gwerthuso asesiadau geomorffosafleoedd cyhoeddedig (gan anelu i ateb un o’m cwestiynau 

ymchwil, sef Beth yw manteision ac anfanteision yr amrywiol fethodolegau o asesu geomorffo-

safleoedd sydd wedi’u cyhoeddi, a pha rai sydd fwyaf perthnasol yng nghyd-destun Cymru?), ac yn 

esbonio’r fethodoleg bwrpasol a grewyd yn sgil hyn. Bydd yr adran olaf yn manylu ar sut y dewisiais 

30 o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, ac yn disgrifio’n benodol y broses o greu cyfres o 

lechresi gan ddewis tair astudiaeth achos er mwyn treialu llwyddiant gwahanol ddulliau o gyflwyno 

gwybodaeth addysgiadol am y safleoedd hynny. Yn yr adran olaf hon trafodir, yn fras, y technegau 

a ddefnyddiwyd i werthuso llwyddiant y gwahanol ddulliau hyn, ond am drafodaeth fanylach, 

gweler penodau’r astudiaeth achos unigol (Penodau 5, 6 a 7).  

3.1 Dulliau asesu geomorffosafleoedd 

Nid asesu gwerthoedd cynhenid geomorffosafleoedd yw’r unig reswm dros gynnal asesiadau; 

maent hefyd yn bwysig ar gyfer penderfynu pa safleoedd y dylid eu hadnabod fel geomorffo-

safleoedd yn y lle cyntaf. Mae’n holl bwysig sylweddoli nad oes potensial gan bob tirwedd neu 

dirffurf i’w ddatblygu’n geomorffosafle, ac dylid felly ystyried y safleoedd ‘gorau’, gan wahaniaethu 

rhyngddynt a thirffurfiau generig (Reynard, 2009). Dyma yw prif amcan asesiadau geomorffo-

safleoedd (Panizza a Piacente, 1993).  

Ceir dau brif fath o asesiad: (1) asesiad ansoddol; (2) asesiad meintiol. Defnyddir asesiad ansoddol 

yn bennaf ar gyfer dewis geomorffosafleoedd potensial ar gyfer eu hasesu, ac maent yn seiliedig ar 

arbenigedd yr aseswyr (Pereira a Pereira, 2010). Defnyddiwyd asesiadau o’r fath yn gyntaf yn yr 

1960au (Watson a Slaymaker, 1966), ac fe’u defnyddir hyd heddiw gan nifer o ymarferwyr yn y 

maes, yn arbennig i greu llechresi (inventories) o geomorffosafleoedd potensial.  

Datblygwyd yr ail fath o asesiad, yn un meintiol, yn yr 1990au (e.e. Grandgirard, 1997; Rivas et al., 

1997), oherwydd y galw cynyddol i rancio a chymharu safleoedd â’i gilydd er mwyn gallu profi’n 

feintiol pa safleoedd sydd angen eu gwarchod. Erbyn heddiw, mae nifer o ymarferwyr (e.e. Reynard 

et al., 2007; Pralong, 2005) yn defnyddio’r ddau fath o asesiad, gan ddechrau ag asesiad ansoddol 
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o’r ardal i greu llechres cyn mynd ati i ddefnyddio asesiad meintiol i rancio’r geomorffosafleoedd yn 

ôl sgôr eu hamrywiol werthoedd (e.e. gwyddonol, esthetig, ecolegol a diwylliannol). Er mai’r nod 

yw asesu geomorffosafleoedd gyda’r lefel uchaf posibl o wrthrychedd, nid oes modd cyfyngu’r 

asesiadau i ddull gwyddonol-bur yn unig, ac mae’n amhosibl osgoi elfen o oddrychedd gan nad oes 

modd mesur gwerth absoliwt yr elfennau amgylcheddol hyn.  

Nid oes cysondeb ar draws y byd, felly, o ran y methodolegau a ddefnyddir i asesu geomorffo-

safleoedd. Prif ddiben gweithgor Cymdeithas Ryngwladol y Geomorffolegwyr (International 

Association of Geomorphologists) a ffurfiwyd yn 2001 (IAG, 2018) oedd creu methodolegau asesu 

safonol. Eu nod ar y dechrau oedd cael mwy o gysondeb yn y methodolegau drwy ddatblygu a 

chyhoeddi canllawiau rhyngwladol ar sut orau i asesu geomorffosafleoedd. Serch hynny, daethant 

i’r casgliad y byddai’n amhosibl creu canllawiau cyffredinol o’r fath oherwydd y gwahanol ddibenion 

a chyd-destunau y defnyddir asesiadau geomorffosafleoedd ar eu cyfer (Pereira a Pereira, 2010).  

Yn draddodiadol defnyddiwyd asesiadau geomorffosafleoedd i fesur gwerth gwyddonol safleoedd 

(e.e. Rivas et al., 1997; Grandgirard, 1999; Bruschi a Cendrero, 2005; Coratza a Giusti, 2005; Serrano 

a González-Trueba, 2005), yn enwedig ar gyfer cynnal Asesiadau Effaith Amgylcheddol (EIA) ar 

ardaloedd (e.e. Bruschi a Cendrero, 2005; Coratza a Giusti, 2005). Yn sgil cynnydd ym maes 

geodreftadaeth dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, yn bennaf o ganlyniad i sefydlu Geobarciau ledled 

y byd a datblygiad geodwristiaeth, gwelwyd cynnydd mawr hefyd yn y pwysigrwydd a osodir ar 

asesu gwerthoedd ychwanegol geomorffosafleoedd (e.e. gwerthoedd diwylliannol, esthetig, 

ecolegol), yn ogystal â mesur eu gwerth cynhenid (h.y. eu gwerth gwyddonol) (Serrano a González-

Trueba, 2005; Reynard et al., 2007). O ganlyniad ceir mwy fyth o amrywiaeth erbyn hyn yn niben 

neu nod yr ymchwiliadau, ac felly mae’n rhaid i ymarferwyr ddefnyddio asesiad sy’n addas, neu 

wedi ei deilwra yn arbennig, at ddibenion penodol eu hymchwil. Er enghraifft, petai’r asesiad yn 

cael ei gynnal at ddibenion geogadwraeth (e.e. Bruschi a Cendrero, 2005; Coratza a Giusti, 2005), 

byddai’r asesydd yn debygol iawn o ddewis safleoedd yn bennaf ar sail eu gwerthoedd gwyddonol, 

ond petai’n cael ei gynnal at ddibenion geodwristiaeth, byddai’r asesydd yn debygol o ganolbwyntio 

ar hygyrchedd, a nodweddion esthetig a diwylliannol y safle (e.e. Panizza a Piacente, 2003; Pralong, 

2005). Y dibenion amrywiol hyn, felly, sy’n esbonio'r amrywiaeth mawr yn y mathau o asesiadau 

sy’n bodoli yn y maes (e.e. Bonachea et al., 2005; Bruschi a Cendrero, 2005; Coratza a Giusti, 2005; 

Pralong, 2005; Serrano a González-Trueba, 2005; Pereira et al., 2007; Reynard et al., 2007; 

Kubalíková, 2013).   

Fel y nodir gan Reynard (2009a), mae’n bwysig cofio nad yw asesiadau geomorffosafleoedd o 

reidrwydd yn amcanion ynddynt eu hunain, ac y gallant yn hytrach fod yn fodd i gyflawni rhyw 
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amcan arall, er enghraifft i hyrwyddo defnydd safle ar gyfer twristiaid; i greu rhaglenni addysgiadol 

sydd wedi eu hanelu at ddatblygu gwybodaeth am geodreftadaeth; neu i warchod treftadaeth 

geomorffolegol. Awgryma Grandgirard (1999) bod angen i ymarferwyr geisio diffinio amcanion eu 

hasesiad yn glir cyn dewis y fethodoleg briodol. Cynigir eu bod yn ateb tri chwestiwn, sef: beth? 

(beth sy’n cael ei asesu, h.y. pa ardal?); pam? (beth yw’r rheswm dros gynnal yr asesiad?); a sut? 

(beth yw’r fethodoleg orau i gyflawni’r asesiad?) (gweler Ffig. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Gwerthuso asesiadau geomorffosafleoedd cyhoeddedig  

Cyn asesu geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, y cam cyntaf oedd penderfynu a fyddai 

asesiad sydd wedi ei gyhoeddi eisoes yn ddigonol ac yn addas, neu a fyddai angen creu asesiad 

pwrpasol newydd. Gwelir yn adran 3.2 yr amrywiaeth eang o asesiadau sydd eisoes wedi eu 

cyhoeddi gan amryw awduron. Penderfynwyd gwerthuso, yn gyntaf, gynnwys a strwythur tri 

asesiad cyhoeddedig (Pereira et al. 2007; Pralong, 2005; a Kubalíková, 2013), cyn gwerthuso eu 

defnyddioldeb a’u haddasrwydd ar gyfer astudiaeth beilot ar un o geomorffosafleoedd potensial 

Cymru, sef Rhaeadrau Pontarfynach yng Ngheredigion. Er bod nifer o ymarferwyr yn cyfeirio at 

asesiadau penodol yn eu hymchwil, prin iawn yw’r asesiadau sydd ar gael at ddefnydd ymchwilwyr 

newydd. O’r ychydig sydd ar gael, dewiswyd rhai Pereira et al. (2007) a Pralong (2005) gan eu bod 

yn cael eu hystyried yn safonol yn y maes (cyfeirir atynt yng nghyfrol Reynard et al., 2009) yn ogystal 

BETH? 
 Math a maint 

 Nodwedd 

 Graddfa’r gwaith 

PAM? 
 Llechresi 

 Asesiad effaith amgylcheddol (AEA) 

 Hyrwyddo 
 

SUT? 
 Modd cyffredin 

 Meini prawf yr asesiad 

 Mynegi’r canlyniadau 

 Gwrthrychedd 

GWERTHUSIAD 

Fframwaith 

cyfreithiol 

Adnoddau 

ariannol 

Amser 

Cymhwysedd 

gwyddonol 

Dulliau 

technegol 

Gwybodaeth 

Ffigwr 3.1 Nodweddion sy’n dylanwadu ar ba fethodoleg i’w dewis er mwyn asesu geomorffosafleoedd 

(Grandgirard, 1999: cyfeiriwyd ato yn Reynard, 2009).  
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â’r ffaith eu bod wedi eu creu at ddibenion amrywiol mewn gwahanol fathau o ardaloedd (gweler 

Tabl 3.1). Dewiswyd asesiad llai adnabyddus ond diweddarach Kubalíková (2013) fel cymhariaeth. 

 

3.2.1 Asesiad Pereira et al. (2007) 

Gan fod yr asesiad hwn yn graddio’r geomorffosafleoedd yn ôl eu sgôr terfynol, gellir ei ddisgrifio 

fel un meintiol. Dewisiwyd ei werthuso gan ei fod yn enghraifft o asesiad llwyddiannus sy’n anelu 

at greu llechres o geomorffosafleoedd ar raddfa ranbarthol: mae Parc Natur Monteshino yn 

ymestyn dros 745 km2 o dir (Pereira, 2006; Pereira et al., 2007), ac felly mae potensial gan yr asesiad 

i fod yn addas ar gyfer asesu geomorffosafleoedd ar raddfa mor eang â Chymru hefyd. Rhennir 

asesiad Pereira et al. (2007) yn ddwy ran (Tabl 3.2), sef: (1) creu llechres o’r geomorffosafleoedd 

potensial i’w hasesu; a (2) meintioli’r safleoedd.  

Tabl 3.2 Y camau a’r is-gamau a gynigir gan Pereira (2006) a Pereira et al. (2007) ar gyfer asesu geomorffo-

safleoedd.  

Camau Is-gamau 

1) Llechresi 

1) Adnabod geomorffosafloedd potensial 

2) Asesiad ansoddol 

3) Dethol 

4) Pennu nodweddion 

2) Meintioli 
5) Asesiad meintiol 

6) Dadansoddi’r canlyniadau 

 

Tabl 3.1 Awdur(on), diben ac ardal astudiaeth y datblygwyd asesiadau Pereira et al., 2007; Pralong, 2005; a 

Kubalíková, 2013 ar eu cyfer. 

Awdur(on) Diben yr asesiad Ardal astudiaeth 

Pereira et al. 

(2007) 

Creu llechres o 

geomorffosafleoedd ar 

raddfa rhanbarthol 

Parc Natur Monteshinho yng Ngogledd Portiwgal 

Pralong (2005) 

Adnabod 

geomorffosafleoedd i’w 

defnyddio at ddibenion 

geodwristiaeth 

Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie, Ffrainc) a Crans-

Montana-Sierre (Valis, Yr Eidal). 

Kubalíková  

(2013) 

Adnabod 

geomorffosafleoedd i’w 

defnyddio at ddibenion 

geodwristiaeth 

Ni chafodd yr asesiad ei chreu i’w threialu mewn ardal 

benodol, ond defnyddiwyd yr asesiad mewn astudiaeth achos 

o geomorffosafleoedd yn Ucheldiroedd Vizovická vrchovina, 

Dwyrain Gweriniaeth Czech yn 2016 gan Kubalíková a 

Kirchner (2016). 
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3.2.1.1 Llechres o’r geomorffosafleoedd potensial 

Diben rhan gyntaf yr asesiad yw creu llechres o’r gwahanol dirffurfiau a thirweddau sydd â’r 

potensial o gael eu diffinio fel geomorffosafleoedd (h.y. ‘geomorffosafleoedd potensial’ o hyn 

allan). Gofynnir i’r asesydd gasglu gwybodaeth amrywiol am bob safle, yn benodol: (1) unrhyw 

nodweddion gwyddonol perthnasol sydd wedi eu hadnabod wrth asesu’r geomorffosafleoedd neu 

yn sgil gwaith gwyddonol blaenorol; (2) estheteg y tirffurf, yn enwedig o’i gymharu â thirffurfiau 

tebyg yn yr un ardal neu o fewn ardaloedd eraill; (3) cysylltiadau rhwng y tirffurfiau ac elfennau 

diwylliannol megis nodweddion archaeolegol, aneddiadau, cestyll, amaethyddiaeth, ac yn y blaen; 

(4) cysylltiadau rhwng y tirffurfiau a materion ecolegol megis cynefin fflora a ffawna. Disgwylir hefyd 

i’r asesydd gasglu gwybodaeth ychwanegol am bob safle, gan gynnwys maint, morffoleg/daeareg 

ac union leoliad y safle.  

Wedi creu’r llechres hwn, defnyddir asesiad ansoddol i benderfynu ar werthoedd cynhenid, defnydd 

posib, a’r angen i amddiffyn pob safle (gweler Tabl 3.3). Cydnabyddir gan Pereira et al. (2007) fod 

elfen oddrychol i’r agwedd hon yn eu hasesiad, ac y bydd dealltwriaeth yr asesydd o geogadwraeth 

a geomorffoleg yn dylanwadu’n fawr ar safon y wybodaeth a gesglir. Pwysleisiant hefyd bwysig-

rwydd yr adran gychwynnol hon ar gyfer gallu cwblhau gweddill yr asesiad yn llwyddiannus.  

Tabl 3.3 Meini prawf a gynigir gan Pereira et al. (2007) i gynnal asesiad ansoddol o geomorffosafleoedd 

potensial (addaswyd o Pereira a Pereira, 2010). 

Meini Prawf Asesiad 

Gwerth cynhenid 

geomorffolegol 

Gwyddonol 

2 – isel; 

3 – canolig; 

4 – uchel; 

5 – uchel iawn 

Gwerthoedd geomorffolegol eraill 

Ecolegol 

Diwylliannol 

Esthetig 

0 – dim; 

1 – isel iawn; 

2 – isel; 

3 – canolig; 

4 – uchel; 

5 – uchel iawn 

Defnydd posibl 

Hygyrchedd 

Amlygrwydd 

Defnydd gwerthoedd naturiol a diwylliannol eraill 

1 – anodd iawn; 

2 – anodd; 

3 – canolig; 

4 – hawdd/da; 

5 – hawdd iawn/da iawn  

Angen i ddiogelu 
Dirywiad 

Agored i niwed 

1 – isel; 

2 – canolig; 

3 – uchel; 
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Nodwedd bwysig arall sy’n rhaid ei hystyried yn rhan gyntaf yr asesiad yw’r ffaith fod amrywiaeth 

mawr mewn maint geomorffosafleoedd gwahanol, rhywbeth sydd hefyd yn bwysig i’w ystyried yng 

nghyd-destun Cymru. Nodir fod geomorffosafleoedd yn ymrannu’n 3 chategori gwahanol (Ffig. 3.2), 

sef: (1) Ardaloedd Unigol (tirffurf ynysig neu grŵp bach o dirffurfiau); (2) Ardaloedd (o leiaf un grŵp 

o dirffurfiau y gellir eu gweld yn unig pan fydd yr arsylwr yn sefyll o fewn yr ardal); a (3) Golygfannau 

Panoramig (safleoedd lle gellir gweld nifer o dirffurfiau, ac yn enwedig tirffurfiau mawr).  

Wedi asesu a graddio’r geomorffosafleoedd potensial yn ansoddol, bydd yr asesydd yn dewis y 

safleoedd sydd wedi derbyn y sgoriau uchaf ar gyfer asesiad meintiol pellach. Cydnabyddir gan 

Pereira et al. (2007) fod yn rhaid i bob geomorffosafle potensial fod â gwerth gwyddonol uchel, felly 

dewisir unrhyw safle sydd wedi sgorio’n uchel yn y gwerth hwn, hyd yn oed os nad yw wedi sgorio’n 

uchel yn y categorïau eraill. Mae’r asesiad hwn hefyd yn rhoi rhyddid i’r asesydd ddewis safle sydd 

wedi sgorio’n uchel yn un neu fwy o’r categorïau eraill (gweler y categorïau yn Nhabl 3.3) ond sydd 

efallai wedi derbyn sgôr terfynol is o gymharu â’r safleoedd eraill i gyd. 

Cam olaf y rhan hon yw nodi nodweddion y geomorffosafleoedd potensial. Disgwylir i’r asesydd 

gasglu gwybodaeth fanwl am bob safle (gan gynnwys gwybodaeth am eu gwerth treftadaeth, 

cartograffeg a geomorffoleg), a hefyd unrhyw wybodaeth am ddefnydd presennol y safle ac unrhyw 

fesuriadau mewn grym i’w rheoli neu ei gwarchod. Disgwylir i’r holl wybodaeth o’r adran gyntaf hon 

gael ei diogelu mewn bas data er mwyn hwyluso ail ran yr asesiad, sef i asesu’r geomorffosafleoedd 

potensial mewn modd meintiol. 

3.2.1.2 Meintioli’r geomorffosafleoedd potensial 

Wedi dewis a chreu llechres o geomorffosafleoedd potensial, mae ail ran yr asesiad yn defnyddio’r 

wybodaeth hon mewn dau gam: (1) i asesu’r geomorffosafleoedd yn feintiol; a (2) i ddadansoddi’r 

canlyniadau drwy raddio’r geomorffosafleoedd. Er bod yr un meini prawf yn cael eu defnyddio yn 

nwy ran yr asesiad, dosberthir y wybodaeth ar ddau lefel gwahanol, sef dangosyddion sylfaenol 

Ffigwr 3.2 Teipoleg geomorffosafleoedd yn ôl y raddfa arsylwi (Pereira a Pereira (2010). 
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(gwerth geomorffolegol) neu ddangosyddion eilaidd (gwerth rheoli) (gweler Tabl 3.4), er mwyn 

cynnal asesiad manylach o’r safleoedd. Penodir yr un sgôr (uchafswm o 10) ar gyfer y ddau 

ddangosydd, a rhoddir sgôr i’r geomorffosafleoedd yn seiliedig ar gyfanswm yr holl ddangosyddion 

sydd yn Nhabl 3.4.  

Tabl 3.4 Dangosyddion a meini prawf a gynigir gan Pereira et al. (2007) yn eu hasesiad o geomorffosafleoedd 

potensial (addaswyd o: Pereira a Pereira, 2010). 

Gwerth 

gwyddonol 

Gwerth gwyddonol 

 Pa mor unigryw yw’r safle yn yr ardal 

 Pa mor gyflawn yw’r safle (h.y. i ba raddfa y mae’r nodweddion 

geomorffolegol wedi’u heffeithio gan brosesau naturiol/dynol?) 

 Cynrychiolaeth o brosesau geomorffolegol o diddordeb 

pedagogaidd 

 Amrywiaeth o nodweddion geomorffolegol diddorol 

 Nodweddion daearegol eraill ac iddynt werth treftadaeth 

 Gwybodaeth wyddonol am faterion geomorffolegol 

 Prinder yn genedlaethol 

Gwerthoedd 

ychwanegol 

 Gwerth diwylliannol 

 Gwerth esthetig 

 Gwerth ecolegol 

Gwerth 

rheoli 

Gwerth defnydd fel 

geomorffosafle 

 Hygyrchedd 

 Gwelededd 

 Defnydd presennol o ddiddordeb geomorffolegol 

 Defnydd presennol o ddiddordebau diwylliannol a naturiol eraill 

 Cyfyngiadau defnydd a gwarchodaeth gyfreithiol 

 Offer a gwasanaethau cymorth 

Gwerth diogelu 
 Cyflawnder 

 Defnydd a bregusrwydd fel geomorffosafle 

 

Yn yr ail gam, nodir canlyniadau’r asesiad meintiol mewn tabl er mwyn gallu cymharu a graddio’r 

safleoedd. Drwy osod yr holl wybodaeth mewn tabl, gellir hefyd gymharu sut mae dangosyddion 

sylfaenol ac eilaidd y safleoedd wedi sgorio. Yn gyffredinol bydd y safleoedd sy’n sgorio’n dda dros 

yr holl werthoedd yn sgorio uchaf ac felly yn cael eu graddio uchaf.  

3.2.2 Asesiad Pralong (2005)  

Yn wahanol i asesiad Pereira et al. (2007), nid creu llechres o geomorffosafleoedd mewn ardal 

benodol oedd nod asesiad Pralong (2005), ond yn hytrach adnabod geomorffosafleoedd ac iddynt 

y potensial o gael eu defnyddio fel safleoedd at ddibenion geodwristiaeth (h.y. i ddenu twristiaid ac 
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ymwelwyr). Treialwyd y dull hwn yn ardaloedd Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie, Ffrainc) a 

Crans-Montana-Sierre (Valis, Yr Eidal) yn 2005. Yn hytrach nag ystyried yr holl dirweddau a 

thirffurfiau, fel y gwnaeth asesiad Pereira et al. (2007), canolbwyntiodd asesiad Pralong (2005) ar 

dirffurfiau neu dirweddau rhewlifol, carstig a hydrograffegol yn unig. Fel dull Pereira et al. (2007), 

mae dull Pralong (2005) hefyd yn asesiad meintiol.  

Ymranna methodoleg asesu Pralong (2005) yn dair rhan (Ffig. 3.3). Canolbwyntia’r rhan gyntaf ar 

asesiad o werth twristiaeth geomorffosafleoedd; mae’r ail ran yn asesu gwerth ymelwa’r 

geomorffosafleoedd, sy’n caniatáu i’r asesydd gyfrifo dwysedd y defnydd y gall y safleoedd ei 

wrthsefyll; ac mae’r rhan olaf yn defnyddio sgoriau cyfansymiol y ddwy ran gyntaf i gymharu’r 

safleoedd ac i ddod i gasgliad ar ddefnyddioldeb a photensial y geomorffosafleoedd.  

 

 

 

Yn wahanol i asesiad Pereira et al. (2007), nid yw’r camau y mae’r asesydd yn eu cymryd i ddewis 

pa safleoedd i’w hasesu (h.y. y cam gyntaf o greu llechres o geomorffosafleoedd potensial) yn cael 

eu cynnwys yn yr asesiad hwn. Ystyriodd Pereira et al. (2007) hyn yn rhan hanfodol o’u hasesiad, 

cyn gallu cynnal ail ran yr asesiad, ond canolbwyntia Pralong (2005), yn hytrach, ar feintioli’r 

geomorffosafleoedd potensial gan benodi sgôr iddynt, cyn dadansoddi’r canlyniadau hyn.  

3.2.2.1 Asesiad gwerth twristiaeth 

 Mae rhan gyntaf asesiad Pralong (2005) yn asesu gwerth twristiaeth y geomorffosafleoedd 

potensial, gan ei rannu’n bedwar gwerth: esthetig, gwyddonol, diwylliannol ac economaidd (gweler 

Tabl 3.5). Nododd bod y categorïau gwahanol wedi eu hysbrydoli yn benodol gan asesiadau sydd 

wedi eu cyhoeddi: ysbrydolwyd y gwerth esthetig gan Grandgirard (1997) a Quaranta (1993); y 

gwerth gwyddonol gan Coratza a Guisti (2005); y gwerth diwylliannol gan Rojsek et al. (1994) a Rivas 

et al. (1995); a’r gwerth economaidd gan Rivas et al. (1995) a Panizza (1998).  

Ystyrir gwerth twristaidd y geomorffosafleoedd fel cymedr sgôr y pedwar gwerth uchod, felly gall 

pob gwerth dderbyn sgôr uchafsymol unfath. Ni chyflwyna asesiad Pralong (2005) unrhyw 

bwysoliad yn rhan hon yr asesiad, oherwydd nid yw’n ystyried, wrth benderfynu ar botensial 

damcaniaethol y geomorffosafleoedd ar gyfer twristiaeth, fod unrhyw reswm gwrthrychol i feddwl 

bod unrhyw un o’r gwerthoedd hyn yn llai pwysig na’r llall.  

Rhan 1 

Asesiad o’r gwerth 

twristiaeth 

Rhan 2 

Asesiad o’r gwerth 

o ymelwa 

Rhan 3 

Asesiad terfynol 

Ffigwr 3.3 Strwythur a gynigir gan Pralong (2005) ar gyfer asesu geomorffosafleoedd potensial. 
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Tabl 3.5 Meini prawf rhan 1 (gwerth twristiaeth) a gynigir gan Pralong (2005) i asesu geomorffosafleoedd 

potensial. Ar gyfer pob maen prawf, priodolir gwerth o 0 i 1. 

Gwerth esthetig Gwerth gwyddonol Gwerth diwylliannol Gwerth economaidd 

Nifer o olygfannau 

(viewpoints) 

Diddordeb 

paleogeograffegol 

Arferion diwylliannol a 

hanesyddol 
Hygyrchedd 

Pellter cyfartalog i’r 

golygfannau 
Cynrychioldeb 

Cynrychiolaeth 

eiconograffegol 

Pa mor hawdd yw hi i reoli’r 

peryglon naturiol (e.e. erydiad) 

sy’n effeithio’r safle 

Arwyneb Ardal (%) 
Perthnasedd hanesyddol ac 

archaeolegol 
Nifer o ymwelwyr bob blwyddyn 

Drychiad (elevation) 

Prinder y 

safle/nodweddion o 

fewn y safle 

Perthnasedd crefyddol a 

metaffisegol 
Lefel swyddogol o amddiffyn 

Cyferbyniad lliw 
Pa mor gyflawn yw’r 

safle 

Amledd digwyddiadau celf a 

diwylliannol 

Atyniad twristiaeth ar lefel lleol, 

rhanbarthol, cenedlaethol neu 

rhyngwladol) 

 Diddordeb ecolegol   

 

3.2.2.2 Asesiad gwerth ymelwa 

Mae ail ran asesiad Pralong (2005) yn asesu gwerth ymelwa’r geomorffosafleoedd potensial, gan 

ganolbwyntio ar ddwy elfen, sef: (1) gwerth ymelwa; a (2) addasrwydd y gwerth ymelwa (gweler 

Tabl 3.6). Mae’r elfen gyntaf yn ystyried defnydd gofodol ac amserol y geomorffosafle, tra bod yr 

ail elfen yn ystyried defnydd pedwar gwerth cyfansoddol twristiaeth. Fel yn rhan gyntaf yr asesiad, 

nid yw Pralong (2005) yn cyflwyno unrhyw bwysoliad yn yr ail ran, a hynny eto gan nad yw yn 

ystyried, wrth benderfynu ar werth ymelwa, fod yr un o’r ddwy elfen yn bwysicach na’r llall. 

Tabl 3.6 Meini prawf rhan 2 (gwerth ymelwa) o asesiad geomorffosafleoedd Pralong (2005). Ar gyfer pob 

maen prawf, priodolir gwerth o 0 i 1. 

Gwerth o ymelwa Addasrwydd y gwerth ymelwa 

Defnydd o arwyneb y tir Defnydd o werth golygfaol 

Nifer o seilweithiau Defnydd o werth gwyddonol 

Defnydd tymhorol (y dydd) Defnydd o werth diwylliannol 

Defnydd dyddiol (awr) Defnydd o werth economaidd (y pen) 

3.2.2.3 Asesiad terfynol 

Mae rhan olaf asesiad Pralong (2005) yn cyflwyno sgoriau cyfansymiol dwy ran gyntaf yr asesiad er 

mwyn cymharu gwahanol nodweddion y safleoedd a dod i gasgliad ynglyn â’u defnyddioldeb a’u 

potensial mewn cyd-destun hamdden a thwristiaeth. Nododd ymhellach ei bod hi’n bwysig 

gwerthuso defnyddioldeb y geomorffosafleoedd yn ofalus a dod i gasgliad ynglŷn â pham fod rhai 
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safleoedd yn derbyn sgoriau is nag eraill. Gall nifer o ffactorau fod yn berthnasol, gan gynnwys 

ffactorau y gellir eu newid (e.e. defnydd o ddeunydd addysgiadol presennol, golygfannau) a rhai 

sy’n anodd eu newid/rheoli (e.e. peryglon naturiol, perthnasedd hanesyddol ac archaeolegol y 

safle).  

3.2.3 Asesiad Kubalíková (2013) 

Fel yn achos asesiad Pralong (2005), nod asesiad Kubalíková (2013) oedd creu llechres o 

geomorffosafleoedd mewn ardal benodol er mwyn adnabod safleoedd â’r potensial i ddenu 

twristiaid yng nghyd-destun geodwristiaeth. Yn wahanol i asesiadau Pereira et al. (2007) a Pralong 

(2005), ni luniwyd asesiad Kubalíková (2013) er mwyn cael ei ddefnyddio mewn ardal benodol, ond 

yn hytrach at ddefnydd asesu mwy cyffredinol. Er hynny, yn 2016 gwerthuswyd defnyddioldeb yr 

asesiad mewn astudiaeth achos o geomorffosafleoedd yn Ucheldiroedd Vizovická vrchovina, 

Dwyrain Gweriniaeth Tsiec gan Kubalíková a Kirchner (2016).  

O’r tri asesiad, un Kubalíková (2013) yw’r symlaf. Fel yn achos asesiad Pralong (2005), nid yw’n nodi 

sut y dewisir geomorffosafleoedd potensial yn y lle cyntaf (h.y. sut mae creu llechres ohonynt). Ac 

yn wahanol i’r ddau asesiad arall, dim ond un cam sydd i’w asesiad, sef asesiad meintiol. Rhennir yr 

asesiad hwnnw’n bum categori: (1) gwerth gwyddonol/cynhenid; (2) gwerth addysgiadol; (3) 

gwerth economaidd; (4) gwerth cadwraethol;  a (5) gwerthoedd ychwanegol (gweler Tabl 3.7).  

Tabl 3.7 Meini prawf ar gyfer asesiad geomorffosafleoedd at ddibenion geodwristiaeth gan Kubalíková (2013). 

Ar gyfer pob maen prawf, priodolir gwerth o 0 i 1.  

Gwerth 

gwyddonol/ 

cynhenid 

Gwerth 

addysgiadol 

Gwerth 

economaidd 

Gwerth 

cadwraeth 

Gwerthoedd 

ychwanegol 

Pa mor gyflawn yw’r 

safle 

Cynrychioldeb ac 

amlygrwydd/eglurder 

o ran y nodweddion 

/prosesau 

Hygyrchedd 

Risgiau a 

bygythiadau ar 

hyn o bryd 

Gwerthoedd 

diwylliannol 

(hanesyddol/ 

archaeolegol/ 

crefyddol) 

Prinder (nifer o 

safleoedd tebyg) 

Enghreifftioldeb a  

defnydd pedagogaidd 

Presenoldeb 

seilweithiau 

twristiaeth 

Risgiau a 

bygythiadau 

posibl 

Nodweddion 

ecolegol 

Amrywiaeth (nifer y 

gwahanol 

nodweddion a 

phrosesau) 

Cynnyrch 

addysgiadol ar gael 

ar hyn o bryd 

Cynhyrchion 

lleol 

Statws presennol 

y safle 
Gwerthoedd esthetig 

Gwybodaeth 

wyddonol 

Defnydd presennol y 

safle at ddibenion 

addysgiadol 

 
Amddiffyniad 

deddfwriaethol 
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Yn wahanol i asesiadau Periera et al. (2007) a Pralong (2005), nid yw asesiad Kubalíková (2013) yn 

cynnwys adran olaf sy’n gwerthuso sgoriau terfynol pob geomorffosafle potensial, ac yn dod i 

gasgliad ar ddefnyddioldeb y safleoedd at ddibenion yr ymchwil. Fel y nodwyd eisioes, mae hyn yn 

rhan bwysig o unrhyw asesiad gan ei fod yn rhoi’r cyfle i’r asesydd ddod i gasgliad am pam fod rhai 

safleoedd wedi sgorio’n is neu’n uwch nag eraill, a phenderfynu a yw’r nodweddion hynny’n 

effeithio ar allu’r safle i fod yn geomorffosafle llwyddiannus.  

3.2.4 Astudiaeth beilot gychwynnol: gwerthusiad o ddefnyddioldeb a phriodolrwydd 
asesiadau cyhoeddedig mewn cyd-destun Cymreig 

Er bod asesiadau Periera et al. (2007), Pralong (2005) a Kubalíková (2013) i gyd wedi eu creu ar gyfer 

asesu geomorffosafleoedd, mae union ddibenion eu gwaith a natur yr ardaloedd y crëwyd hwy ar 

eu cyfer yn amrywio. Pwrpas yr astudiaeth beilot gychwynnol oedd rhoi prawf ar y tri asesiad yn eu 

tro yn safle Rhaeadrau Pontarfynach, geomorffosafle potensial yng Ngheredigion, i geisio cael 

trosolwg o ddefnyddioldeb a phriodolrwydd yr asesiadau mewn cyd-destun Cymreig. Ceir 

gwybodaeth fanylach am safle Pontarfynach ym Mhennod 5, a cheir hefyd werthusiad manylach o’r 

tri asesiad, ar ffurf y copïau anodedig a ddefnyddiwyd yn y maes yn Atodiad 1, ond amlinellir prif 

bwyntiau’r gwerthusiad isod.  

Nid yw Pralong (2005) na Kubalíková (2013) yn cynnwys llechres gychwynnol o geomorffosafleoedd 

potensial i’w hasesu, ond cytunir gyda Pereira et al. (2007) fod hyn yn bwysig. Gan fod ardal 

astudiaeth yr ymchwil hwn yn llawer ehangach na Pharc Natur Monteshino, sef ardal astudiaeth 

Pereira et al. (2007), nid oedd y dull a ddefnyddiwyd ganddynt i greu llechres gychwynnol o 

safleoedd yn addas i’w ddefnyddio yma. Penderfynwyd felly i greu llechres gychwynnol drwy 

fanteisio ar lechresi sydd eisoes ar gael yng Nghymru (e.e. SoDdGA, safleoedd GCR): gweler 

trafodaeth fanwl am y cam hwn isod yn is-adran 3.3. Gan y byddaf yn defnyddio techneg wahanol i 

un Pereira et al. (2007), ar gyfer creu llechres gychwynnol, penderfynais y byddai’r astudiaeth beilot 

yn ffocysu’n unig ar asesiadau meintiol y tri awdur.   

Roedd amrywiaeth fawr o safbwynt pa mor fanwl oedd y tri asesiad. Arsylwad Kubalíková (2013) 

oedd yr asesiad symlaf, ond achosai beth anhawster ar brydiau gan nad oedd wastad yn cynnig 

digon o opsiynau sgorio ar gyfer pob cwestiwn. Roedd asesiad Pereira et al. (2007) ychydig yn fwy 

cymhleth: roedd yn glir ac yn cynnig amryw o opsiynau sgorio ar gyfer pob cwestiwn, gydag ychydig 

iawn o eithriadau – e.e. byddai wedi bod yn ddefnyddiol cynnwys opsiwn sgorio ‘ychydig’ o dan 

criteria ‘gwybodaeth wyddonol’, yn hytrach na ‘dim’, ‘canolig’ ac ‘uchel’ yn unig. O’r tri asesiad, un 

Pralong (2005) oedd y mwyaf cymhleth, yn bennaf oherwydd y nifer o opsiynau sgorio ar gyfer pob 

cwestiwn, manyldeb rhai o’r cwestiynau, yn ogystal â chymhlethdod o ran iaith a therminoleg. Er 
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gwaethaf yr amrywiaeth o ran opsiynau sgorio, roedd rhai ohonynt yn anodd iawn i’w hateb yn y 

maes – e.e. nifer ymwelwyr i’r rhanbarth mewn blwyddyn (byddai’n rhaid canfod y math hwn o 

wybodaeth cyn neu ar ôl ymweld â’r safle); arwyneb (fesul hectar); a defnydd o werth economaidd 

(y pen). Ar ôl ystyried rhinweddau a gwendidau’r tri asesiad, casglwyd mai un Pereira et al. (2007) 

fyddai’r mwyaf addas ar gyfer y gwaith ymchwil hwn, o ran lefel y cymhlethdod yr asesiad a’r 

opsiynau ar gyfer sgorio pob cwestiwn.      

Un o brif gryfderau asesiad Pralong (2005) oedd y canllawiau a gynigiwyd ar sut y dylid ateb pob 

cwestiwn unigol. Gan fod yr asesiad ychydig yn fwy cymhleth na’r ddau arall, roedd y canllawiau 

hyn o gymorth mawr; ni chafwyd canllawiau o’r fath gan Kubalíková (2013) na Pereira et al. (2007), 

ac o ganlyniad bu peth dryswch wrth geisio ateb rhai o’r cwestiynau – e.e. gofynnwyd yn y ddau 

asesiad hyn am brinder nodweddion geomorffolegol penodol yn y safleoedd, ond ni chafwyd 

canllawiau pellach yn esbonio prinder o fewn pa ardal. Wrth gynnal yr astudiaeth beilot, nid oedd 

yn eglur a gyfeiriai’r cwestiwn at brinder y math o safle yn yr ardal gyfagos, yng nghanolbarth Cymru, 

neu yng Nghymru gyfan. Penderfynwyd y byddai angen creu canllawiau i gyd-fynd â phob cwestiwn, 

er mwyn hwyluso profiad yr asesydd ac i sicrhau bod dim amwysedd yn y cwestiynau fel bod atebion 

yr aseswyr yn gyson (hynny yw, eu bod yn dehongli’r cwestiynau yn yr un modd â’i gilydd). 

Penderfynwyd hefyd y byddai canllawiau yn ffordd o sicrhau bod pob cwestiwn yn cael ei ateb mor 

gywir â phosib, a bod modd i amryw o aseswyr allu cwblhau’r asesiad heb fod angen canllawiau neu 

gyfarwyddyd ar lafar.    

Un sylw a wnaethpwyd am y tri asesiad oedd y diffyg pwyslais ar werth diwylliannol y safleoedd. Un 

cwestiwn yn unig a gafwyd gan y tri am elfennau diwylliannol yn y categori ‘Gwerthoedd 

Ychwanegol/Eraill’. Un o gwestiynau ymchwil penodol y gwaith ymchwil hwn, sy’n perthyn i Amcan 

3, yw A ellir integreiddio nodweddion diwylliannol fel dull i gyfoethogi profiadau ymwelwyr, ac fel 

porth i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol?, ac felly penderfynwyd ei 

bod hi’n bwysig cynnwys categori annibynnol ar gyfer ‘gwerth diwylliannol’ y safleoedd, gydag 

amryw o gwestiynau perthnasol, yn ogystal â chynnwys categori ar wahân ar gyfer ‘gwerthoedd 

ychwanegol’. Nid oedd unrhyw gwestiwn yn yr un o’r tri asesiad ynghylch y berthynas rhwng 

nodweddion geomorffolegol a nodweddion diwylliannol y safleoedd; ond gan fod y berthynas hon 

yn gallu rhoi gwerth uwch i nodweddion diwylliannol safle, penderfynwyd ei bod yn bwysig ei asesu. 

Penderfynais hefyd i ddefnyddio’r categori ‘diwylliannol’ yn ei ystyr ehangach posibl, gan gynnwys 

nodweddion crefyddol, ysbrydol, archaeolegol a hanesyddol hefyd yn rhan o’r categori hwn. 

Ceir amrywiaeth hefyd yn y modd y mae’r tri asesiad yn mesur gwerth esthetig safleoedd. Mesura 

asesiad Kubalíková (2013) y gwerth hwn drwy sgorio ‘nifer o liwiau, patrymau a golygfannau’, tra 



Pennod 3: Methodoleg 

70 
 

bod asesiad Pralong (2005) yn ei fesur yn unig drwy sgorio ‘cyferbyniad lliw’ y safleoedd gyda’r ardal 

gyfagos. Gan nad yw’r nodweddion hyn o reidrwydd yn mesur gwerth esthetig safle, penderfynwyd 

y byddai’n fwy addas defnyddio dull Pereira et al. (2007), sef drwy benodi gwerth ‘isel’, ‘canolig’ 

neu ‘uchel’ ar gyfer y gwerth esthetig. Er fod y dull hwn yn oddrychol, mae cydnabyddir yn y maes 

fod elfen o oddrychedd yn anochel yn achos rhai agweddau o asesiadau geomorffosafleoedd (e.e. 

Panizza, 2001; Reynard et al., 2007), ac felly mae’n briodol i’w gynnwys gan y bydd yn debygol o 

gyfleu gwerth esthetig y safleoedd yn fwy cywrain.   

Wrth gynnal yr astudiaeth beilot, sylwyd bod cwestiwn angenrheidiol ar goll o bob un o’r tri asesiad. 

Roedd pob un yn mesur hygyrchedd y safle (hynny yw, pa mor hawdd oedd hi i’w gyrraedd), ond 

nid oedd yr un yn cynnwys sgôr ar gyfer hygyrchedd o amgylch y safle. Roedd hygyrchedd o amgylch 

lleoliad yr astudiaeth beilot – Rhaeadrau Pontarfynach – yn anodd oherwydd y nifer o risiau serth 

yr oedd angen eu dringo, a phetai wedi bod yn rhaid rhoi sgôr am hyn, bydai’r safle wedi derbyn 

sgôr llawer yn is nag y gwnaeth. Penderfynwyd ei bod hi’n bwysig iawn cynnwys sgôr ar gyfer yr 

elfen hon wrth asesu geomorffosafleoedd Cymru, gan ei bod hi’n bwysig cydnabod y gallai rhai o’r 

safleoedd fod yn anodd, os nad yn amhosibl, i rai ymwelwyr ymweld â hwy (e.e. pobl hŷn, pobl â 

lefelau ffitrwydd is, pobl mewn cadair olwyn neu ag anawsterau cerdded). Bydd cynnwys sgôr ar 

gyfer hyn yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw gynlluniau i ddatblygu twristiaeth i’r safleoedd yn y 

dyfodol.  

3.2.5 Penderfyniad i greu asesiad newydd 

Rhoddodd yr astudiaeth beilot gyfle gwerthfawr i werthuso defnyddioldeb a phriodolrwydd y tri 

asesiad geomorffosafleoedd cyhoeddedig mewn cyd-destun Cymreig. Roedd gan bob asesiad 

gryfderau a gwendidau gwahanol ond daethpwyd i’r casgliad mai asesiad Pereira et al. (2007) oedd 

y mwyaf perthnasol ar gyfer asesu geomorffosafleoedd Cymru, yn bennaf oherwydd ei hwylustod 

wrth ei ddefnyddio yn y maes; yr ystod o werthoedd y mae’n eu hasesu; a’r ffaith ei fod wedi’i lunio 

ar gyfer asesu geomorffosafleoedd ar lefel rhanbarthol ac felly’n trosglwyddo’n hawdd i gyd-destun 

Cymreig. Ond mae nifer o elfennau da yn asesiadau Pralong (2005) a Kubalíková (2013) hefyd, yn 

benodol y modd y maent yn asesu gwerthoedd ychwanegol a defnyddioldeb safleoedd. Er hyn, 

penderfynwyd nad oeddent ar y cyfan mor addas gan eu bod wedi’u dylunio ar gyfer asesu 

geomorffosafleoedd mewn cyd-destun o ddefnydd twristiaeth/ymwelwyr, ac er y gallwn 

ddefnyddio ac addasu’r elfennau perthnasol, nid ydynt mor addas ar gyfer asesu gwerth 

geomorffosafleoedd yn fwy cyffredinol. 

Er bod gan y tri asesiad agweddau cadarnhaol, casglwyd nad oedd yr un ohonynt yn gwbl addas i 

asesu geomorffosafleoedd potensial Cymru. O ganlyniad, penderfynwyd mabwysiadu elfennau 
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cadarnhaol y tri, ynghyd ag elfennau cadarnhaol o asesiadau cyhoeddedig eraill (yn bennaf: Coratza 

a Giusti, 2005; Bruschi a Cendrero, 2005; Serrano a González-Trueba, 2005; Reynard et al., 2007), 

er mwyn creu asesiad newydd wedi ei deilwra at union ddibenion y gwaith hwn. Bydd yr is-adran 

nesaf (3.3) yn amlinellu’r fethodoleg newydd yr wyf wedi ei chreu yn bwrpasol ar gyfer asesu 

geomorffosafleoedd potensial Cymru.  

3.2.6 Creu asesiad geomorffosafleoedd pwrpasol 

Y cam nesaf oedd creu asesiad pwrpasol i asesu’n feintiol 30 o geomorffosafleoedd potensial yng 

Nghymru. Cyn penderfynu’n derfynol ar y gwerthoedd a oedd i’w hasesu ynddynt, roedd yn 

hanfodol sicrhau fod y gwerthoedd hynny yn cyd-fynd gyda phrif amcanion a chwestiynau ymchwil 

yr ymchwil. Er enghraifft, un o’r cwestiynau penodol yw A ellir integreiddio nodweddion diwylliannol 

fel dull i gyfoethogi profiadau ymwelwyr ac fel porth i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau 

geomorffolegol?, ac felly yn wahanol i nifer o asesaidau cyhoeddedig (e.e. Pereira et al., 2007; 

Reynard et al., 2007) lle rhoddir yr un pwysigrwydd i werth diwylliannol safleoedd ag a roddir i’r 

gwerthoedd eraill, roedd rhaid rhoi sylw penodol i asesu’r nodweddion diwylliannol (gweler Tabl 

3.8). I gyd-fynd gyda diffiniad Panizza (2001) o geomorffosafleoedd (sef tirffurf geomorffolegol sydd 

â gwerth gwyddonol, diwylliannol, hanesyddol, ecolegol, esthetig, ac/neu economaidd), 

penderfynwyd cynnwys categori ‘gwerthoedd eraill’ yn yr asesiad, yn benodol i asesu gwerthoedd 

esthetig ac ecolegol y geomorffosafleoedd. Trydydd amcan y gwaith ymchwil hwn yw i ddisgrifio 

nodweddion cyfres o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, gan werthuso dulliau posibl o’u 

cyflwyno a’u dehongli i ymwelwyr, felly, cynhwyswyd categori sy’n ffocysu ar werth defnydd posibl 

y safleoedd fel geomorffosafleoedd. Dengys Tabl 3.8 y cwestiynau penodol ar gyfer pob categori, 

ac yn Nhabl 3.9 amlinellir yr hafaliadau a ddefnyddiwyd er mwyn cyfrifo gwerth terfynol y 

geomorffosafleoedd (h.y. eu gwerth bydol). Er bod amrywiaeth yn y nifer o gwestiynau a ofynnir 

ym mhob categori, mae’r sgôr posib ar eu cyfer yn hafal, heblaw am gategori gwerth gwyddonol, 

sy’n gallu bod dwywaith yn uwch na gweddill y categorïau. 

Cyn defnyddio’r asesiad newydd i asesu’r 30 geomorffosafle potensial, penderfynwyd rhoi prawf 

arno drwy gynnal ail astudiaeth beilot mewn safleoedd lleol yng Ngheredigion, er mwyn sicrhau ar 

y naill law fod pob agwedd wedi ei gynnwys, ac ar y llaw arall i sicrhau defnyddioldeb yr asesiad yn 

y maes. Cynhaliwyd yr astudiaeth beilot hon yng Nghors Caron; Rhaeadrau Pontarfynach; a Sarn 

Cynfelyn (gweler Ffig. 3.4). Yn dilyn hyn, gwnaethpwyd mân addasiadau i’r asesiad. Gwelir yr asesiad 

geomorffosafleoedd newydd terfynol yn Nhabl 3.10. 
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Tabl 3.8 Criteria newydd a gynigir ar gyfer asesu geomorffosafleoedd potensial Cymru.  

Gwerth Wyddonol (GW) Gwerthoedd Eraill (GE) 

Prinder (rareness) o fewn yr ardal (GW1) Gwerth ecolegol (GE1) 

Prinder yn genedlaethol (GW2) Gwerth esthetig (GE2) 

Amrywiaeth (GW3) Nifer o olygfannau (viewpoints) (GE3) 

Cyflawnder (GW4)  

Gwybodaeth wyddonol (GW5)  

Gwerth Diwylliannol (GD) Gwerth Potensial o Ddefnydd (GPD) 

Cysylltiadau diwylliannol (GD1) Cludiant i’r safle (GPD1) 

Hyrwyddiad diwylliannol (yn y safle) (GD2) Hygyrchedd y safle (GPD2) 

Hyrwyddiad diwylliannol (ar adnoddau allanol) 

(GD3) 

Hygyrchedd o amgylch y safle  

(GPD3) 

Diwylliant a geomorffoleg (GD4) Gwelededd (GPD4) 

 Amddiffyniad cyfreithiol (GPD5) 

 Nodweddion geomorffolegol bregus (GPD6) 

Gwybodaeth geomorffolegol bresennol (GPD7)  

Aberystwyth 

Aberaeron 

Ponterwyd 

Llambed Aberporth 

Ffigwr 3.4 Safleoedd a aseswyd yn yr ail astudiaeth beilot: Sarn Cynfelyn (seren felyn); Rhaeadrau 

Pontarfynach (seren las); Cors Caron (seren goch).  
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 Tabl 3.10 Asesiad geomorffosafleoedd pwrpasol. 

Asesiad Geomorffosafleoedd Pwrpasol 

Enw’r asesydd:   

Dyddiad:  

Enw’r geomorffosafle 

potensial: 

 

 

GWERTH GWYDDONOL (GW)   

GW1 – Prinder o fewn yr ardal 

GW1 

0 0.25 0.5 0.75 1 

>20 11-20 6-10 1-5 

Dim 

enghreifftiau 

eraill 

Cyfeiria GW1 at brinder y geomorffosafle potensial o ran ei fath yn yr ardal (rhaid amcangyfrif y nifer absoliwt). Deellir 

‘ardal’ fel y rhan o Gymru lle mae’r safle wedi ei leoli: Gogledd-ddwyrain; Canolbarth-ddwyrain; Canolbarth-orllewin; De-

ddwyrain; neu Dde-orllewin. Os ceir nifer o nodweddion geomorffolegol yn y safle, rhaid cyfeirio at y nodwedd fwyaf 

sylweddol/bwysicaf. 

 
GW2 – Prinder yn genedlaethol 

GW2 

0 0.25 0.5 0.75 1 

>20 11-20 6-10 1-5 

Dim 

enghreifftiau 

eraill 

Cyfeiria GW2 at brinder y geomorffosafle potensial o ran ei fath yn genedlaethol (rhaid amcangyfrif y nifer absoliwt). Os 

oes nifer o nodweddion geomorffolegol yn bresennol yn y safle, rhaid cyfeirio at y nodwedd fwyaf sylweddol/bwysicaf. 

 

Tabl 3.9 Hafaliadau ar gyfer cyfrifo paramedrau geomorffosafleoedd potensial, a’r hafaliad a gynigir i gyfrifo 
gwerth bydol geomorffosafle (GB). 

Gwerthoedd i’w cyfrifo Hafaliad 

GW GW = ((GW1 + GW2 + GW3 + GW4 + GW5)/5)*2)*0.2 (uchafswm 7.2) 

GD GD = ((GD1 + GD2 + GD3 + GD4)/4)*0.2 (uchafswm 3.6) 

GE GE = ((GE1 + GE2 + GE3)/3)*0.2 (uchafswm 3.6) 

GPD 
GPD = ((GPD1 + GPD2 + GPD3 + GPD4 + GPD5 + GPD6 + GPD7)/7)*0.2 

(uchafswm 3.6) 

GB 
(GW*2) + (GE + GD + GPD) 

5 
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GW3 - Amrywiaeth 

GW3 
0 0.25 0.5 0.75 1 

Amherthnasol 1-2 3-4 5-6 >6 

Cyfeiria GW3 at y nifer o nodweddion a phrosesau geomorffolegol diddorol a phenodol a geir yn y geomorffosafle 

potensial. Rhaid ystyried nodweddion a phrosesau ‘diddorol’ fel rhai y byddai ymwelwyr yn eu canfod yn ddiddorol ac 

eisiau dysgu mwy amdanynt.   

 

GW4 - Cyflawnder 

GW4 

0 0.25 0.5 0.75 1 

Niwed sylweddol 

o ganlyniad i 

weithgareddau 

dynol (h.y. mae’r 

rhan fwyaf o’r 

nodweddion 

geomorffolegol 

hanfodol wedi eu 

colli) 

Niwed sylweddol o 

ganlyniad i brosesau 

naturiol (h.y. mae’r 

rhan fwyaf o’r 

nodweddion 

geomorffolegol 

hanfodol wedi eu 

colli) 

Niwed cymedrol gan 

ffactorau dynol 

a/neu naturiol (h.y. 

mae rhai o’r 

nodweddion 

geomorffolegol 

hanfodol wedi eu 

cadw) 

Ychydig o niwed gan 

ffactorau dynol 

a/neu naturiol (h.y. 

mae’r rhan fwyaf o’r 

nodweddion 

geomorffolegol 

hanfodol wedi eu 

cadw) 

Dim niwed 

gweledol 

Cyfeiria GW4 at gyflawnder y geomorffosafle potensial. Dylid ystyried niwed gan ffactorau naturiol (e.e. erydiad) a dynol 

(e.e. gwaith adeiladu). 

 

GW5 – Gwydobaeth wyddonol 

GW5 

0 0.5 1 

Dim 
Canolig (e.e. cyflwyniadau a 

phapurau cenedlaethol) 

Uchel (e.e. papurau rhyngwladol a 

thesis) 

Cyfeiria GW5 at gyhoeddiadau gwyddonol sy’n ymwneud â materion geomorffolegol y geomorffosafle potensial. Dylid 

dyfarnu sgôr uwch i safleoedd lle cyhoeddwyd papurau academaidd mewn cylchgronau gwyddonol rhyngwladol (e.e. 

Geomorphology, Quaternary Science Review, a Nature).  

 

GD1 – Cysylltiadau diwylliannol 

GD1 

0 0.33 0.67 1 

Dim yn hysbys 
Dim ond ychydig iawn o 

ffactorau diwylliannol 

Rhai ffactorau 

diwylliannol 

Nifer o ffactorau 

diwylliannol 

Cyfeiria GD1 at y graddau y mae cyylltiadau diwylliannol y geomorffosafle potensial yn hysbys. Gallant fod yn ‘hysbys’ 

mewn sawl modd, megis ‘gwybodaeth leol’, chwedlau a mythau, cysylltiad hanesyddol, a llenyddiaeth yn fwy cyffredinol. 

Dylid ystyried amrywiaeth y gwahanol gysylltiadau diwylliannol a’u poblogrwydd. 
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GD2 – Hyrwyddiad diwylliannol (yn y safle) 

GD2 

0 0.33 0.67 1 

Dim hyrwyddo amlwg 
Ychydig iawn o 

ddeunydd ar gael 

Rhai deunyddiau ar 

gael 

Nifer o ddeunyddiau ar 

gael 

Cyfeiria GD2 at y graddau y mae’r cysylltiadau diwylliannol, a nodwyd yn GD1, yn cael eu hyrwyddo yn y geomorffosafle 

potensial, e.e. byrddau gwybodaeth, codau QR, taflenni a theithiau tywys. Dylid ystyried amrywiaeth y deunydd. Er bod 

llwybrau llafar yn adnoddau allanol, cawsant eu cynhyrchu i’w defnyddio yn y safle, ac felly dylid eu hystyried yn GD2 yn 

hytrach na GD3.   

 

GD3 – Hyrwyddiad Diwylliannol (mewn adnoddau allanol) 

GD3 

0 0.33 0.67 1 

Dim hyrwyddo 

amlwg 

Ychydig iawn o 

ddeunydd ar gael 
Peth deunydd ar gael 

Nifer o ddeunyddiau ar 

gael 

Cyfeiria GD3 at y graddau y mae’r cylltiadau diwylliannol, a nodwyd yn GD1, yn cael eu hyrwyddo mewn deunyddiau y 

sydd ar gael mewn adnoddau allanol. Enghreiffitau o ddeunyddiau y dylid eu hystyried yw apiau, podlediadau a 

gwefannau. Dylid hefyd ystyried amrywiaeth y deunydd sydd ar gael.  

 

GD4 – Diwylliant a Geomorffoleg 

GD4 

0 0.25 0.5 0.75 1 

Dim cysylltiadau’n 

amlwg neu’n 

hysbys 

Ychydig iawn o 

gysylltiadau a dim 

cyfeiriad atynt yn 

y safle 

Nifer o 

gysylltiadau ond 

dim cyfeiriad atynt 

yn y safle 

Ceir gwybodaeth 

am rai 

cysylltiadau yn y 

safle 

Ceir gwybodaeth am 

nifer o gysylltiadau yn 

y safle 

Cyfeiria GD4 at raddfa’r cyswllt rhwng nodweddion diwylliannol a geomorffolegol y geomorffosafle potensial. Dylid 

dynodi sgôr uwch os yw’r cysylltiadau hyn wedi eu hyrwyddo yn y safle. 

 

GWERTHOEDD ERAILL (GE) 

GE1 – Gwerthoedd ecolegol 

A1 

0 0.25 0.5 0.75 1 

Ychydig iawn o 

gyswllt rhwng 

nodwedd(ion) 

geomorffolegol 

ac ecolegol yn y 

safle 

Fflora a ffawna 

diddorol, ond 

nid prin, a heb 

fod yn ddibynnol 

ar y 

nodwedd(ion) 

geomorffolegol 

Fflora a ffawna 

prin nad ydynt 

yn ddibynnol ar 

y nodwedd(ion) 

geomorffolegol 

Fflora a ffawna 

diddorol a/neu 

brin sydd i 

raddau yn 

ddibynnol ar y 

nodwedd(ion) 

geomorffolegol  

Fflora a ffawna diddorol 

a/neu brin sy’n hollol 

ddibynnol ar y 

nodwedd(ion) 

geomorffolegol 

Cyfeiria A1 at y nodweddion ecolegol amrywiol a geir yn y geomorffosafle potensial. Mae’n bwysig ystyried amrywiaeth a 

phrinder y rhywogaethau. Efallai y bydd yn rhaid i’r asesydd ymgynghori ag adnoddau eraill (e.e. gwefan Cyfoeth 

Naturiol Cymru) er mwyn dysgu rhagor am y safle dan sylw.  
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GE2(a) – Gwerth Esthetig  

GE2(a) 

0.33 0.67 1 

Isel Canolig Uchel 

Cyfeiria GE2(a) at farn yr asesydd am werth esthetig y geomorffosafle potensial (h.y. pa mor ddeniadol ydyw), ac felly 

bydd y sgôr yn oddrychol. Dylid ystyried nifer o ffactorau, gan gynnwys: (1) yr ansawdd panoramig; (2) amlygrwydd 

gweithgaredd ddynol; (3) cyferbyniad mewn lliwiau rhwng y nodweddion geomorffolegol a’r amgylchedd; (4) 

amrywiaeth o liwiau a gweadau/patrymau; (5) presenoldeb ffactorau naturiol megis llystyfiant a dŵr. Mae hefyd yn 

bwysig ystyried sut y mae’r tymhorau yn effeithio ar werth esthetig y safle (e.e. efallai y bydd disgwyl i gyferbyniad 

tymhorol uchel wella’r gwerth esthetig).   

 

 GE2(b) – Nifer o olygfannau 

GE2(b) 

0 0.25 0.5 0.75 1 

Amherthnasol 1 neu 2 3 neu 4 5 neu 6 >6 

 
Cyfeiria GE2(b) at nifer y golygfannau sy’n hygyrch ar droed yn y geomorffosafle potensial. Nid oes rhaid i’r olygfan fod 

yn arhosfan swyddogol, ond mae’n rhaid i’r tirffurfiau fod o fewn y safle, neu mae’n rhaid i’r safle cyflawn (yr olygfa 

panoramig) fod yn weladwy o’r golygfannau. Rhaid iddynt fod yn llai nag 0.5 milltir o’r safle. 

 

 

GWERTH POTENSIAL O DDEFNYDD (GPD) 

GPD1 – Cludiant i’r safle 

GPD1 

0 0.25 0.5 0.75 1 

Dim mynediad i’r safle 

heb gludiant arbennig 

(e.e. hofrennydd neu 

gwch) 

Mynediad yn 

unig drwy 

yriant 4 olwyn 

(h.y. ar lwybr 

baw) 

Mynediad ar 

ffordd leol, trên 

neu fws  

Mynediad ar 

ffordd 

ranbarthol, 

trên neu fws 

Mynediad ar ffordd 

genedlaethol, trên neu 

fws 

Cyfeiria GPD1 at hygyrchedd y safle drwy wahanol ddulliau cludiant. Cyfeiria ffyrdd lleol at draciau sengl; cyfeiria ffyrdd 

rhanbarthol at Ffyrdd-B neu Ffyrdd-A; a chyfeiria ffyrdd cenedlaethol at ffyrdd deuol neu draffyrdd.  

 

GPD2 – Hygyrchedd y safle 

GPD2 

0 0.33 0.67 1 

Amherthnasol 
Mae’r safle >500m o le 

parcio neu arhosfan 

trafnidiaeth gyhoeddus 

Mae’r safle rhwng 

250m a 500m o le 

parcio neu arhosfan 

trafnidiaeth gyhoeddus 

Mae’r safle <250m o le parcio 

neu arhosfan trafnidiaeth 

gyhoeddus 

Cyfeiria GPD2 at hygyrchedd y geomorffosafle potensial i ymwelwyr o le parcio neu o arhosfan trafnidiaeth gyhoeddus. 
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GPD3 – Hygyrchedd o amgylch y safle 

GPD3 

0 0.25 0.5 0.75 1 

Cyfyngedig iawn 

– mae angen 

offer arbenigol 

(e.e. rhaffau 

dringo)  

Ar droed, ond mae 

tir garw yn 

cyfyngu ar 

fynediad rhai 

ymwelwyr (e.e. 

defnyddwyr 

cadeiriau olwyn) 

Ar droed ond mae 

mynediad yn 

gyfyngedig drwy 

gydol y dydd (e.e. 

effeithir arno gan 

amseroedd llanw) 

Ar droed ond mae 

angen lefelau 

ffitrwydd cymedrol 

(e.e. i ddringo tir 

serth) 

Hygyrchedd yn 

hawdd ar droed (e.e. 

ar lwybr bwrdd lefel) 

Cyfeiria GPD3 at hygyrchedd o amgylch y geomorffosafle potensial i ymwelwyr.  Mae’n bwysig cofio y gallai amrywiaeth 

eang o ymwelwyr ymweld â phob safle, ac felly dylid ystyried holl ymwelwyr posibl. 

 

GPD4 - Gwelededd 

GPD4 

0 0.14 0.28 0.56 0.7 0.84 1 

Cyfyngedig 

iawn neu 

ddim o 

gwbl 

Dim ond 

drwy 

ddefnyddio 

offer 

arbennig 

(e.e. rhaffau 

dringo a 

golau 

artiffisial) 

Yn 

gyfyngedig 

oherwydd 

datblyg-

iadau dynol 

(e.e. 

adeiladau) 

Da, ond cuddir 

rhai nodweddion 

(e.e. gan 

lystyfiant) ac 

mae angen 

iddynt gerdded o 

amgylch i weld yr 

holl nodweddion 

Da o un olygfan 

(e.e. o bwynt 

panoramig) 

ond cuddir rhai 

nodweddion 

(e.e. gan 

lystyfiant) 

Rhagorol 

ond mae 

angen 

cerdded o 

gwmpas i 

weld yr holl 

nod-

weddion 

Rhagorol o 

un golygfan 

(e.e. o bwynt 

panoramig) 

 

Cyfeiria GPD4 at welededd nodweddion o lwybrau a golygfannau yn y geomorffosafle potensial. 

 

GPD5 – Amddiffyniad cyfreithiol 

GPD5 

0 0.33 0.67 1 

Gwarchodaeth 

gyfreithiol sy’n cyfyngu 

ar holl fynediad 

Gwarchodaeth 

gyfreithiol sy’n cyfyngu 

ar fynediad i rannau 

penodol 

Dim gwarchodaeth 

gyfreithiol a dim 

cyfyngiadau ar fynediad  

Gwarchodaeth gyfreithiol 

nad yw’n cyfyngu ar 

fynediad 

 

Cyfeiria GPD5 at y warchodaeth gyfreithiol mewn grym yn y geomorffosafle potensial. Mae’n bwysig nodi os yw’r 

warchodaeth gyfreithiol yn gwahardd hygyrchedd ymwelwyr ai peidio. Efallai y bydd yn ofynnol i’r asesydd gysylltu ag 

awdurdodau lleol neu asiantaethau amgylcheddol er mwyn cael gwybodaeth benodol am bob safle. 

 

GPD6 – Nodweddion geomorffolegol bregus 

GPD6 

0 0.33 0.67 1 

Nodweddion 

geomorffolegol sy’n 

fregus iawn  

Nodweddion 

geomorffolegol yn 

gymharol fregus 

Nodweddion 

geomorffolegol 

ychydig yn fregus 

Nodweddion geomorffolegol 

nad ydynt yn fregus 

Cyfeiria GPD6 at fregusrwydd y geomorffosafle potensial yn wyneb ffactorau naturiol (e.e. llifogydd) ac anthropogenig 

(e.e. adeiladau, echdynnu agregau, a defnydd hamdden). Os yw ffactorau naturiol ac anthropogenig yn effeithio ar 

nodweddion geomorffolegol y safle, dylai dderbyn sgôr is. 
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GPD7 – Gwybodaeth am y geomorffoleg 

GPD7 

0 0.2 0.4 
 

0.6 0.8 1 

Dim 

gwybodaeth 

ar y safle 

nac mewn  

adnoddau 

allanol  

Ceir 

gwybodaeth 

gyfyngedig 

iawn mewn  

adnoddau 

allanol 

Gwybodaeth 

gyfyngedig iawn 

sydd ar gael yn y 

safle 

Nifer fawr o 

wybodaeth ar 

gael mewn 

adnoddau 

allanol 

Nifer fawr o 

wybodaeth ar 

gael yn y safle 

Nifer fawr o 

wybodaeth ar gael 

yn y safle ac 

mewn adnoddau 

allanol 

 

Cyfeiria GPD7 at y graddau y mae’r nodweddion a phrosesau geomorffolegol yn y safle yn cael eu hesbonio ar ffurf 

deunydd allgymorth. Dylid ystyried y wybodaeth sydd ar gael yn y safle (e.e. byrddau gwybodaeth, codau QR, taflenni a 

theithiau tywys) a’r wybodaeth sydd ar gael mewn adnoddau allanol (e.e. apiau, podlediadau a gwefannau). Mae hefyd 

yn bwysig ystyried ansawdd a chywirdeb y wybodaeth sydd ar gael.  

 

3.2.7 Defnyddio’r asesiad geomorffosafleoedd pwrpasol 

Wedi gwerthuso defnyddioldeb yr asesiad geomorffosafleoedd newydd ar dri geomorffosafle 

potensial, roedd modd ei ddefnyddio i gynnal asesiadau ar y llechres o 30 geomorffosafle potensial 

ledled Cymru (y’u rhestrir ym Mhennod 4). Cyn ymweld â’r safleoedd hynny, roedd rhaid yn gyntaf 

gwneud peth gwaith ymchwil i’r safleoedd i ganfod eu lleoliad ac, yn fwy penodol, union leoliad eu 

nodweddion geomorffolegol. Roedd yn weddol hawdd lleoli’r safleoedd sy’n cael eu gwarchod gan 

ddeddfwriaeth a/neu sydd wedi eu dynodi, gan fod cyfeirnodau grid ar gael ar eu cyfer. Roedd 

safleoedd a oedd â thirweddau neu nodweddion geomorffolegol amlwg (e.e. rhaeadrau neu sarnau) 

hwythau yn weddol hawdd i’w canfod, ond cafwyd peth anhawster yn canfod safleoedd lle'r oedd 

y brif dirffurf neu nodwedd geomorffolegol ychydig yn llai amlwg, e.e. ystum ar gwrs afon, neu bant 

iâ llonydd (kettle hole). Gan fod i rai o’r safleoedd fwy nag un nodwedd geomorffolegol, roedd angen 

ymweld â mwy nag un pwynt yn y safleoedd hyn, ac roedd angen dod o hyd i’w hunion leoliad o 

flaen llaw.  

Er hynny, roedd yn rhaid osgoi ymchwilio’n rhy fanwl i nodweddion diwylliannol y safleoedd cyn 

ymweld â nhw, er mwyn ceisio cael yr un profiad ohonynt ag a gâi ymwelydd cyffredin. Eto i gyd, 

penderfynwyd ei bod yn iawn gwneud ychydig o ymchwil i’r safleoedd, yn enwedig os oedd 

gwybodaeth ar gael ar wefan berthnasol (e.e. gwefan awdurdod lleol, parc cenedlaethol, neu 

Geobarc), gan y byddai’n arferol i rai ymwelwyr edrych ar wefannau o’r fath cyn ymweld. Ar ôl 

cyrraedd y safleoedd, roedd angen parcio ym mhle bynnag y byddai’r ymwelydd cyffredin yn parcio, 

boed yn faes parcio penodedig neu’n gilfan ar ochr y ffordd. Wedyn, roedd angen cerdded i’r 

lleoliad, neu i’r lleoliadau lle’r oedd y tirffurfiau neu nodweddion geomorffolegol, a darllen unrhyw 

wybodaeth ar y ffordd, e.e. byrddau gwybodaeth, taflenni neu godau QR. Os oedd gwybodaeth am 

y safleoedd ar gael mewn canolfan ymwelwyr, roedd angen ymweld â rhain yn ogystal â’r safle cyn 



Pennod 3: Methodoleg 

79 
 

cynnal yr asesiad. Wedi dewis y geomorffosafleoedd potensial, roedd angen cynnal yr asesiad 

pwrpasol newydd (Ffig. 3.5), ynghyd â’r tri asesiad cyhoeddedig (Kubalíková, 2013; Pereira et al., 

2007; a Pralong, 2005)  a werthuswyd yn adran 3.2. Gan fod yr asesiad pwrpasol yn gwbl newydd, 

penderfynwyd y byddai ei gynnal ochr yn ochr asesiadau cyhoeddedig yn ffordd o werthuso’r 

canlyniadau, yn enwedig os oedd unrhyw anomaleddau yn y canlyniadau.  

Mae elfen o oddrychedd yn gysylltiedig â phob asesiad o geomorffosafleoedd (e.e. Panizza, 2001, 

Reynard et al., 2007), ond er mwyn ceisio lleihau hyn, penderfynwyd cael mwy nag un asesydd, a 

bod yr un aseswyr yn cynnal y 30 asesiad. Penderfynais y byddwn i a dau o’m goruchwylwyr yn 

cynnal pob asesiad, gyda phob un ohonom yn cynnal asesiad yn annibynnol i ddechrau ac yna’n dod 

at ein gilydd i drafod a chymharu ein canlyniadau a phenderfynu ar sgôr terfynol ar gyfer pob safle. 

Gan fod gennym ein tri lefelau gwahanol o wybodaeth am nodweddion geomorffolegol, 

diwylliannol a nodweddion eraill y safleoedd, roedd hi’n hanfodol cynnal trafodaeth cyn penderfynu 

ar y sgôr terfynol er mwyn sicrhau fod y sgôr gorau posib yn cael ei gofnodi ar gyfer pob safle.  

 

3.3 Dewis geomorffosafleoedd potensial Cymru 

Dengys Ffig. 3.5 y fethodoleg a ddefnyddiwyd yng nghwrs yr ymchwil, a bydd yr is-adran hon yn 

manylu ar bob rhan o’r fethodoleg yn ei threfn. Mae creu’r brif lechres a’r is-lechres gyntaf yn 

gysylltiedig gydag Amcan 1, sef i olrhain datblygiad hanesyddol polisïau cadwraeth geodreftadaeth 

Cymru, gan gynnwys adolygiad o rôl geomorffoleg yn amddiffyn a hyrwyddo tirweddau a 

thirffurfiau. Mae creu’r ail is-lechres (gweler y safleoedd a ddewiswyd yn Ffig. 3.6) hefyd yn 

gysylltiedig gydag Amcan 1, yn ogystal â darparu sylfaen ar gyfer cynnal Amcan 2 y prosiect, sef 

gwerthuso a chymhwyso’r dulliau ansoddol a meintiol sydd wedi eu datblygu yn fyd-eang i adnabod, 

datblygu a hyrwyddo geomorffosafleoedd, a thrafodir y fethodoleg bendol a ddefnyddiwyd i 

gwblhau hyn yn adran 3.3.4 isod. Gweler rhestr gyflawn o’r nodau ac amcanion yn adran 1.2.   

Ffigwr 3.5 Siart llif yn amlinellu’r fethodoleg a ddefnyddiwyd yng nghwrs yr ymchwil.  

 



Pennod 3: Methodoleg 

80 
 

 

 

 

Ffigwr 3.6 Map o 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru (h.y. yr ail is-lechres). Maent wedi’u categoreiddio yn ôl 

pedwar math o nodwedd geomorffolegol sy’n bresennol ym mhob safle: afonol, arfordirol, rhewlifol ac 

ucheldir/llethr.  
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3.3.1 Creu’r brif lechres 

Yn gyntaf, er mwyn gallu adnabod geomorffosafleoedd potensial Cymru, roedd angen creu llechres 

fanwl o’r holl safleoedd ac iddynt unrhyw nodweddion gwyddonol, boed yn nodweddion 

geomorffolegol, daearegol a/neu ecolegol (gweler Atodiad 2). Er mai nod y llechres hon yn y pen 

draw oedd adnabod safleoedd â nodweddion geomorffolegol (ac a oedd, felly, yn geomorffo-

safleoedd potensial), roedd hi’n holl bwysig cynnwys safleoedd ac iddynt unrhyw nodwedd 

wyddonol, gan fod nodweddion yn aml yn cael eu cam-gategoreiddio. Er mwyn ceisio osgoi unrhyw 

oddrychedd, yn benodol drwy ddewis yn unig y safleoedd hynny yr oeddwn eisoes yn ymwybodol 

ohonynt, dechreuwyd drwy gynnwys safleoedd a oedd o dan warchodaeth neu wedi’u dynodi fel 

safleoedd o ddiddordeb.  

Gan amlaf dewiswyd safleoedd a oedd yn cael eu gwarchod gan ddeddfwriaethau, gan gynnwys 

llechresi presennol Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SODdGA), Safleoedd 

Geomorffolegol a Daearegol Rhanbarthol Pwysig (SGDRhP), Ardaloedd o Harddwch Naturiol 

Eithriadol (AOHNE), Gwarchodfeydd Biosffer, a safleoedd penodol o fewn Geobarciau a Pharciau 

Cenedlaethol Cymru. (Am y dynodiadau hyn, gweler Pennod 2; cafwyd gwybodaeth am y safleoedd 

hyn o wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (2019).) Penderfynwyd cynnwys, hefyd, safleoedd nad ydynt o 

reidrwydd yn cael eu gwarchod gan ddeddfwriaethau neu ddynodiadau ond sydd wedi eu hadnabod 

gan arbenigwyr fel safleoedd arwyddocaol ar sail eu nodweddion geomorffolegol a daearegol. 

Cafodd safleoedd o Arolwg Cadwraeth Ddaearegol sy’n cynnwys Arolwg Geomorffoleg Afonol 

Prydain eu cynnwys hefyd.  

Yn olaf, penderfynwyd ei bod hi hefyd yn bwysig defnyddio gwybodaeth bersonol am dirffurfiau a 

thirweddau Cymru i gynnwys unrhyw safleoedd a ystyriwn yn arwyddocaol ar sail eu nodweddion 

geomorffolegol, ond nad oedd yn barod wedi eu cynnwys ar y llechres. Wrth reswm, nid oedd modd 

cynnwys pob safle yng Nghymru a oedd â nodweddion geomorffolegol, ond roedd y fethodoleg hon 

yn caniatáu creu llechres gychwynnol fwyaf cyflawn â phosib (1,085 safle), drwy fanteisio ar lechresi 

ac arolygon a grëwyd eisoes a’u cyfuno gydag gwybodaeth bersonol o dirffurfiau a thirweddau 

Cymru.    

3.3.2 Creu’r is-lechres gyntaf  

Wedi i’r brif lechres gael ei chreu, roedd angen cynhyrchu is-lechres (gweler Atodiad 3) gan ddewis 

yn unig y safleoedd oedd wedi eu dynodi, eu gwarchod neu eu hadnabod ar sail eu nodweddion 

geomorffolegol. Ceir 207 safle yn yr is-lechres hon. Am y tro, fel y nodwyd eisioes, roedd rhaid 

cynnwys safleoedd ac iddynt unrhyw nodwedd wyddonol fwy cyffredinol, er mwyn sicrhau nad 

oedd unrhyw safle yn cael ei hepgor yn sgil cam-gategoreiddio blaenorol.  
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Roedd gwybodaeth ddogfennol ar gael (yn bennaf gan Cyfoeth Naturiol Cymru) yn esbonio pam y 

dewiswyd adnabod, amddiffyn drwy ddeddfwriaeth, neu ddynodi’r safleoedd hyn ar sail eu 

nodweddion geomorffolegol, ac ystyriwyd y wybodaeth ddogfennol hon yn ofalus wrth benderfynu 

a ddylid cynnwys safleoedd yn yr is-lechres neu beidio. Er mai nodweddion geomorffolegol yn unig 

yr oeddwn yn chwilio amdanynt, sylwyd wrth archwilio’r wybodaeth ddogfennol fod rhai safleoedd 

wedi eu cam-categoreiddio. Gwelwyd enghreifftiau o hyn yn nogfennau SoDdGA Cyfoeth Naturiol 

Cymru, lle'r oedd nodweddion yn aml yn cael eu nodi fel rhai daearegol, pan oeddent, mewn 

gwirionedd, yn nodweddion geomorffolegol. Wedi dweud hyn, roedd y rhan fwyaf o’r safleoedd 

wedi eu categoreiddio’n gywir, ac felly mae’n debygol mai anwybodaeth ambell unigolyn ynglŷn â’r 

gwahaniaeth rhwng ‘daeareg’ a ‘geomorffoleg’ a oedd yn gyfrifol am yr ychydig gamgymeriadau 

hyn.  

3.3.3 Creu’r ail is-lechres 

Wedi creu’r is-lechres gyntaf, y cam nesaf oedd dewis 30 geomorffosafle potensial ar gyfer ail is-

lechres, er mwyn eu hasesu’n feintiol. Penderfynwyd y byddai 30 safle yn nifer addas ar sail tri 

rheswm. Yn gyntaf, roedd yn rhaid ystyried yr amser y byddai’n rhaid ei neulltio i gynnal yr 

asesiadau, gan fod rhaid ymweld â phob safle a chynnal pedwar asesiad yr un ynddynt (sef yr asesiad 

wedi ei deilwra at ddibenion y gwaith ymchwil hwn ac asesiadau Pereira et al., 2007; Pralong, 2005; 

a Kubalíková, 2013) gan ganiatáu amser digonol i gerdded o amgylch pob safle yn ofalus. Yn ail, wrth 

gyfyngu’r dewis i 30 safle roedd modd, o fewn cwmpas y gwaith hwn, i mi gymharu’r safleoedd 

gyda'i gilydd a hefyd gyda geomorffosafleoedd eraill yn Ewrop. Yn drydydd rhoddai 30 safle 

amrywiaeth dda o safleoedd o ran nodweddion geomorffolegol a lleoliad ledled Cymru.  

Wedi penderfynu ar y nifer o safleoedd i’w cynnwys yn yr ail is-lechres, roedd rhaid dewis categorïau 

o’r mathau o nodweddion geomorffolegol i’w hasesu, er mwyn sicrhau bod amrywiaeth o 

nodweddion a phrosesau geomorffolegol yn cael eu dewis. Felly, dosbarthwyd yr holl safleoedd yn 

yr is-lechres gyntaf i mewn i bedwar categori gweddol gyfartal ar sail eu nodweddion 

geomorffolegol: (1) arfordirol; (2) afonol; (3) rhewlifol; a (4) ucheldir/llethr. Penderfynwyd hefyd 

bod angen sicrhau dosbarthiad da o safleoedd ledled Cymru, ac felly ceisiwyd dewis nifer cyfartal o 

safleoedd o chwe rhanbarth Cymru, sef: (1) y Gogledd-orllewin; (2) y Gogledd-ddwyrain; (3) y 

Canolbarth-orllewin; (4) y Canolbarth-ddwyrain; (5) y De-orllewin; (6) y De-ddwyrain. Wrth gwrs nid 

oedd hi bob tro’n bosib cyrraedd y nod hwn (e.e. nid oedd modd dewis safleoedd arfordirol yng 

nghanolbarth dwyrain Cymru), ac roedd rhaid dewis ychydig mwy o safleoedd yn rhai categorïau a 

rhanbarthau o Gymru nag eraill. Penderfyniad pwysig wrth greu’r ail is-lechres oedd peidio â dewis 

safleoedd ar sail eu nodweddion diwylliannol, gan sicrhau mai nodweddion geomorffolegol oedd y 
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ffactor dewis ar gyfer yr is-lechres hon. Byddai’r elfen ddiwylliannol yn un o’r nodweddion a fyddai’n 

cael ei asesu yn feintiol. 

3.3.4 Dewis a datblygu tair astudiaeth achos 

Ar ôl ystyried canlyniadau’r asesiadau (gweler Pennod 4), dewiswyd tair safle fel astudiaeth achos 

er mwyn ateb dau gwestiwn ymchwil penodol, sef: (1) A all darparu ac integreiddio geomorffoleg 

gyda mathau eraill o wybodaeth gyfoethogi profiadau ymwelwyr, a sut orau y gellir cyflawni hyn?; 

(2) A ellir integreiddio nodweddion diwylliannol fel dull i gyfoethogi profiadau ymwelwyr, ac fel porth 

i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol?  

Gan mai’r nod wrth ddewis astudiaethau achos oedd dewis safleoedd ac iddynt y potensial uchaf o 

gael eu datblygu fel geomorffosafleoedd, nid oedd yn rhaid dewis y tair safle a oedd wedi sgorio 

uchaf yn yr asesiadau. Ystyriwyd nifer o ffactorau, gan gynnwys: dewis safleoedd â graddfa ofodol 

amrywiol, h.y. safleoedd mewn un ardal gyfyngedig a safleoedd yn perthyn i rwydwaith o safleoedd 

dros ardal llawer ehangach; dewis safleoedd ac iddynt arwyddocâd diwylliannol gwahanol; dewis 

mathau gwahanol o dirffurfiau a/neu nodweddion geomorffolegol; dewis safleoedd ag arwyddocâd 

geomorffolegol amrywiol, h.y. dewis safleoedd â thirffurfiau neu nodweddion geomorffolegol 

unigryw neu brin, a dewis rhai â thirffurfiau neu nodweddion geomorffolegol mwy cyffredin.  

Ystyriaeth bwysig arall oedd bod y safleoedd yn lleol ac yn hygyrch, gan fod rhaid ymweld â hwy 

nifer o weithiau yn ystod cwrs y prosiect. Yn olaf, manteisiwyd ar nifer o gyfleoedd i gydweithio 

gydag unigolion, sefydliadau a chwmnïau, ac ar gyfleoedd i gael cyllid i ariannu peth o’r gwaith i 

gynhyrchu deunydd ar gyfer yr astudiaethau achos, a hefyd ar y cyfleoedd yr oedd Blwyddyn y 

Chwedl a Blwyddyn y Môr yn eu cynnig (dathliad Darganfod Cymru sy’n cymryd lle’n flynyddol i 

ddathlu nodwedd arbennig o dirwedd a thirlun Cymru). Gweler cyfiawnhad manwl dros y safleoedd 

a ddewiswyd fel astudiaethau achos yn adran 4.4. 

3.3.5 Gwerthuso llwyddiant integreiddio gwybodaeth ddiwylliannol gyda gwybodaeth 
geomorffolegol i gyfoethogi profiad yr ymwelydd 

Cam olaf y fethodoleg oedd gwerthuso llwyddiant yr amryw dechnegau a fabwysiadwyd i gyflwyno 

gwybodaeth am nodweddion geomorffolegol a diwylliannol yr astudiaethau achos i’r cyhoedd 

(gweler penodau 5, 6 a 7 am fanylion pellach). Dewiswyd amryw o ffyrdd i werthuso’r technegau 

hyn, gan gynnwys grwpiau ffocws (Kruger a Casey, 2000; Cameron, 2005); cyfweliadau lled-

strwythuredig (Dunn, 2005); holiaduron (McGuirk a O’Neill, 2016); mesur llwyddiant eu 

cyrhaeddiad drwy’r cyfryngau cymdeithasol; a mesur nifer o lawrlwythadau o’r deunyddiau ar 

wefannau.  
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3.4 Casgliad 

Ymdriniwyd yn y bennod hon ag ail amcan yr ymchwil, sef i werthuso a chymhwyso’r dulliau 

ansoddol a meitniol sydd wedi eu datblygu’n fyd-eang i adnabod, datblygu a hyrwyddo 

geomorffosafleoedd. Drwy asesu geomorffosafleoedd potensial, gallwn asesu nid yn unig eu gwerth 

cynhenid, ond hefyd ddefnyddio canlyniadau’r asesiadau i benderfynu pa safleoedd sy’n deilwng o 

gael eu gwarchod a/neu ddatblygu yn geomorffosafleoedd, er mwyn gwahaniaethu rhyngddynt a 

thirffurfiau generig (Reynard, 2009). Gan fod yr astudiaeth o geomorffosafleoedd yn faes cymharol 

newydd, nid oes cysondeb o ran y methodolegau a ddefnyddir gan ymarferwyr y i’w hadnabod a’u 

hasesu. Dangoswyd bod yr anghysondeb hwn gan amlaf yn ganlyniad i’r ffaith fod gwahanol 

amcanion gan wahanol ymarferwyr (e.e. asesiad ar gyfer geodwristiaeth neu ar gyfer 

geogadwraeth), a’u bod wedi eu llunio i asesu ardaoledd ar raddfeydd gwahanol (e.e. o asesu 

geomorffosafleoedd mewn ardal fechan o barc cenedlaethol i asesu geomorffosafleoedd ar draws 

gwlad gyfan). 

Er mwyn ateb un o’r cwestiynau ymchwil penodol, sef Beth yw manteision ac anfanteision yr 

amrywiol fethodolegau o asesu geomorffosafleoedd sydd wedi’u cyhoeddi, a pha rai sydd fwyaf 

perthnasol yng nghyd-destun Cymru?, gwerthuswyd yn gyntaf gynnwys a strwythur tri asesiad 

cyhoeddedig (Pereira et al. 2007; Pralong, 2005; a Kubalíková, 2013), er mwyn asesu eu 

defnyddioldeb a’u haddasrwydd yng nghyd-destun Cymru. Er bod gan y tri asesiad agweddau 

cadarnhaol, casglwyd nad oedd yr un ohonynt yn gwbl addas i gyd-destun Cymru. Felly 

mabwysiadwyd elfennau cadarnhaol y tri, ynghyd ag elfennau cadarnhaol o asesiadau cyhoeddedig 

eraill (yn bennaf: Coratza a Giusti, 2005; Bruschi a Cendrero, 2005; Serrano a González-Trueba, 

2005; Reynard et al., 2007), er mwyn creu asesiad pwrpasol wedi ei deilwra at union ddibenion y 

gwaith hwn. Drwy dreialu’r asesiad mewn ail astudiaeth beilot yng Ngheredigion (Cors Caron, Sarn 

Cynfelyn a Rhaeadrau Pontarfynach), sicrhawyd bod yr asesiad pwrpasol yn addas i’w ddefnyddio 

yn y maes. Dangoswyd yn y bennod hon sut y dewiswyd 30 geomorffosafle potensial i’w hasesu 

(gweler Ffig. 3.6), a sut y dewisiwyd tair astudiaeth achos er mwyn treialu llwyddiant gwahanol 

ddulliau o gyflwyno gwybodaeth addysgiadol am y safleoedd hynny. (Ceir cyfiawnhad manwl dros 

y safleoedd a ddewiswyd yn adran 4.4, a thrafodaeth o ganlyniadau gwerthuso’r amrywiol ddulliau 

ym Mhennodau 5, 6 a 7.) Bydd y bennod nesaf (Pennod 4) yn manylu ar ganlyniadau defnyddio’r 

asesiad pwrpasol ar y 30 geomorffosafle potensial.
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Pennod 4: Canlyniadau – asesiadau 

geomorffosafleodd potensial Cymru 

Yn y bennod hon atebir rhan gyntaf trydydd amcan yr astudiaeth hon, sef: disgrifio nodwedddion 

cyfres o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, gan werthuso dulliau posibl o’u cyflwyno a’u 

dehongli i ymwelwyr. Gwneir hyn mewn pedair adran, gyda’r gyntaf yn amlinellu’r 30 

geomorffosafle potensial; yr ail yn cyflwyno canlyniadau asesu’r 30 geomorffosafle potensial; y 

drydedd yn cymharu’r geomorffosafleoedd potensial hyn gyda geomorffosafleoedd yn Ewrop, er 

mwyn ateb un o’r cwestiynau ymchwil penodol, sef: A yw geomorffosafleoedd potensial Cymru yn 

gymharol mewn pwysigrwydd i’r rheini sydd wedi eu hadnabod mewn gwledydd Ewropeaidd eraill?; 

a bydd yr adran olaf yn esbonio pam y dewiswyd y tair safle penodol fel astudiaethau achos i’w 

datblygu fel geomorffosafleoedd. 

4.1 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru  

Defnyddiwyd y fethodoleg a ddisgrifiwyd yn adran 3.3 i greu rhestr o 30 o geomorffosafleoedd 

potensial ledled Cymru, gyda’r diben o fesur eu gwerth fel geomorffosafleoedd (gweler y rhain yn 

Ffig. 3.6, lle maent wedi’u rhannu yn bedwar categori yn ôl eu tirffurfiau: afonol, arfordirol, rhewlifol 

ac ucheldirol/llethr; gweler Atodiad 4 am crynodeb o nodweddion y 30 safle). Trafodwyd eisoes yn 

adran 3.3.3 y rhesymau dros ddewis 30 safle i’w hasesu, ac yn 3.4.3 sut y dewiswyd y 30 safle hyn. 

Yn ogystal â’u lleoliad, ceir gwybodaeth fanylach am y 30 geomorffosafle potensial yn Nhablau 4.1-

4.4, gan gynnwys enwau’r safleoedd; y math o gategori y maent yn perthyn iddo (h.y. arfordirol, 

afonol, ucheldirol a rhewlifol); y rhanbarth y maent wedi eu lleoli ynddo; cyfeirnod grid; y nodwedd 

neu nodweddion geomorffolegol sy’n bresennol yno; unrhyw lenyddiaeth academaidd sydd wedi’i 

gyhoeddi am y safle; a pha ddynodiadau sydd mewn grym ar hyn o bryd i’w gwarchod.  
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4.1.1 Geomorffosafleoedd rhewlifol potensial 

Tabl 4.1 Geomorffosafleoedd  rhewlifol  potensial  yn chwe rhanbarth o Gymru: y Gogledd-orllewin (GO); y Gogledd-ddwyrain (GDd); Gorllewin y Canolbarth (GC); Dwyrain y Canolbarth (DC); De-

orllewin (DO); De-ddwyrain (DDd). Nodir pa ddynodiadau sydd mewn lle ar hyn o bryd i warchod y safleoedd: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA); Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), 

Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA); Parc Cenedlaethol (PC); Gwarchodfa Natur Cenedlaethol (GNC); Adolygiad o Safleoedd Cadwraeth Ddaearyddol (ASCDd). 

Enw’r Safle Categori Rhanbarth Cyfeirnod Grid Nodwedd(ion) Geomorffolegol 
Llyfryddiaeth Gyhoeddedig 

Geomorffolegol 

Dynodiadau 

Gwarchodaeth 

Henborth Rhewlifol GO SH321931 Tirffurf drymlin 
Treagus (2008); 

Phillips et al. (2013) 
SoDdGA 

Llyn Peris Rhewlifol GO 

SH593591, 

SH586598 a 

SH599590 

Tirffurfiau Pleistosen/Cwaternaidd sydd â chyswllt ag erydiad 

rhewlifol (enghreifftiau gwych o arwynebau craigwely rhewlifol a 

ffurfiau o erydiad rhewlifol ar raddfa fach) 

Gray (1983);  

Foster et al. (2011) 
SoDdGA; PC 

Cadair Idris Rhewlifol GO SH711130 

Casgliad o dirffurfiau Pleistosen/Cwaternaidd sy’n cynnwys peiran; 

marian; tirlithriadau; bwa llifwaddod; sgri haenedig; ‘blockstreams’ 

a gwaddodion cysylltiol 

Sahlin a Glasser (2008);  

Watson (1960) 
SoDdGA; ACA; PC 

Vicarage 

Moss 
Rhewlifol GDd SJ35954 

Casgliad o dirffurfiau Pleistosen/Cwaternaidd (pant iâ llonydd) a 

gwaddodion cysylltiol 
Campbell a Bowen (1989) SoDdGA; ACA 

Cwm Elan Rhewlifol GC 
SN860660  

(tua canol y safle) 
Tirffurfiau Pleistosen/Cwaternaidd 

Lewin a Brindle (1977); Gurnell 

(2007) 
SoDdGA; ACA; AGA 

Mynydd Du 

(yn Llyn y 

Fan Fach) 

Rhewlifol DC SN802218 Peiran rhewlifol 
Leighton (1997); Jansson a 

Glasser (2008) 
SoDdGA; PC 

Cwm Dewi Rhewlifol DO SN010399 Sianel dŵr tawdd Bowen et al. (1986) SoDdGA 

Marian 

Llanfihangel 
Rhewlifol DDd SO315203 Marian bwaog mawr ger Llanfihangel Crucornau Lewis (1970) SoDdGA 
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4.1.2 Geomorffosafleoedd arfordirol potensial 

Tabl 4.2 Geomorffosafleoedd arfordirol potensial yn chwe rhanbarth o Gymru: y Gogledd-orllewin (GO); y Gogledd-ddwyrain (GDd); Gorllewin y Canolbarth (GC); Dwyrain y Canolbarth (DC); y De-

orllewin (DO); y De-ddwyrain (DDd). Nodir pa ddynodiadau sydd mewn lle ar hyn o bryd i warchod y safleoedd: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA); Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA); 

Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA); Parc Cenedlaethol (PC); Gwarchodfa Natur Cenedlaethol (GNC); Adolygiad o Safleoedd Cadwraeth Ddaearyddol (ASCDd). 

Enw’r Safle Categori Rhanbarth Cyfeirnod Grid Nodwedd(ion) Geomorffolegol 
Llyfryddiaeth Gyhoeddedig 

Geomorffolegol 

Dynodiadau 

Gwarchodaeth 

Morfa Dyffryn Arfordirol GO SH550250 Twyni tywod a’r prosesau sy’n eu ffurfio 
Millington et al. (2008); Saye a 

Pye (2007) 
SoDdGA; GNC 

Morfa Harlech Arfordirol GO SH570360 
Tirffurfiau geomorffolegol arfordirol (cefnen twyni, twyni tywod, 
pwll graen a thywod, clogfaen clogwyn clai, traeth a’r aber) 

Saye a Pye (2007); Pye et al. 
(2014) 

SoDdGA; GNC 

Aber Afon 
Dyfrdwy 

Arfordirol GDd SJ220800 
Aber gan gynnwys ei gynefinoedd a’i brosesau; fflatiau llaid a 
thywod rhynglanw 

Moore et al. (2009); Bolaños a 
Souza (2010) 

SoDdGA; AGA 

Twyni 
Gronant a 

Warin Talacre 
Arfordirol GDd SJ100847 

Amrywiaeth o draethlin, cyn-dwyn a chymdeithasau twyni tywod 
symudol; ardaloedd o laciau twyni (dune slacks) 

Pye et al. (2014) SoDdGA 

Sarn Cynfelyn Arfordirol GC SN588857 Sarn (cefnen garegog) 
Foster, 1970 

Patton et al. (2012) 
ACA 

Arfordir Pen-
bre 

Arfordirol DO SS436002-SN310042 Twyni tywod; trawsnewid morfa heli a morfa heli uchaf Rhind a Jones (2009) SoDdGA; ACA; AGA 

Creigiau 
Llansteffan 

Arfordirol DO SN351100 
Creigiau gwaddodol Dyfnantaidd i’w gweld yn y creigiau arfordirol a 
llyfndir tonnau (datguddiad blaendraeth) 

Marriott a Wright (1996) SoDdGA 

Moryd Porth 
Tywyn a Aber 

Llwchwr 
Arfordirol DO SS435985, SN584024 

Amrywiaeth o ddyddodiad gwaddodol gan gynnwys ffurfiant fflatiau 
tywod a llaid rhynglanw 

Elliott a Gardiner (1981);  
Denner et al. (2015) 

SoDdGA; AGA 

Cynffig Arfordirol DDd SS790820 
Cynefinoedd twyni tywod helaeth a dyfroedd sefydlog ynghyd â 
chymysgedd o gynefinoedd arfordirol, gan gynnwys morfeydd heli 
ac ardaloedd rhynglanw 

Pye a Blott (2017) SoDdGA; GNC; ACA 

Arfordir 
Monknash 

Arfordirol DDd SS903705-SS934676 
Enghraifft arbennig o erydu arfordirol caled, gyda chlogwyni a 
phlatfformau blaendraeth 

Trenhaile (1972) SoDdGA 
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4.1.3 Geomorffosafleoedd afonol potensial  

Tabl 4.3 Geomorffosafleoedd afonol potensial o fewn chwe rhanbarth o Gymru: y Gogledd-orllewin (GO); y Gogledd-ddwyrain (GDd); Gorllewin y Canolbarth (GC); Dwyrain y Canolbarth (DC); y De-

orllewin (DO); y De-ddwyrain (DDd). Nodir pa ddynodiadau sydd mewn lle ar hyn o bryd i warchod y safleoedd: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA); Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA); 

Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA); Parc Cenedlaethol (PC); Gwarchodfa Natur Cenedlaethol (GNC); Adolygiad o Safleoedd Cadwraeth Ddaearyddol (ASCDd). 

Enw’r Safle Categori Rhanbarth Cyfeirnod Grid Nodwedd(ion) Geomorffolegol 

Llyfryddiaeth 

Gyhoeddedig 

Geomorffolegol 

Dynodiadau 

Gwarchodaeth 

Cwm Cynfal Afonol GO SH737415 
Ceunant ucheldir; cipio afonol/adnewyddiad; cenllif mynydd/ceunant 

slot; rhaeadr 
Dim cyhoeddiadau SoDdGA: PC; ASCDd 

Afon Dyfrdwy, 

Glyndyfrdwy 
Afonol GDd 

SH930351 – 

SJ311695 
Ystum rhychog; cipio afonol/adnewyddiad Lewin et al. (1997) SoDdGA: ASCDd 

Rhaeadrau 

Pontarfynach 
Afonol GC SN741770 Rhaeadrau; ceudyllau; ceunant; plymbwll Lewin et al. (1997) SoDdGA; ASCDd 

Afon Efyrnwy 

yn Llandysilio 
Afonol DC SJ250207 Teras; palaeosianel 

Carling (1988);  

Lewin et al. (1997) 
ASCDd 

Afon Teifi yng 

Nghenarth 
Afonol DO 

SN269416 – 

SN276418 
Cenllif mynydd/ceunant slot; palaeosianel Lewin et al. (1997) SoDdGA; ASCDd; ACA 

Afon Gwy yn 

Llan Cewydd 
Afonol DDd ST532965 Ystum rhychog; cipio afonol/adnewyddiad Lewin et al. (1997) ASCDd  
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4.1.4 Geomorffosafleoedd ucheldir/llethr potensial 

Tabl 4.4 Geomorffosafleoedd  ucheldir/llethr potensial yn chwe rhanbarth o Gymru: y Gogledd-orllewin (GO); y Gogledd-ddwyrain (GDd);  Gorllewin y Canolbarth (GC); Dwyrain y Canolbarth (DC);  

y De-orllewin (DO); y De-ddwyrain (DDd). Nodir pa ddynodiadau sydd mewn lle ar hyn o bryd i warchod y safleoedd: Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA); Ardal Cadwraeth Arbennig 

(ACA); Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA); Parc Cenedlaethol (PC); Gwarchodfa Natur Cenedlaethol (GNC); Adolygiad o Safleoedd Cadwraeth Ddaearyddol (ASCDd). 

Enw’r Safle Categori Rhanbarth Cyfeirnod Grid Nodwedd(ion) Geomorffolegol 

Llyfryddiaeth 

Gyhoeddedig 

Geomorffolegol 

Dynodiadau 

Gwarchodaeth 

Llynnau 

Bodgynydd 

Ucheldir/ 

llethr 
GO SH763595 

Dau lyn sydd â nifer cymedrol o faetholion; ardal o gors a gorgors gyda 

phyllau a ffrydiau bach 
Hatton-Ellis (2014) SoDdGA; PC 

Creigiau 

Eglwyseg 

Ucheldir/ 

llethr 
GDd SJ220443 

Casgliad o dirffurfiau a dyddodion sy’n arddangos y prosesau sy’n 

ffurfio sgri ar hyd Darren Eglwyseg 
Thomas (1985) SoDdGA 

Cors Caron 
Ucheldir/ 

llethr 
GC SN690640 Cyforgors actif; cyforgors ddiraddiedig (dal yn gallu adfywio) 

Hughes (2002);  

Hughes a Barber (2003) 
SoDdGA: GNC; ACA 

Talyllyn 
Ucheldir/ 

llethr 
GC SH717099 Tirlithriad yn ffurfio cronlyn Walker a McCarroll (2001) SoDdGA; PC 

Mynydd 

Llangynidr 

Ucheldir/ 

llethr 
DDd SJ220443 Geomorffoleg carstig,  yn enwedig y maes dolin   Crowther (1989) SoDdGA; PC 

Mynydd 

Preseli 

Ucheldir/ 

llethr 
DO SN110330 Tors creigiog Bevins et al. (1989) SoDdGA; PC; ACA 
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4.2 Asesu geomorffosafleoedd potensial Cymru   

Fel yr esboniwyd yn fanwl ym Mhennod 3, defnyddiwyd asesiad a luniwyd yn bwrpasol ynghyd â 

thri dull cyhoeddedig er mwyn asesu 30 o geomorffosafleoedd potensial ar draws Cymru. Dengys 

Tabl 4.5 ganlyniadau gwerthoedd bydol y 30 safle hyn, a gwelir amrywiaeth mawr yn y gwerthoedd. 

Amrywia gwerthoedd bydol safleoedd o 0.39 allan o 1 (safle Marian Llanfihangel) i 0.85 (safle Cadair 

Idris). Yn yr is-adran hon trafodir canlyniadau defnyddio’r asesiad pwrpasol yn unig, gan dynnu sylw 

at rai o’r prif themâu sy’n dod i’r amlwg o’r canlyniadau.  

4.2.1 Patrymau gofodol a math o dirffurf neu dirwedd 

Asesir yn gyntaf y berthynas rhwng lleoliad y geomorffosafleoedd potensial (h.y. eu dosbarthiad yn 

y chwe rhaniad o Gymru a nodwyd yn 4.1) a’u math (h.y. afonol, rhewlifol, arfordirol neu 

ucheldir/llethr), i weld beth yw effaith hynny ar werthoedd bydol y safleoedd, h.y. eu sgôr terfynol. 

Dengys Ffig. 4.1 fod dosbarthiad gweddol gyfartal o ran eu gwerthoedd bydol (h.y. nid oes patrwm 

amlwg rhwng lleoliad geomorffosafle potensial a’i werth bydol), a bod safleoedd ac iddynt 

werthoedd bydol isel, canolig ac uchel wedi’u lleoli’n gyfartal ar draws y wlad. Er hyn, roedd yn 

anodd cadarnhau’r patrwm ym mhob ardal gan iddi fod yn amhosibl cael rhaniad hollol gyfartal o 

nifer a mathau o safleoedd yn y chwe rhanbarth. Er enghraifft, dim ond un safle a asesir yn Nwyrain 

y Canolbarth, safle Afon Efyrnwy yn Llandysilio, ac felly ni fu’n bosib cadarnhau unrhyw batrwm yn 

y rhanbarth hwn. 

Nid oes patrwm amlwg chwaith rhwng y math o geomorffosafle a’r rhaniad yn eu gwerthoedd 

gwahanol (Ffig. 4.2) na rhwng eu gwerthoedd bydol, ac mae amrywiaeth mawr yn nosbarthiad 

gwerthoedd gwahanol safleoedd afonol (Ffig. 4.3), arfordirol (Ffig. 4.4), rhewlifol (Ffig. 4.5) ac 

ucheldir/llethr (Ffig. 4.6). Dengys Tabl 4.5 nad oes chwaith batrwm amlwg rhwng mathau o 

geomorffosafleoedd a’u gwerthoedd bydol. Mae’r diffyg patrwm hwn yn fanteisiol ar gyfer 

astudiaeth fel hon, gan olygu bod modd datblygu geomorffosafleoedd potensial ar draws Cymru a 

bod sgôp i ddatblygu safleoedd afonol, arfordirol, rhewlifol ac ucheldir/llethr.    
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Tabl 4.5 Crynhoad o werthoedd bydol (yn dilyn newid pwysoliad), ranc a sgôr gwerthoedd gwahanol (gwyddonol, diwylliannol, ychwanegol, defnyddioldeb) 30 geomorffosafle potensial.  

Enw’r safle 
Math o 

safle 

Sgôr a chanran o werth bydol yr amrywiol werthoedd 
Gwerth 

Bydol 
(uchafsw

m o 1) 

Ranc 
Gwyddonol (%) Diwylliannol (%) Ychwanegol (%) Defnydd Posibl (%)  

Sgôr 
(uchafswm o 

1) 

% o werth 

bydol 
Sgôr 

(uchafswm o 1) 

% o werth 

bydol 
Sgôr 

(uchafswm o 1) 

% o werth 

bydol 
Sgôr 

(uchafswm o 1) 

% o werth 

bydol 

Cadair Idris Rhewlifol 0.8 37.84 0.94 22.17 0.92 21.68 0.77 18.31 0.8 1 

Afon Dyfrdwy, Glyndyfrdwy Afonol 0.75 37.87 0.77 19.50 1 25.25 0.69 17.38 0.79 2 

Afon Teifi yng Nghenarth Afonol 0.5 26.34 0.92 24.17 1 26.34 0.88 23.14 0.76 3 

Talyllyn 
Ucheldir/ 

llethr 
0.8 42.69 0.48 12.81 0.92 24.46 0.75 20.05 0.75 4 

Twyni Cynffig Arfordirol 0.55 29.74 0.86 23.11 0.89 24.06 0.85 23.09 0.74 5 

Afon Gwy yn Llan Cewydd Afonol 0.75 40.70 0.63 17.03 0.92 24.87 0.64 17.40 0.74 5 

Cwm Elan Rhewlifol 0.6 32.99 0.86 23.51 0.92 25.20 0.67 18.30 0.73 7 

Arfordir Pen-bre Arfordirol 0.6 33.01 0.77 21.25 0.89 24.48 0.77 21.26 0.73 7 

Mynydd Du (yn Llyn y Fan Fach) Rhewlifol 0.65 36.04 0.69 19.13 1 27.72 0.62 17.11 0.72 9 

Cors Caron 
Ucheldir/ 

llethr 
0.6 33.81 0.61 17.05 0.89 25.08 0.85 24.07 0.71 10 

Pontarfynach Afonol 0.55 31.39 0.86 24.40 0.92 26.16 0.63 18.06 0.70 11 

Sarn Cynfelyn Arfordirol 0.75 42.90 0.54 15.51 0.89 25.45 0.56 16.14 0.70 11 

Cwm Dewi Rhewlifol 0.7 41.57 0.61 17.96 0.64 19.00 0.72 21.46 0.67 13 

Creigiau Llansteffan Arfordirol 0.55 32.96 0.61 18.13 1 29.96 0.63 18.96 0.67 13 
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Arfordir Monknash Arfordirol 0.85 51.36 0.15 4.38 0.92 27.69 0.55 16.57 0.66 15 

Aber Afon Dyfrdwy Arfordirol 0.45 27.75 0.86 26.36 0.78 23.95 0.71 21.94 0.65 16 

Moryd Porth Tywyn a Llychwr Arfordirol 0.7 43.84 0.31 9.79 0.78 24.32 0.7 22.05 0.64 17 

Mwynglawdd a Mynyddoedd 

Rhiwabon 

Ucheldir/ 

llethr 
0.5 32.12 0.57 18.15 1 32.12 0.55 17.62 0.62 18 

Mynydd Llangynidr 
Ucheldir/ 

llethr 
0.75 49.53 0.31 10.24 0.64 21.13 0.58 19.10 0.61 19 

Morfa Dyffryn Arfordirol 0.65 43.05 0 0.00 1 33.11 0.69 23.84 0.60 20 

Morfa Harlech Arfordirol 0.65 43.48 0 0.00 1 33.44 0.69 23.08 0.60 20 

Mynydd Preseli 
Ucheldir/ 

llethr 
0.55 36.63 0.4 13.24 0.92 30.53 0.59 19.60 0.60 20 

Llyn Peris Rhewlifol 0.5 33.89 0.63 21.27 0.75 25.42 0.57 19.42 0.59 23 

Llynnau Bodgynydd 
Ucheldir/ 

llethr 
0.5 33.89 0.63 21.27 0.75 25.42 0.57 19.42 0.59 23 

Twyni Gronant a Warin Talacre Arfordirol 0.45 35.59 0.25 9.79 0.78 30.72 0.6 23.90 0.51 25 

Vicarage Moss Rhewlifol 0.55 45.36 0 0.00 0.78 32.02 0.55 22.62 0.49 26 

Henborth Rhewlifol 0.6 50.64 0 0.00 0.56 23.49 0.61 25.86 0.47 27 

Cwm Cynfal Afonol 0.4 35.21 0 0.00 0.92 40.34 0.56 24.46 0.45 28 

Afon Efyrnwy yn Llandysilio Afonol 0.5 44.55 0.29 13.03 0.53 23.46 0.43 18.96 0.45 28 

Marian Llanfihangel Rhewlifol 0.45 46.70 0.08 4.28 0.44 23.00 0.5 26.02 0.39 30 
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yn Glyndyfrdwy 

yn Llandysilio 

Ffigwr 4.1 Gwerthoedd bydol 30 geomorffosafle potensial. Yr uchafswm y gall pob geomorffosafle ei sgorio yw 1. 
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Gwerthoedd 

Ffigwr 4.2 Dosbarthiad gwahanol werthoedd geomorffosafleoedd potensial Cymru. 
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Ychwaneg

ol 

Ychwanegol 
Ychwaneg

ol 

yn Glyndyfrdwy 

yn Llandysilio 

Ychwanegol 

Ffigwr 4.3 Dosbarthiad gwahanol werthoedd geomorffosafleoedd afonol. Ffigwr 4.4 Dosbarthiad gwahanol werthoedd geomorffosafleoedd arfordirol. 
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Ffigwr 4.5 Dosbarthiad gwahanol werthoedd geomorffosafleoedd rhewlifol. 

 

Ffigwr 4.6 Dosbarthiad gwahanol werthoedd geomorffosafleoedd ucheldir/llethr. 
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4.2.2 Dosbarthiad cyfartal yng ngwerthoedd y geomorffosafleoedd 

Mae canlyniadau a gafwyd o asesu’r 30 geomorffosafle potensial hyn yn dangos bod y safleoedd 

sydd wedi derbyn gwerthoedd bydol uchel yn dueddol o fod â dosbarthiad mwy cyfartal rhwng y 

pedwar gwerth a aseswyd (gwyddonol, diwylliannol, ychwanegol a defnyddioldeb): gweler Ffig. 4.7. 

Cadair Idris oedd y safle a dderbyniodd y gwerth bydol uchaf, ac mae’n esiampl o geomorffosafle 

ardderchog (yn nhermau amcanion yr asesiad hwn) gan fod rhaniad cyfartal rhwng y pedwar 

gwerth. Yng Nghadair Idris, ceir amrywiaeth mawr o dirffurfiau a nodweddion geomorffolegol 

rhewlifol yn bennaf (e.e. cwm (Ffig. 4.8); rhychiadau (Ffig. 4.9); roche moutonnée; a marianau) 

(Sahlin a Glasser, 2008). Ystyrir Cadair Idris yn un o fynyddoedd mwyaf eiconig Cymru a hefyd yn un 

o’r esiamplau gorau o gwm rhewlifol. Er nad yw’r tirffurfiau hyn yn unigryw neu’n brin, mae’r safle 

yn cynnig esiamplau clir o brosesau a nodweddion geomorffolegol sydd yn ddelfrydol ar gyfer 

addysgu ymwelwyr. Yn ogystal â derbyn sgôr cymharol uchel ar gyfer ei werth gwyddonol, mae’r 

safle hon hefyd yn sgorio’n gymharol uchel ar gyfer y tair gwerth arall. Mae gan y safle gysylltiad 

diwylliannol, yn arbennig oherwydd ei gysylltiad ag Idris Gawr, sy’n ymddangos mewn sawl chwedl 

Gymreig fel cawr, tywysog a seryddydd (Koch, 2006). Yn nhermau ecolegol, ceir nifer o fflora a 

ffawna yno sy’n rhannol ddibynnol ar nodweddion geomorffolegol y safle, a cheir yno nifer o 

rywogaethau (e.e. mwsogl Drepanocladus vernicosus a pili-pala Euphydryas aurinia) a chynefinoedd 

(e.e. Llyn Cau sy’n ddŵr sefydlog oligotroffig i femesotroffig) sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd 

(Edgell, 1969). Yn nhermau’r potensial i ddefnyddio’r safle hon fel geomorffosafle, fe sgoriodd yn 

uchel gan fod yno’n barod ganolfan ymwelwyr bwrpasol yn esbonio pwysigrwydd y safle o ran ei 

geomorffoleg, ei ecoleg a’i gysylltiadau diwylliannol; at hynny mae’r ganolfan ymwelwyr hefyd yn 

addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a phobl ag anableddau na fyddai’n abl i ddringo Cadair 

Idris.  

Mae’r duedd a welir yma (sef bod safleoedd sydd â gwerthoedd bydol uchel raniad weddol gyfartal 

yn eu gwerthoedd) yn crisialu diben yr asesiadau, sef i adnabod safleoedd sydd nid yn unig yn cynnig 

esiamplau da o brosesau a nodweddion geomorffolegol, ond sydd hefyd yn bwysig oherwydd 

nodweddion eraill, megis rhai diwylliannol, esthetig neu ecolegol, yn ogystal â hygyrchedd y 

safleoedd (o fewn rheswm). Felly, nid pwrpas yr asesiadau yw adnabod safleoedd geomorffolegol 

prin a/neu unigryw yn unig, oherwydd mae safleoedd nad ydynt yn brin neu’n unigryw o ran eu 

math hefyd yn bwysig ar gyfer esbonio a dehongli geodreftadaeth i ymwelwyr. O ran yr asesiad 

hwn, mae’n bwysig iawn nodi fod pwysigrwydd yn cael ei osod ar adnabod safleoedd sydd â 

dosbarthiad cyfartal rhwng y gwerthoedd (yn enwedig gwerthoedd gwyddonol a diwylliannol). Er 

bod y dewis o safleoedd ar gyfer y gwaith ymchwil hwn yn targedu’n fwriadol rhai oedd ag 

amrywiaeth o nodweddion pwysig, dengys 
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Ffigwr 4.7 Rhaniad sgôr gwerthoedd gwahanol (gwyddonol, diwylliannol, ychwanegol, defnyddioldeb) 30 o geomorffosafleoedd potensial wedi’u rhestru yn ôl ranc (h.y. gwnaeth geomorffosafle 

rhif 1 rancio’n orau, tra gwnaeth geomorffosafle 30 rancio waethaf. 
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y canlyniadau bod y safleoedd sy’n sgorio uchaf yn rhai  lle mae cyfraniadau cytbwys gan y pedwar 

nodwedd a aseswyd. Gallai’r ffocws hwn amrywio mewn cyd-destunau gwahanol. Er enghraifft, 

petai’r asesiad yn cael ei gynnal at ddibenion geogadwraeth (e.e. creu Asesiadau Effaith 

Amgylcheddol (elfen allweddol o ran polisïau rheoli a diogelu’r amgylchedd) fel y gwna Bruschi a 

Cendrero, 2005; Coratza a Giusti, 2005), byddai’r asesydd yn debygol iawn o ddewis y 

Ffigwr 4.9 Rhychiadau (striations) ar graig yn yml Llyn Cau yng Nghadair Idris (©Sioned Llywelyn). 

Ffigwr 4.8 Cwm Cau (cirque) yng Nghadair Idris, gorllewin Cymru (©Sioned Llywelyn). 
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geomorffosafleoedd yn bennaf ar sail eu gwerthoedd gwyddonol; a phetai’n cael ei gynnal at 

ddibenion geodwristiaeth, byddai’n debygol o ganolbwyntio ar hygyrchedd  a nodweddion esthetig 

a diwylliannol y safle (e.e. Pralong, 2005).  

4.2.3 Perthynas rhwng gwerthoedd gwyddonol a gwerthoedd bydol 

Tuedd arall sy’n ymddangos o’r canlyniadau, ac sydd wedi’i amlygu yn Nhabl 4.6, yw’r ffaith nad 

yw’r geomorffosafleoedd potensial sydd â’r gwerthoedd gwyddonol uchaf o reidrwydd yn derbyn y 

gwerthoedd bydol uchaf. Er enghraifft, Arfordir Monknash oedd y safle a dderbyniodd sgôr uchaf 

o’r 30 geomorffosafle potensial yn nhermau ei werth gwyddonol (Trenhaile (1972)), ond cafodd y 

safle hon ond ei rancio’n 15fed am ei werth bydol. Mae’n safle hynod bwysig o safbwynt gwyddonol 

(h.y. geomorffolegol), oherwydd yr helaethder o nodweddion a phrosesau geomorffolegol sydd i’w 

gweld ar waith yno: e.e. clogwyni o galchfaen liassig (Ffig. 4.10); platfformau wedi’u torri gan 

Tabl 4.6 Y saith geomorffosafle potensial a dderbyniodd y sgorau uchaf am eu gwerthoedd gwyddonol. 

Safle 
Gwerth 

Gwyddonol 
(uchafswm o 1) 

Ranc 
Gwerth Bydol 

(uchafswm o 1) 

Arfordir Monknash 0.85 15 0.66 

Cadair Idris 0.80 1 0.85 

Talyllyn 0.80 4 0.75 

Afon Dyfrdwy, Glyndyfrdwy 0.75 2 0.79 

Afon Gwy yn Llan Cewydd 0.75 5 0.74 

Sarn Cynfelyn 0.75 11 0.70 

Mynydd Llangynidr 0.75 19 0.61 

Ffig. 4.10 Clogwyni o galchfaen liassig ar Arfordir Monknash, De-ddwyrain Cymru (©Sioned Llywelyn). 
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donnau; dyddodion dwffa (gwaddod calchfaen) (Ffig. 4.11), a’r ffaith fod nifer o’r nodweddion hyn 

yn unigryw neu’n brin yn lleol ac yn genedlaethol (Trenhaile, 1974; Phillips et al., 2010). Ond er 

gwaethaf ei bwysigrwydd o safbwynt gwyddonol, ni sgoriodd y safle yn uchel fel geomorffosafle yn 

yr asesiad hwn, oherwydd diffyg yn y gwerthoedd eraill: er enghraifft ychydig iawn o gysylltiadau 

diwylliannol sydd i’r safle  ac mae hygyrchedd at, yn ogystal ag o gwmpas y safle yn anodd.  

Ceir enghreifftiau eraill o safleoedd sydd â gwerthoedd gwyddonol uchel ond gwerthoedd bydol 

cymharol isel (e.e. Sarn Cynfelyn) neu isel iawn (e.e. Mynydd Llangynidr). Yn wahanol i Arfordir 

Monknash, roedd posib ystyried Sarn Cynfelyn, safle a ranciodd yn 11eg allan o 30, fel safle i’w 

ddatblygu ymhellach fel astudiaethau achos, yn bennaf gan iddo dderbyn sgôr gweddol uchel o 0.54 

(uchafswm o 1) am ei werth diwylliannol. Mae’n bwysig nad yw safleoedd sydd wedi derbyn 

gwerthoedd bydol gymharol isel yn cael eu hanwybyddu pan yn penderfynu ar ba safleoedd i’w 

datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd, yn enwedig os bu iddynt dderbyn gwerthoedd 

gwyddonol hynod o uchel a sgôr uchel mewn un neu fwy o’r gwerthoedd eraill, fel yn achos Sarn 

Cynfelyn. Wrth ddewis y safleoedd gorau a’r rhai i’w datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd, 

yn hytrach nag ystyried gwerthoedd bydol uchel yn unig, gwerthuswyd yn ofalus nodweddion unigol 

pob safle. Trafodir y broses hon yn yr is-adran nesaf.  

 

 

Ffig. 4.11 Dyddodion dwffa (gwaddod calchfaen) ar Arfordir Monknash, De-ddwyrain Cymru (©Sioned 
Llywelyn). 
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4.2.4 Amrywiaeth mewn gwerthoedd diwylliannol 

Gwelir o ganlyniadau’r asesiadau (gweler Ffig. 4.9) fod amrywiaeth mawr yng ngwerthoedd diwyll-

iannol y geomorffosafleoedd potensial. Mae gan rai safleoedd nifer o gysylltiadau diwylliannol: e.e. 

yn Nhabl 4.7 gwelir fod gan 6 allan o’r 30 safle (h.y. 20%) dros 86% o gysylltiadau diwylliannol cryf 

iawn â’r tirwedd. Ar y llaw arall, ceir ychydig neu hyd yn oed ddim cysylltiadau diwylliannol â’r 

tirwedd yn achos safleoedd eraill: e.e. yn Nhabl 4.8 gwelir nad oes gan 5 allan o’r 30 safle (neu 17%) 

unrhyw gysylltiadau diwylliannol, ac nid yw’r un o’r 5 hyn wedi’u rancio yn uwch na’n 20fed allan o 

30. Yn gyffredinol, gwelir bod gan safleoedd sydd â gwerthoedd bydol uchel hefyd werthoedd 

diwylliannol uchel, tra bod gan safleoedd sydd â gwerthoedd bydol isel hefyd werthoedd 

diwylliannol isel.  

Tabl 4.7 Y saith geomorffosafle potensial a dderbyniodd y sgorau uchaf am eu gwerthoedd diwylliannol. 

Safle 
Gwerth Diwylliannol 

(uchafswm o 1) 
Ranc 

Gwerth Bydol 

(uchafswm o 1) 

Cadair Idris 0.94 1 0.85 

Afon Teifi yng Nghenarth 0.92 3 0.76 

Twyni Cynffig 0.86 5 0.74 

Cwm Elan 0.86 7 0.73 

Pontarfynach 0.86 11 0.70 

Aber Afon Dyfrdwy 0.86 16 0.65 

Afon Dyfrdwy, Glyndyfrdwy 0.77 2 0.79 

    

Tabl 4.8 Y saith geomorffosafle potensial a dderbyniodd y sgorau isaf am eu gwerthoedd diwylliannol. 

Safle 
Gwerth Diwylliannol 

(uchafswm o 1)  
Ranc 

Gwerth Bydol 

(uchafswm o 1) 

Morfa Dyffryn 0 20 0.60 

Morfa Harlech 0 20 0.60 

Vicarage Moss 0 26 0.49 

Henborth 0 27 0.47 

Cwm Cynfal 0 28 0.45 

Marian Llanfihangel 0.08 30 0.39 

Arfordir Monknash 0.15 15 0.66 

 

Er fod gan nifer o’r safleoedd a aseswyd, yn enwedig y rhai a sgoriodd isaf, werthoedd diwylliannol 

isel, mae’n bwysig nodi ei bod hi’n ddigon posibl fod gan rai ohonynt gysylltiadau  diwylliannol lleol 
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nad oeddwn yn ymwybodol ohonynt. Eto i gyd, yn gyffredinol byddai’n anodd denu ymwelwyr i 

safle ar sail traddodiadau diwylliannol lleol iawn eu harwyddocâd. Er bod asesiadau geomorffo-

safleoedd yn ceisio bod mor wrthrychol a phosib, mae yna elfen o oddrychedd yn gynhenid i’r 

broses o’u hasesu (Panizza, 2001), gan fod chwaeth a gwybodaeth yr asesydd mor greiddiol i’r 

broses. Hynny yw, byddai asesydd sy’n gyfarwydd ag ardal neu safle yn llawer mwy tebygol o wybod 

am nodweddion diwylliannol lleol, gan roi sgôr da i’r safle o ran gwerthoedd diwylliannol; ac yn yr 

un modd byddai’n debygol o sgorio safle y mae’n anghyfarwydd ag ef yn is yn sgil ei anwybodaeth. 

Ceisiwyd dileu cyfran fawr o oddrychedd drwy ddewis 30 o safleoedd drwy gyfres o lechresi a 

gofynion penodol (e.e. dewis nifer o fathau gwahanol o dirffurfiau/tirweddau; dewis rhaniad 

gofodol o safleoedd ar draws Cymru), fel nad oedd modd dewis yn unig y safleoedd cyfarwydd.  

Mae’r fethodoleg a ddewiswyd i asesu’r geomorffosafleoedd potensial yn ddull asesu cyflym (rapid 

assessment method), ac felly mae’r sgorau ar gyfer y gwerthoedd gwahanol yn rhai lleiafsymiol. 

Ystyrir bod asesiadau o’r fath yn ddelfrydol ar gyfer adnabod geomorffosafleoedd yn gychwynnol 

(Hoya et al., 2018). Dylid cynnal yr asesiadau o bersbectif ‘ymwelydd cyffredin’, felly nod yr asesydd 

yw adnabod cysylltiadau diwylliannol y byddai’r ymwelydd cyffredin eisoes yn ymwybodol ohonynt 

neu o leiaf yn gallu dod o hyd i wybodaeth amdanynt yn hawdd. Ar ôl dewis pa safleoedd i’w 

datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd, un opsiwn ar gyfer dysgu mwy am nodweddion 

diwylliannol safleoedd, na fyddai’r asesydd o reidrwydd yn gwybod amdanynt, fyddai trefnu 

digwyddiad rhwydweithio gyda’r gymuned leol. Er enghraifft, mae cymdeithas Enwau Lleoedd 

Cymru (Cymdeithas Enwau Lleoedd, 2019) yn cynnal gweithdai lle mae pobl leol yn dod i gyfrannu 

gwybodaeth am safleoedd lleol, hen enwau, cysylltiadau hanesyddol, cysylltiadau diwylliannol, 

ayyb. Byddai trefnu digwyddiad ar y cyd â chymdeithas o’r fath yn gallu bod o fudd mawr i’r 

astudiaeth hon. 

Er gwaethaf yr her y mae asesu gwerth diwylliannol yn ei osod i aseswyr, mae’n syndod fod bron i 

75% o’r 30 geomorffosafle a aseswyd yn dangos peth neu nifer o gysylltiadau diwylliannol, yn 

enwedig o gofio na ddewiswyd y safleoedd hyn ar y sail hwnnw. Mae hyn yn dangos y sgôp sydd 

gennym ni yng Nghymru i fanteisio ar y cysylltiadau diwylliannol cyfoethog sydd gan nifer o’n 

tirweddau a’n tirffurfiau, yn enwedig wrth lunio a gweithredu cynlluniau i hyrwyddo ac amddiffyn 

ein geodreftadaeth.  

Fel a drafodwyd eisoes yn is-adran 4.2.3, nid yw hi’n ddigon i ddewis safleoedd sydd â gwerthoedd 

bydol uchel i’w datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd, ond yn hytrach rhaid gwerthuso 

gwerthoedd pob safle yn ofalus, hyd yn oed y safleoedd sydd â gwerthoedd bydol isel, er mwyn 

sicrhau bod y safleoedd mwyaf addas yn cael eu dewis. Yng nghyd-destun y gwaith ymchwil hwn, 
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mae hefyd yn bwysig gwerthuso gwerthoedd unigol pob safle er mwyn sicrhau fod amcanion yr 

ymchwil yn cael eu cyrraedd. Er enghraifft, un o’m cwestiynau ymchwil penodol yw: A ellir 

integreiddio nodweddion diwylliannol fel dull i gyfoethogi profiadau ymwelwyr, ac fel porth i ennyn 

diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol?. Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, byddai’n 

anodd iawn cyfiawnhau datblygu’r 5 safle yn Nhabl 4.8 nad oes iddynt gysylltiadau diwylliannol (e.e. 

Morfa Dyffryn a Chwm Cynfal). Ond eto, byddent yn gwbl addas mewn ymchwil ac iddo ffocws 

gwahanol, e.e. ymchwil sy’n asesu ac adnabod geomorffosafleoedd at ddibenion geogadwraethol 

neu ar gyfer Asesiad Effaith Amgylcheddol. Bydd adran 4.4 yn manylu ar ba safleoedd a ddewisais 

i’w datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd, a sut y sicrhawyd fod y dewisiadau a wnaed yn cyd-

fynd ag amcanion y gwaith ymchwil hwn. 

4.2.5 Hygyrchedd gwael at, neu o amgylch safleoedd 

Wrth ystyried hygyrchedd geomorffosafle potensial, rhaid ystyried hygyrchedd at y safle yn ogystal 

ag hygyrchedd o’i amgylch. Ar y cyfan, ceir hygyrchedd da at bob un o’r 30 safle, oherwydd gall 

ymwelwyr gyrraedd un ai ar ffordd leol (h.y. ffyrdd trac sengl), rhanbarthol (h.y. ffyrdd dosbarth B 

neu A) neu genedlaethol (h.y. ffyrdd deuol neu draffyrdd). Nid oes angen iddynt deithio ar lwybrau 

baw neu ddefnyddio trafnidiaeth arbennig (e.e. cwch neu hofrennydd) i gyrraedd unrhyw un o’r 

safleoedd a ddewiswyd. Mae dros 50% o’r 30 safle hefyd yn llai na 250m o arhosfan trafnidiaeth 

gyhoeddus neu o le parcio, ac mae pob safle hefyd o fewn tair awr o orsaf drenau mawr (e.e. Lerpwl, 

Caerdydd a Birmingham). Gan fod Cymru yn wlad gymharol fechan, rydym yn lwcus gan fod yr holl 

geomorffosafleoedd potensial yn hygyrch gyda char neu drafnidiaeth gyhoeddus, ac fel sydd wedi’i 

brofi gan academyddion y maes (e.e. Alizandroae et al., 2014), mae hygyrchedd da yn elfen bwysig 

o unrhyw safle sydd am gael ei hyrwyddo fel atyniad i ymwelwyr. Er hynny, dengys y canlyniadau 

nad yw hygyrchedd o amgylch pob un o’r geomorffosafleoedd potensial mor dda â’i gilydd. Mae 

dros 50% or 30 safle yn cyfyngu mynediad i rai ymwelwyr (e.e. unigolion anabl; unigolion sy’n 

defnyddio cadair olwyn neu bramiau) oherwydd natur y safleoedd (e.e. llethrau serth; arwynebau 

anwastad), a dim ond 20% o safleoedd (6 allan o 30) sy’n addas ar gyfer pob math o ymwelydd (h.y. 

gall ymwelwyr gerdded neu wneud eu ffordd o amgylch y safle yn hwylus, er enghraifft ar lwybr 

bwrdd lefel (level boardwalk) neu lwybr gwastad). Mae mesur gwerth safle ar sail ei hygyrchedd i 

ystod eang o ymwelwyr yn anodd ond eto’n gam pwysig iawn yn y proses asesu, oherwydd yn 

ddelfrydol dylai pob ymwelydd allu mwynhau pob geomorffosafle. Ond ni ddylid o reidrwydd 

ystyried bod gan safle sydd â hygyrchedd gwael lai o werth fel geomorffosafle na safle sydd â 

hygyrchedd da. 
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Mae rhai safleoedd hefyd yn cael eu gwneud yn anhygyrch yn bwrpasol, er enghraifft mae safle 

Rhaeadrau Pontarfynach yn lleihau mynediad pobl at rai rhannau o’r rhaeadrau drwy eu cyfyngu i’r 

llwybr cerdded yn unig (gweler Ffig. 4.12). Maent yn gwneud hyn yn bennaf er mwyn sicrhau 

diogelwch yr ymwelwyr gan fod y safle’n un lle gallai ymwelwyr gwympo o uchderau mawr petaent 

yn cerdded yn rhy agos at y rhaeadrau. Yn ogystal â diogelu ymwelwyr rhag damweiniau, mae rhai 

safleoedd hefyd yn cael eu gwneud yn anhygyrch er mwyn amddiffyn elfennau naturiol (e.e. 

nodweddion ecolegol, daearegol neu geomorffolegol). 

Y tu allan i Gymru, gwelir enghraifft o hyn lle ceir llwybrau bwrdd lefel yn cael eu defnyddio i 

amddiffyn un o geosafleoedd (h.y. safle daearegol yn hytrach na geomorffolegol) enwocaf Geobarc 

Arouca yng ngogledd-orllewin Portiwgal (gweler Ffig. 4.13). Codwyd y llwybr bwrdd lefel (gweler 

Ffig. 4.14) wedi i Geobarc Arouca gael ei sefydlu yn 2006 er mwyn amddiffyn y Pedra Paridia (cerrig 

geni), sef cnepynnau gwenithfaen sy’n unigryw i Bortiwgal ac felly o bwysigrwydd daearegol bydol. 

Mae’r cnepynnau hyn hefyd o bwysigrwydd diwylliannol i’r ardal gan fod cred draddodiadol lleol 

fod y cnepynnau yn cynyddu ffrwythlondeb menywod os gwânt gysgu gydag un o dan eu clustog. 

Gan nad oes gan y geosafle warchodaeth statudol, ac er mwyn amddiffyn  y nodweddion daearegol 

pwysig hyn, penderfynodd rheolwyr Geobarc Arouca adeiladu’r llwybr er mwyn cyfyngu ar ba mor 

agos y gallai ymwelwyr gyrraedd at y cnepynnau, yn enwedig gan fod hanes hir o’u dwyn. Ers i’r 

llwybr gael ei adeiladu mae wedi profi i fod yn llwyddiannus, gyda’r niferoedd o gnepynnau sydd yn 

cael eu dwyn wedi lleihau yn sylweddol (Paz et al., 2014). 

Ffigwr 4.12 Llwybr cerdded cyfyngedig o amgylch safle rhaeadrau Pontarfynach sydd yn cadw ymwelwyr 

rhag cerdded yn rhy agos at unrhyw lethrau serth a llithrig (©Stephen Tooth). 
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Er bod llwybrau cerdded a llwybrau bwrdd lefel yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer amddiffyn 

ymwelwyr ac elfennau naturiol geomorffosafle (e.e. nodweddion ecolegol, daearegol neu 

geomorffolegol), gallent hefyd gael eu defnyddio i gynyddu hygyrchedd safle. Yng Nghymru, un o’r 

enghreifftiau gorau o hyn yw’r llwybr bwrdd lefel sydd wedi’i godi yng Nghors Caron (gweler Ffig. 

4.15). Mae’r llwybr hyn yn cyflawni dwy nod: yn gyntaf mae’n gwneud y safle’n fwy hygyrch i bob 

math o ymwelydd (gan  gynnwys pobl mewn cadeiriau olwyn neu bobl sydd ag anableddau 

corfforol); ac yn ail mae’n amddiffyn y gors a’r rhywogaethau sy’n tyfu a byw yno rhag cael eu 

niweidio. Enghraifft arall o ddefnyddio llwybr bwrdd i gynyddu hygyrchedd safle yw’r Passadiços do 

Paiva (llwybr Paiva) (gweler Ffig. 4.16). Mae llwybr Paiva yn 8km o hyd ac yn ymestyn drwy Geobarc 

Arouca er mwyn i’w hymwelwyr fedru ymweld â nifer o nodweddion ecolegol, geomorffolegol, 

Ffigwr 4.13 Pedras Parideira (cerrig geni), nodiwl gwenithfaen sydd yn unigryw i’r safle hon ym Mhortiwgal 

ac sy’n ymddangos o’r graigwely (©Sioned Llywelyn). 

Ffigwr 4.14 Y llwybr bwrdd sydd wedi ei adeiladu o amgylch y safle Pedras Parideira yn Geobarc Arouca 

(©Sioned Llywelyn). 
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daearegol a diwylliannol oedd gynt yn anodd i’w cyrraedd neu a oedd ond i’w gweld o bellteroedd 

mawr i ffwrdd. 

Mae anhygyrchedd geomorffosafle hefyd yn gallu bod yn rhan o’i atyniad i nifer o ymwelwyr, e.e. 

ceunentydd Afon Rheidol neu Afon Ystwyth yng Ngheredigion, lle gallwch abseilio i lawr y ceunant 

neu rafftio dŵr gwyn yno. Er mai grŵp arbenigol o bobl yn unig a fyddai’n manteisio ar y 

geomorffosafleoedd hyn, gallant fod o fudd economaidd pwysig i’r ardaloedd lleol. 

Wrth ddelio gyda gwahanol dirweddau yng Nghymru, mae’n anochel y bydd rhai geomorffo-

safleoedd yn anaddas ar gyfer rhai ymwelwyr oherwydd natur y dirwedd neu’r dirffurf, ac felly 

mae’n bwysig bod yr asesydd wedi ystyried pa bwysedd y mae am i hygyrchedd safle ei gario yn ei 

asesiad. Gall diogelwch yr ymwelydd chwarae rhan bwysig yn y penderfyniad, wrth reswm, ond nid 

yw’n anochel fod safle lle mae hygyrchedd yn anodd, a hyd yn oed yn beryglus, yn anaddas i 

Ffigwr 4.16 Llwybr cerdded Paiva yn Geobarc Bydol Arouca yng ngogledd-orllewin Portiwgal, sydd 

yn 8km o hyd (Ferreira, 2016).  

Ffigwr 4.15 Y llwybr bwrdd sydd wedi ei godi o amgylch safle Cors Caron (©Sioned Llywelyn). 
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ymwelwyr. Mae rhai safleoedd yng Nghymru sydd heb gael eu hasesu fel rhan o’r ymchwil hwn (e.e. 

safle Cwm Idwal) wedi goresgyn y broblem drwy feddwl am ddulliau mwy dyfeisgar o gyflwyno 

gwybodaeth i ymwelwyr sydd ddim yn gallu cyrraedd y safleoedd oherwydd cyfyngiadau, er 

enghraifft drwy ddefnyddio teithiau rhithiol, gwefannau rhyngweithiol, apiau a modelu 3D. Gall 

canolfan ymwelwyr a golygfannau hefyd fod yn werthfawr iawn mewn safleoedd o’r fath er mwyn 

rhoi gwybodaeth i ymwelwyr mewn ardal sy’n hygyrch. Enghraifft dda o safle yng Nghymru sydd 

wedi gwneud hyn yn llwyddiannus iawn yw Cadair Idris, lle mae’r safle ei hun yn anhygyrch i nifer o 

ymwelwyr gan fod rhaid iddynt ddringo llethrau serth ac anwastad er mwyn cyrraedd y llyn a’r copa. 

Er mwyn goresgyn hyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lleoli canolfan ymwelwyr ar ddechrau’r 

brif lwybr i fyny’r mynydd, lle ceir lifft i’r arddangosfa ar yr ail lawr. Ceir amrywiaeth eang o 

wybodaeth am nodweddion geomorffolegol, ecolegol a diwylliannol y safle, a chan fod y ganolfan 

wedi’i lleoli wrth ymyl y maes parcio, fe all unrhyw ymwelydd, o’r abl i’r anabl, gyrraedd y ganolfan 

a dysgu am y safle. Y tu allan i Gymru, ceir hefyd enghreifftiau o olygfannau effeithiol ar Fynydd 

Freita yn Gobarc Arouca (Ffig. 4.17) ac ar Fynydd Montserrat ger Barcelona (Ffig. 4.18). Mae’r ddwy 

olygfan yn hygyrch (h.y. gall ymwelwyr yrru i dop Mynydd Freita ac mae ymwelwyr yn gallu cymryd 

trên ffeniciwlar i dop Mynydd Montserrat), felly gall unrhyw ymwelydd eu cyrraedd. Drwy roi 

gwybodaeth ychwanegol ger y golygfannau, gall ymwelwyr ddysgu am y dirwedd a’r tirweddau o’u 

cwmpas heb orfod cerdded i dop y mynyddoedd.  

Ffigwr 4.17 Yr olygfan ar ben Mynydd Freita yn Geobarc Arouca (©Sioned Llywelyn). 
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4.2.6 Pwysigrwydd ecolegol geomorffosafleoedd potensial Cymru 

Tuedd annisgwyl a welwyd oedd y rôl allweddol y mae’r geomorffosafleoedd a aseswyd yn chwarae 

yn ecoleg eu hardaloedd (gweler Tabl 4.9). Dim ond canran fechan (~10%) o’r 30 geomorffosafle 

sydd ag ychydig iawn o gyswllt rhwng eu nodwedd(ion) ecolegol a’u nodweddion geomorffolegol 

(e.e. Marian Llanfihangel a Henborth). Mae’r rhan fwyaf o’r safleoedd a aseswyd (77%) yn cynnwys 

fflora a ffawna diddorol a/neu brin sydd un ai’n rhannol (27%) neu’n hollol (50%) ddibynnol ar 

nodwedd(ion) geomorffolegol y safleoedd (e.e. Cors Caron, Afon Teifi yng Nghenarth, Vicarage  

Moss a Thwyni Tywod Cynffig).  Dengys hyn felly pa mor bwysig yw’r geomorffosafleoedd hyn yng 

Nghymru nid yn unig am eu nodweddion geomorffolegol a diwylliannol, ond hefyd oherwydd y rôl 

allweddol mae nifer fawr ohonynt yn chwarae yn cynnal rhywogaethau o ffawna a fflora lleol.  

Er na ffocyswyd yn benodol ar yr agwedd hon, gellir manteisio ar y cysylltiad clòs hwn rhwng 

geomorffosafleoedd Cymru a’u hecoleg, yn yr un modd ag y gallwn fanteisio ar eu cysylltiadau 

diwylliannol. Fel a drafodwyd eisoes yn adran 2.4.3, mae ecoleg, ar hyn o bryd, i weld yn faes y mae 

gan y cyhoedd yn gyffredinol fwy o ddiddordeb ynddo nag sydd ganddynt mewn geomorffoleg, ac 

mae’r buddsoddiadau enfawr sydd wedi eu gwneud i gynhyrchu rhaglenni teledu a gyflwynir gan 

enwogion fel Syr David Attenborough (e.e. Planet Earth, Blue Planet a Our Planet) yn dyst o hyn 

(Beck, 2010). Gellid manteisio ar y diddordeb cyffredinol hwn mewn ecoleg i godi ymwybyddiaeth 

y cyhoedd o bwysigrwydd geomorffoleg safle i ffyniant ei ecoleg, drwy ddangos sut y mae’r 

nodweddion ecolegol hynny’n ddibynnol ar y nodweddion geomorffolegol. Enghraifft o blith y 

Ffigwr 4.18 Yr olygfan ar ben Mynydd Montserrat ger Barcelona (©Sioned Llywelyn). 
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geomorffosafleoedd a aseswyd yma a allai fanteisio ar y math hwn o gysylltiad fyddai safle Twyni 

Tywod Cynffig, lle ceir nifer helaeth o rywogaethau o fflora a ffawna sy’n hollol ddibynnol ar 

nodweddion a phrosesau geomorffolegol y safle (yn yr achos hwn, symudedd a datblygiad y twyni 

tywod). Mae’r ardal hon o bwysigrwydd bydol oherwydd ei chynefinoedd twyni tywod ac yn cael ei 

hadnabod fel SoDdGA a Gwarchodfa Natur Cenedlaethol (GNC) yng Nghymru: dyma’r lleoliad olaf 

yn y DU lle gellir canfod tegeirian ffeniau sy’n tyfu ar dwyni tywod (dune-form fen orchids) (Plantlife, 

d.d.).  

Tabl 4.9 Gwerthoedd ecolegol geomorffosafleoedd potensial Cymru yn ôl y categorïau a bennwyd yn yr 

asesiad pwrpasol. 

Y nifer o nodweddion ecolegol a geir ym mhob safle Nifer o safleoedd 

Ychydig iawn o gyswllt rhwng nodwedd(ion) geomorffolegol ac ecolegol 

yn y safle 
2 

Fflora a ffawna diddorol, ond nid prin, nad ydynt yn ddibynnol ar y 

nodwedd(ion) geomorffolegol 
5 

Fflora a ffawna prin nad ydynt yn ddibynnol ar y nodwedd(ion) 

geomorffolegol 
0 

Fflora a ffawna diddorol a/neu brin sydd i raddau yn ddibynnol ar y 

nodwedd(ion) geomorffolegol 
8 

Fflora a ffawna diddorol a/neu brin sydd yn hollol ddibynnol ar y 

nodwedd(ion) geomorffolegol 
15 

Yn ogystal â defnyddio cysylltiadau pwysig rhwng nodweddion ecolegol a geomorffolegol nifer o 

geomorffosafleoedd yng Nghymru i’w hyrwyddo, gallwn hefyd fanteisio ar ymwybyddiaeth 

gyhoeddus gynyddol o beryglon newid hinsawdd ar ecosystemau (Lee et al. 2015) i esbonio’r effaith 

y caiff newidiadau o’r fath ar nodweddion a phrosesau geomorffolegol. Ceir enghraifft o hyn yn 

achos lili’r Wyddfa (Lloydia serotina), planhigyn prin a ddarganfuwyd gan y gwyddonydd Cymraeg 

Edward Lhuyd yn yr 17eg ganrif (Davis, 1991). Mae’r planhigyn yn gyfyngedig ym Mhrydain i ryw bum 

safle bychan yn Eryri (e.e. Cwm Idwal a chopa’r Wyddfa) ac mae cynhesu byd eang yn peryglu ei 

ddyfodol. Nid yw’r bobl sy’n poeni am y planhigyn bach eiconig hwn o reidrwydd yn poeni gymaint am 

y ffactorau hinsoddol sy’n effeithio’i gynefin ac felly’n peryglu ei ddyfodol. Felly drwy fanteisio ar eu 

pryder am y planhigyn, gellir eu haddysgu yn well am geomorffoleg y safle ei hun a’r bygythiadau 

oherwydd newid hinsawdd sydd iddo. 

4.2.7 Tanhyrwyddo 

Y duedd olaf a drafodir yma yw’r canfyddiad amlycaf oll sef mai ychydig iawn, ar y cyfan, a wneir 

yng Nghymru i hyrwyddo’r 30 geomorffosafle potensial a aseswyd. Gwelir isod fod rhai eithriadau 

i’r duedd hon, ond yn gyffredinol ymdrech fechan iawn a wneir yn y rhan fwyaf o’r safleoedd hyn i 

gyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr am nodweddion a phrosesau geomorffolegol y safleoedd. Fel 
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sy’n amlwg o Dabl 4.10, roedd gan 66% (20 allan o 30) o’r safleoedd un ai ddim gwybodaeth o gwbl 

yn y safle neu ar adnodd allanol (e.e. gwefan), neu ddim ond ychydig iawn o wybodaeth ar 

adnoddau allanol (e.e. yn safleoedd Cwm Dewi, Cwm Cynfal, Talyllyn ac Aber Afon Dyfrdwy). Hefyd 

roedd hi’n syndod fod rhai o’r safleoedd hyn wedi derbyn rhai o’r sgorau uchaf am eu gwerthoedd 

gwyddonol (h.y. nodweddion a phrosesau geomorffolegol), ond nid oedd unrhyw ymdrech i 

gyflwyno gwybodaeth am y rhain i ymwelwyr. Er enghraifft, dim ond ychydig o wybodaeth sydd i 

gael ar-lein am safle Arfordir Monknash, er iddo sgorio’r uchaf oll o’r 30 geomorffosafle potensial 

ar sail ei nodweddion gwyddonol (gweler 4.2.3 a Thabl 4.6). Enghraifft arall, sydd ag ond ychydig 

iawn o wybodaeth amdano ar-lein ond a dderbyniodd y trydydd sgôr uchaf o ran ei werth 

gwyddonol, oedd safle Afon Dyfrdwy, Glyndyfrdwy. Mae’r safle hon yn un o 21 safle yng Nghymru 

a enwir yn The Fluvial Geomorphology of Great Britain am eu nodweddion geomorffolegol afonol, 

ac mae’r safle o bwysigrwydd cenedlaethol gyda’r ystum rhychiog (incised meander) yn un o’r 

ychydig esiamplau o’i fath yng Nghymru gyfan (Higgs, 1997). Tra bod gwybodaeth am hanes 

diwylliant a datblygiad y gamlas leol yn cael cryn sylw ar fyrddau gwybodaeth o gwmpas y safle, nid 

oes prin unrhyw wybodaeth ar gael yno am bwysigrwydd nodweddion geomorffolegol y safle, a dim 

gwybodaeth o gwbl am yr ystum ei hun. 

Tabl 4.10 Canlyniadau sy’n dangos i ba raddau mae nodweddion a phrosesau’r geomorffosafleoedd yn cael eu 

hesbonio i ymwelwyr ar ffurf deunyddiau addysgiadol. Mae’r sgôr a bennwyd hefyd yn ddibynnol ar ansawdd a 

chywirdeb y wybodaeth. 

I ba raddau mae nodweddion a phrosesau’r geomorffosafleoedd yn cael 

eu hesbonio i ymwelwyr ar ffurf deunyddiau addysgiadol 
Nifer o safleoedd 

Dim gwybodaeth ar y safle nac ar adnoddau allanol 3 

Gwybodaeth gyfyngedig iawn sydd ar gael ar adnoddau allanol 17 

Gwybodaeth gyfyngedig iawn sydd ar gael yn y safle 7 

Nifer fawr o wybodaeth ar gael ar adnoddau allanol 0 

Nifer fawr o wybodaeth ar gael yn y safle 0 

Nifer fawr o wybodaeth ar gael yn y safle ac ar adnoddau allanol 3 

Roedd diffyg gwybodaeth yn benodol yn broblem fawr mewn safleoedd lle roedd y nodweddion 

geomorffolegol yn ‘anweledig’ neu’n anodd i’w hadnabod heb gyfarwyddyd neu wybodaeth. 

Enghreifftiau o safleoedd o’r fath yw: Sarn Cynfelyn (Ffig. 4.19a); Marian Llanfihangel (Ffig. 4.19b); 

Vicarage Moss (Ffig. 4.19c); a Henborth (Ffig. 4.19ch). Mae’r safleoedd hyn i gyd yn rhai o’r 

esiamplau gorau o’u math yng Nghymru a thu hwnt o ran eu tirffurfiau a’r prosesau geomorffolegol 
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sydd ar waith yno, felly roedd yn syndod nad oedd mwy o ymdrech yn cael ei wneud i geisio 

cyflwyno gwybodaeth berthnasol i ymwelwyr. 

Fodd bynnag cafwyd rhai eithriadau i’r duedd. Roedd gan dri safle (10%) nifer fawr o wybodaeth 

cywir a pherthnasol ar y safle yn ogystal ag ar adnoddau allanol, sef Cadair Idris (Ffig. 4.20), Cors 

Caron (Ffig. 4.21) a Thwyni Tywod Cynffig. Yn hytrach na chadw at ddulliau traddodiadol o gyflwyno 

gwybodaeth yn unig (e.e. byrddau gwybodaeth a phamffledi), manteisiwyd ar amrywiaeth o 

ddulliau i gyflwyno mathau gwahanol o wybodaeth i ymwelwyr (e.e. apiau, llinellau amser, gemau 

i blant a chlipiau fideo), gan sicrhau hefyd fod y wybodaeth yn addas ar gyfer ystod eang o 

ymwelwyr, o blant i oedolion. Roedd y tair safle hyn yn plethu gwybodaeth am nodweddion 

geomorffolegol gyda gwybodaeth am nodweddion eraill: er enghraifft, roedd pwyslais mawr yn y 

Ffigwr 4.19 (A) Sarn Cynfelyn - un o dri sarn yng Nghymru sy’n ymestyn ymhell i’r môr (Driver, 1999); (B) 

Marian Llanfihangel – marian terfynol sy’n ymestyn ar draws dyffryn Wysg, ac yn codi 125 troedfedd 

uwchben Afon Honddu; (C) Vicarage Moss - un o’r enghreifftiau gorau o gymhlyg pant iâ llonydd (kettle hole 

complex) yng Nghymru; (CH) Henborth – er bod nifer o drymluniau yng Nghymru, mae hwn yn unigryw gan ei 

fod yn datgelu’n glir strwythur a chyfansoddiad mewnol y dirffurf (©Sioned Llywelyn). 

A B 

C 

CH 
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tair safle ar nodweddion ecolegol, ac roedd llawer o sôn am gysylltiadau diwylliannol yn safle Cadair 

Idris. Yn sgil buddsoddiad ariannol, roedd gan y tair safle un ai ganolfan ymwelwyr (Cadair Idris a 

Thwyni Cynffig) neu o leiaf ardal anffurfiol o dan do a gynhwysai beth gwybodaeth (Cors Caron), ac 

roedd hefyd llawer o wybodaeth ar gael ar fyrddau gwybodaeth o amgylch Twyni Cynffig a Chors 

Caron. Gellir dysgu llawer drwy ddilyn esiampl safleoedd o’r fath sy’n cyflwyno gwybodaeth i 

Ffigwr 4.20 Llinell amser yn esbonio ffurfiant Cors Caron yn y safle (©Sioned Llywelyn). 

 

Ffigwr 4.21 Un o’r nifer o fyrddau gwybodaeth yn y ganolfan ymwelwyr wrth droed Cadair Idris 

(©Sioned Llywelyn). 
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ymwelwyr mewn ffyrdd effeithiol a dyfeisgar, ac mae rhai esiamplau eraill yng Nghymru sydd yr un 

mor llwyddiannus (e.e. Cwm Idwal a nifer o safleoedd eraill ym Mharc Cenedlaethol Eryri). Un safle 

a sgoriodd lawer yn is na’r disgwyl yn y categori hwn oedd Cwm Elan (sgoriodd yn y categori: 

Gwybodaeth gyfyngedig iawn sydd ar gael yn y safle). Er bod buddsoddiad mawr wedi bod yn y 

safle, gan adeiladu canolfan wybodaeth sy’n cynnwys arddangosfa fawr (gweler Ffig. 4.22), roedd 

hi’n syndod cyn lleied o wybodaeth oedd ar gael i ymwelwyr am nodweddion a phrosesau 

geomorffolegol y safle (gweler ymhellach is-adran 4.4 a Phennod 7); ac o ran yr ychydig wybodaeth 

geomorffolegol oedd ar gael, roedd yn tueddu i fod yn wallus, felly sgoriodd y safle yn isel yn y 

categori hwn oherwydd y ddau reswm hyn.  

Er bod y geomorffosafleoedd potensial sydd â gwybodaeth brin neu ddiffygiol i ymwelwyr am eu 

prosesau a’u nodweddion geomorffolegol yn derbyn gwerthoedd bydol is, mae’n bwysig nad yw’r 

sgôr isel yn neilltuo’r safle rhag cael ei ddatblygu ymhellach fel geomorffosafle. Rhaid gwerthuso 

pob safle yn unigol ac ystyried a oes sgôp er mwyn llenwi’r diffyg drwy greu adnoddau pwrpasol: 

hynny yw, mae modd defnyddio’r asesiad i adnabod diffygion ac yna benderfynu ar gamau gweith-

redu addas. Bydd is-adran 4.4 yn ymhelaethu ar hyn ac ar ffactorau gwahanol eraill yr oedd rhaid 

eu hystyried wrth benderfynu pa safleoedd i’w datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd. 

I grynhoi, ar ôl asesu 30 o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, llwyddwyd i adnabod nifer 

o dueddiadau, sef yn bennaf:  

(1) bod y safleoedd sydd wedi derbyn gwerthoedd bydol uchel yn dueddol o fod â dosbarthiad 

gweddol gyfartal rhwng y pedwar gwerth a aseswyd (gwyddonol, diwylliannol, ychwanegol a 

defnyddioldeb); 

Ffigwr 4.22 Y ganolfan wybodaeth yng Nghwm Elan (©Sioned Llywelyn).   
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(2) nad yw’r safleoedd sydd â’r gwerthoedd gwyddonol uchaf o reidrwydd â’r gwerthoedd bydol 

uchaf;  

(3) bod amrywiaeth mawr yng ngwerthoedd diwylliannol y geomorffosafleoedd gyda 20% â nifer o 

gysylltiadau a 17% gydag ond ychydig neu ddim cysylltiadau o gwbl;  

(4) bod hygyrchedd da at bob un o’r 30 safle ar un ai ffordd leol, ranbarthol neu genedlaethol, ond 

bod hygyrchedd o amgylch y safleoedd yn gyffredinol wael (e.e. mae mynediad wedi ei gyfyngu 

mewn dros 50% o’r 30 safle i unigolion sydd ag anableddau neu anawsterau corfforol neu sy’n 

defnyddio cadeiriau olwyn);  

(5) bod nifer fawr o’r safleoedd yn chwarae rôl allweddol yn ecoleg eu hardaloedd, e.e. mae 77% 

o’r safleoedd a aseswyd yn cynnwys fflora a ffawna diddorol ac/neu brin sydd un ai’n rhannol (27%) 

neu’n hollol (50%) ddibynnol ar nodwedd(ion) geomorffolegol y safleoedd; 

(6) nad oes digon yn cael ei wneud i hyrwyddo bron y cyfan o’r safleoedd (yr eithriadau yw’r 3 safle 

a drafodwyd uchod lle ceir enghreifftiau da iawn o gyflwyno gwybodaeth i amrywiaeth o 

ymwelwyr).  

O ystyried y canlyniadau hyn yn ofalus, gallwn adnabod rhai o’r elfennau y mae angen eu hystyried 

wrth ddewis pa safleoedd sydd fwyaf addas ar gyfer cael eu datblygu ymhellach fel geomorffo-

safleoedd. Mae’r canlyniadau hyn hefyd yn dangos i ni o faint o waith sydd angen ei wneud yma 

yng Nghymru er mwyn sicrhau ein bod yn llwyr fanteisio ar yr helaethder o dirffurfiau a thirweddau 

sydd gennym, gan agor llygaid ymwelwyr sy’n anwybodus am faes geomorffoleg fel eu bod yn gallu 

gwerthfawrogi a mwynhau’r safleoedd hyn yn llawn. Mae gwledydd yn Ewrop, fel Sbaen a 

Phortiwgal yn arbennig, eisoes ar y blaen yn hyn o beth, ac yn hyrwyddo eu treftadaeth 

geomorffolegol gyda’r un balchder ag yr ydym ninnau’n hyrwyddo ein treftadaeth hanesyddol a 

diwylliannol (trafodir hyn yn fanylach yn is-adran 8.2).  

4.3 Cymharu geomorffosafleoedd Cymru â rhai o Ewrop 

Fel y gwelwyd yn yr is-adran flaenorol (4.2), mae astudio canlyniadau’r asesiadau pwrpasol yn gallu 

dysgu llawer i ni am botensial datblygu safleoedd penodol fel geomorffosafleoedd. Eto i gyd, nid 

yw’r canlyniadau hyn yn rhoi unrhyw syniad i ni o sut mae geomorffosafleoedd Cymru yn cymharu 

â rhai Ewrop. Mae dulliau meintiol o asesu geomorffosafleoedd, fel sydd wedi’i ddefnyddio yn yr 

ymchwil hwn, yn hynod ddefnyddiol ar gyfer cymharu gwerthoedd bydol gwahanol geomorffo-

safleoedd o fewn yr un astudiaeth (Pereira a Pereira, 2010). Ond mae’n anodd iawn cymharu 

gwerthoedd bydol safleoedd astudiaethau gwahanol, gan na allwn fod yn hyderus fod cysondeb yn 

y dulliau asesu. Cyn gallu cymharu canlyniadau, mae’n rhaid ceisio gweld pa mor gyson yw’r dulliau 

asesu â’i gilydd. Er mwyn gwneud hyn defnyddiwyd y tri asesiad cyhoeddedig (Pereira et al., 2007; 
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Pralong, 2005; Kubalíková, 2013) i asesu gwerthoedd bydol y 30 safle yng Nghymru gan wedyn 

ddadansoddi’r canlyniadau i weld pa dueddiadau neu anomelïau a gafwyd. Gwelir isod fod 

canlyniadau’r pedwar dull asesu (sef y tri cyhoeddedig hyn, a’r asesiad pwrpasol) yn weddol debyg 

i’w gilydd yn achos y 30 safle yng Nghymru, ac o ganlyniad, felly, gellir cymharu yn hyderus 

ganlyniadau ein hastudiaeth ni gyda chanlyniadau’r tri astudiaeth gyhoeddedig o safleoedd yn 

Ewrop.  

4.3.1 Cymhariaeth rhwng canlyniadau’r asesiad pwrpasol a chanlyniadau’r tri asesiad 
cyhoeddedig 

Mae Ffig. 4.23 yn dangos canlyniadau gwerthoedd bydol y 30 geomorffosafle potensial gan 

ddefnyddio’r asesiad pwrpasol ar y naill law, a’r tri asesiad cyhoeddedig (Pereira et al., 2007; 

Pralong, 2005; Kubalíková, 2013) ar y llaw arall. Er gwaethaf peth amrywiaeth rhwng gwerthoedd 

safleoedd unigol, mae’r gwerthoedd bydol a bennwyd i’r safleoedd gan yr asesiad pwrpasol yn 

gyson â chanlyniadau’r tri asesiad cyhoeddedig (mae patrwm gweddol debyg hefyd o gymharu ranc 

y safleoedd drwy ddefnyddio’r pedwar asesiad: gweler Tabl 4.11). Gan fod amcanion a phwyslais y 

pedwar asesiad yn amrywio (e.e. mae’r asesiad pwrpasol yn gosod mwy o bwyslais ar werthoedd 

gwyddonol a diwylliannol safleoedd), nid yw’r mân amrywiaeth yn y canlyniadau yn annisgwyl. 

Gwelir hefyd fod canlyniadau’r asesiad pwrpasol yn gorwedd yn weddol gyson yng nghanol 

canlyniadau’r asesiadau eraill, gan ymddangos i fod yn ganolrif i werthoedd bydol nifer o’r safleoedd 

(e.e. Vicarage Moss, Llyn Peris, Cors Caron). Sylwer hefyd fod tebygrwydd agos rhwng patrwm 

canlyniadau’r asesiad pwrpasol a chanlyniadau asesiad Pereira et al. (2007), a bod hefyd 

debygrwydd agos rhwng canlyniadau asesiadau Pralong (2005) a Kubalíková (2013) (gwelir y duedd 

hon eto yn Nhabl 4.11 hefyd). Esboniad posib dros y patrymau o debygrwydd yw fod gan yr 

asesiadau ddibenion tebyg. Datblygwyd yr asesiad pwrpasol ac asesiad Pereira et al. (2007) yn 

benodol ar gyfer asesu geomorffosafleoedd yn fwy cyffredinol, tra bod asesiadau Pralong (2005) a 

Kubalíková (2013) wedi’u cynllunio ar gyfer asesu geomorffosafleoedd at ddibenion geodwristiaeth. 

Mae’r math hwn o wahaniaeth mewn ffocws ar wahanol elfennau yn golygu bod peth amrywiaeth 

ym mhatrymau’r canlyniadau yn anochel. 

Yn ogystal â chadarnhau dibynadwyedd yr asesiad pwrpasol, mae’r tebygrwydd rhwng ei 

ganlyniadau a chanlyniadau’r tri asesiad cyhoeddedig sydd wedi’u creu at ddefnydd mewn 

gwledydd yn Ewrop – Portiwgal (Pereira et al., 2007); Ffrainc a’r Eidal (Pralong, 2005); Gweriniaeth 

Tsiec (Kubalíková, 2013) – yn awgrymu’n gryf y byddai modd defnyddio’r asesiad pwrpasol hefyd ar 

gyfer asesu geomorffosafleoedd yn Ewrop. 
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Ffigwr 4.23 Cymhariaeth o werthoedd bydol 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru yn erbyn y sgôr a gafwyd gan ddefnyddio tri asesiad cyhoeddedig (Pereira et al., 2007; 
Kubalíková, 2013; Pralong, 2005). Mae'r safleoedd wedi'u rhannu i bedwar categori yn ôl y mathau gwahanol o safleoedd: Afonol (Af); Rhewlifol (Rh); Ucheldirol (Uch); Arfordirol 
(Ar). 
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4.3.2 Cymharu gwerthoedd bydol geomorffosafleoedd Cymru ac Ewrop 

Gan fy mod bellach wedi sefydlu fod canlyniadau’r asesiad pwrpasol yn gymharus gyda 

chanlyniadau’r tri asesiad cyhoeddedig (gweler Ffig. 4.23 a Tabl 4.11), gallaf gymharu’n hyderus 

werthoedd bydol 30 o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru gyda chanlyniadau’r dair 

astudiaeth arall sy’n astudio geomorffosafleoedd ym Mhortiwgal, yr Eidal, Ffrainc a’r Weriniaeth 

Tsiec. Er mai sampl fechan o safleoedd y gellir eu cymharu, o edrych ar ganlyniadau gwerthoedd 

bydol amrywiaeth o geomorffosafleoedd ym Mhortiwgal (Pereira et al., 2007), Ffrainc (Pralong, 

2005), yr Eidal (Pralong, 2005) a’r Weriniaeth Tsiec (Kubalíková, 2013) (gweler Tabl 4.12), gwelir 

bod geomorffosafleoedd potensial Cymru yn gymharol o ran pwysigrwydd. O’r holl safleoedd a 

aseswyd, Cadair Idris, a sgoriodd uchaf oll (gwerth bydol o 0.85). Sylwer hefyd yn Nhabl 4.11 fod 

gan safleoedd Cymru ystod ehangach o werthoedd bydol na’r geomorffosafleoedd a aseswyd yn 

y dair astudiaeth arall. Un esboniad am hyn yw bod mwy o safleoedd wedi eu hasesu yng Nghymru 

nag yn yr astudiaethau eraill (Pralong (2005) – 6 safle; Pereira et al. (2007) – 26 safle; Kubalíková 

a Kirchner (2016) – 6 safle), gan olygu y byddai’r amrediad o sgorau yn debygol o fod yn uwch. 

Rheswm arall yw y byddai’r safleoedd llai addas yn astudiaethau Pralong (2005), Pereira et al. 

(2007) a Kubalíková a Kirchner (2016) wedi eu heithrio yn rhan gyntaf eu hasesiadau. 

Yn ymateb i un o gwestiynau ymchwil penodol y gwaith hwn, sef A yw geomorffosafleoedd 

potensial Cymru yn gymharol mewn pwysigrwydd i’r rheini sydd wedi eu hadnabod mewn 

gwledydd Ewropeaidd eraill?, cesglir felly, gyda pheth sicrwydd, fod nifer o’r 30 safle yng Nghymru 

yn gymharol mewn pwysigrwydd i geomorffosafleoedd yn Ewrop sydd eisoes wedi’u hadnabod 

gan academyddion yn y maes (Pralong, 2005; Pereira et al., 2007; Kubalíková a Kirchner, 20016). 
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Tabl 4.11 Cymhariaeth o ranc 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru drwy ddefnyddio’r asesiad pwrpasol 

a’r tri asesiad cyhoeddedig (Pereira et al., 2007; Kubalíková, 2013; Pralong, 2005). 

 

Geomorffosafleoedd potensial  

Cymru 

Ranc 

Pwrpasol 
Pereira et al. 

(2007) 

Kubalíková 

(2013) 

Pralong 

(2005) 

1. Cadair Idris 1 2 1 1 

2. Afon Dyfrdwy, Glyndyfrdwy 2 3 7 3 

3. Afon Teifi yng Nghenarth  3 1 7 9 

4. Talyllyn 4 9 7 12 

5. Twyni Cynffig 5 7 5 5 

6. Afon Gwy yn Llan Cewydd 5 7 13 16 

7. Cwm Elan 7 16 2 5 

8. Arfordir Pen-bre 7 5 6 3 

9. Mynydd Du (yn Llyn y Fan Fach) 9 6 4 5 

10. Cors Caron 10 13 14 9 

11. Pontarfynach 11 4 3 2 

12. Sarn Cynfelyn 11 17 17 17 

13. Cwm Dewi 12 9 18 11 

14. Creigiau Llansteffan 12 9 15 5 

15. Arfordir Monknash 14 23 11 20 

16. Aber Afon Dyfrdwy 15 12 10 12 

17. Moryd Porth Tywyn a Llychwr 16 23 24 30 

18. Mwynglawdd a Mynyddoedd Rhiwabon 18 13 12 12 

19. Mynydd Llangynidr 19 17 24 22 

20. Morfa Dyffryn 20 17 22 20 

21. Morfa Harlech 20 17 22 12 

22. Mynydd Preseli 20 15 15 22 

23. Llyn Peris 23 21 19 17 

24. Llynnau Bodgynydd 23 21 19 17 

25. Twyni Gronant a Warin Talacre 25 26 19 22 

26. Vicarage Moss 26 27 30 22 

27. Henborth 27 25 27 26 

28. Cwm Cynfal 28 28 27 27 

29. Afon Efyrnwy yn Llandysilio 28 29 27 29 

30. Marian Llanfihangel 30 30 26 28 
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Tabl 4.12 Cymhariaeth o werthoedd bydol asesiadau o geomorffosafleoedd ledled Ewrop: Cymru (dull pwrpasol); Parc Natur Monteshinho yng Ngogledd Portiwgal (dull Pereira et al. 

(2007); Chamonix Mont-Blanc, Ffrainc a Crans-Montana-Sierre, Yr Eidal (dull Pralong, 2005); Ucheldiroedd Vizovická vrchovina, Dwyrain Gweriniaeth Czech (dull Kubalíková , 2013). 

Mae’r holl werthoedd bydol wedi’u sgorio allan o 1. 

Dull pwrpasol o asesu 

geomorffosafleoedd yng Nghymru 

Dull asesu geomorffosafleoedd gan 

Pereira et al. (2007) 

Dull asesu geomorffosafleoedd gan 

Pralong (2005) 

Dull asesu geomorffosafleoedd gan 

Kubalíková (2013) 

Daw’r canlyniadau isod o ymchwil Kubalíková a 

Kirchner (2016) 

Enw’r safle 
Gwerth 
bydol 

Ranc 
(cyfanswm 
o 30 safle) 

Enw’r safle 
Gwerth 
bydol  

Ranc  
(cyfanswm 
o 26 safle) 

Enw’r safle 
Gwerth 
bydol 

Ranc 
(cyfanswm o 

6 safle) 
Enw’r safle 

Gwerth 
bydol  

Ranc 
(cyfanswm o 6 

safle) 

Cadair Idris 0.85 1 Santa Ana 0.77 1 Finges 0.79 1 Kopce 0.73 1 

Cwm Elan* 0.73 7 
Cheira da 

Noiva 
0.64 8 Bossons glacier 0.78 2 Devil’s rocks 0.71 2 

Pontarfynach* 0.70 11 
Boca da 

Caborca 
0.61 10 Mer de Glace 0.74 3 

Senice 

meanders  
0.63 3 

Sarn Cynfelyn* 0.70 11    Diosaz gorges 0.67 4 Horní skály 0.60 4 

Llynnau 

Bodgynnydd 
0.59 23    St-Léonard lake 0.54 5 Dolní skály 0.56 5 

Marian 

Llanfihangel 
0.39 30    Vaas cave 0.51 6 Láz 0.50 6 
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4.4 Astudiaethau Achos  

Dewiswyd tair safle o blith y 30 geomorffosafle potensial i fod yn sail i astudiaethau achos mwy 

manwl. Drwy wneud hyn atebir amcan olaf yr ymchwil, sef: disgrifio nodweddion cyfres o 

geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, gan werthuso dulliau posibl o’u cyflwyno a’u dehongli 

i ymwelwyr. Roedd hyn hefyd yn fy ngalluogi i ateb y ddau gwestiwn ymchwil penodol canlynol: (1) 

A all darparu ac integreiddio geomorffoleg gyda mathau eraill o wybodaeth gyfoethogi profiadau 

ymwelwyr a sut orau y gellir cyflawni hyn?; (2) A ellir integreiddio nodweddion diwylliannol fel dull 

i gyfoethogi profiadau ymwelwyr, ac fel porth i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau 

geomorffolegol?  

Ar ôl penderfynu fod gan y safleoedd canlynol botensial mawr i’w datblygu fel geomorffosafleoedd, 

fe’u dewiswyd fel astudiaethau achos:  

1. Rhaeadrau Pontarfynach (Ceredigion) 

2. Sarn Cynfelyn (a’r arfordir o Glarach i Borth, Ceredigion) 

3. Cwm Elan (Powys) 

Mae’r is-bennod hon yn rhoi trosolwg o’r prif resymau dros ddewis y safleoedd hyn fel astudiaethau 

achos, gan drafod rhai rhesymau pam na ddewiswyd safleoedd eraill. Trafodir ymhellach y 

rhesymau dros ddewis y tair astudiaeth yn dair bennod nesaf yn adrannau 5.2 (Rhaeadrau 

Pontarfynach), 6.2 (Sarn Cynfelyn) a 7.2 (Cwm Elan).  

4.4.1 Gwerth bydol y safleoedd 

Pwrpas y fethodoleg a ddefnyddiais oedd cyfrifo gwerth bydol 30 o geomorffosafleoedd potensial 

ledled Cymru, ac yna gwerthuso addasrwydd y safleoedd hynny fel astudiaethau achos, gyda’r diben 

o’u datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd. Mae’r broses hon o werthuso addasrwydd 

safleoedd yn rhan bwysig o asesu geomorffosafleoedd (Panizza, 2001). Rhaid oedd dewis safleoedd 

â gwerth bydol uchel, ac yn benodol safleoedd gyda rhaniad cyson rhwng y pedwar gwerth a 

aseswyd (gwyddonol, diwylliannol, ychwanegol a defnyddioldeb). Eto i gyd, nid oedd o reidrwydd 

yn angenrheidiol i ddewis y safleoedd a sgoriodd uchaf oll. Er enghraifft, penderfynwyd peidio â 

dewis Cadair Idris, y safle a dderbyniodd y gwerth bydol uchaf o blith y 30 safle, fel astudiaeth achos, 

am ddau brif reswm. Yn gyntaf nid oes hygyrchedd da o amgylch y safle ei hun, sy’n eithrio 

amrywiaeth o bobl rhag ymweld (e.e. yr henoed, pobl ag anableddau, babanod mewn pramiau, 

ayyb). Yn ail, mae amrywiaeth mawr o wybodaeth am geomorffoleg y safle, ynghyd â gwybodaeth 

am nifer o nodweddion eraill (e.e. ecolegol a diwylliannol), wedi’u cyflwyno i ymwelwyr y safle 

mewn amrywiaeth o ffyrdd yn barod (e.e. byrddau gwybodaeth traddodiadol, clipiau fideo, clipiau 
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sain, animeiddiadau, apiau, gemau plant) (Ffig. 4.24). Penderfynwyd felly nad oedd llawer o sgôp i 

ddatblygu’r safle ymhellach gan fod yr wybodaeth a oedd yn cael ei gyflwyno yn dda iawn ac wedi 

ei gyfathrebu’n effeithiol drwy amrywiaeth o dechnegau. Dewiswyd felly safleoedd a oedd â 

potensial gwell i’w datblygu ymhellach.  

 

4.4.2 Amrywiaeth o nodweddion diwylliannol 

Gan fod y gwaith ymchwil hwn yn rhoi pwyslais arbennig ar werth diwylliannol geomorffosafleoedd, 

ystyriwyd amrywiaeth eang o nodweddion diwylliannol, e.e. cysylltiadau helaeth â threftadaeth; 

chwedlau a mythau; llên gwerin; cysylltiadau llenyddol; cynnwys archeolegol. Mae safle 

Pontarfynach wedi ysbrydoli amrywiaeth o ymatebion diwylliannol dros y canrifoedd, gan arlunwyr, 

beirdd, awduron a ffotograffwyr. Cysylltir adeiladu’r bont wreiddiol ganoloesol ar draws ceunant 

Mynach â chwedl Pont y Gŵr Drwg. Yn fwy diweddar, gwnaeth y ddrama dditectif ar S4C a’r BBC, Y 

Gwyll, ddefnydd mawr o olygfeydd ac awyrgylch tywyll y safle, gan ddefnyddio rhai o’r rhaeadrau 

a’r plymbyllau ar gyfer lleoliadau ffilmio. Nid yw safle Sarn Cynfelyn wedi ysbrydoli’r un helaethder 

o ymatebion diwylliannol. Creda rhai fod y Sarn, ynghyd ag olion fforest hynafol 2 filltir i’r gogledd 

Ffigwr 4.24 Enghreifftiau o rai o’r ffyrdd y mae gwybodaeth am amrywiaeth o nodweddion Cadair Idris yn 

cael ei gyflwyno i ymwelwyr (©Sioned Llywelyn). 
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yn Borth, yn brawf o fodolaeth anheddle Cantre’r Gwaelod, allan o dan y môr, rywle rhwng Sarn 

Cynfelyn a Sarn Badrig, 40km i’r gogledd. Yn niffyg unrhyw dystiolaeth archeolegol, mae’n amhosib 

profi na gwrthbrofi hyn, ond mae’n debygol fod y sarn ac olion y fforest wedi chwarae rôl allweddol 

yn ysbrydoli un o chwedlau mwyaf poblogaidd Cymru. Oherwydd y cysylltiad diwylliannol cryf hwn, 

penderfynwyd y gallai fod yn fanteisiol i hyrwyddo’r sarn i ymwelwyr. Mae cysylltiadau diwylliannol 

y trydydd safle, Cwm Elan, yn perthyn i’r cyfnod modern, ac yn ymwneud gyda’r ffordd y mae pobl 

wedi newid y dirwedd drwy adeiladu cyfres o argaeau er mwyn sicrhau cyflenwad o ddŵr ar gyfer 

Dinas Birmingham.  

4.4.3 Defnydd presennol o’r safleoedd 

Un ffactor cyson rhwng y tair safle oedd bod diffygion amlwg yn y wybodaeth geomorffolegol a gâi 

ei gyflwyno i ymwelwyr ynddynt (gweler adran 4.2.7). Roedd cyfle, felly, ym mhob ohonynt i 

gyflwyno gwybodaeth gywrain am y geomorffoleg i ymwelwyr, a’i blethu gyda gwybodaeth am 

nodweddion eraill (e.e. nodweddion ecolegol), ac yn arbennig gyda gwybodaeth am gysylltiadau 

diwylliannol. Mae safleoedd Rhaeadrau Pontarfynach a Chwm Elan eisoes yn cael eu rhedeg fel 

safleoedd twristiaeth: e.e. mae cyfle i ymwelwyr Pontarfynach gerdded o amgylch y safle, ac mae 

peth gwybodaeth am nodweddion ecolegol a diwylliannol y safle ar gael ar fyrddau gwybodaeth ac 

ar daflenni gwybodaeth. Er hynny, ni cheir unrhyw wybodaeth yno sy’n esbonio ffurfiant tirwedd 

Pontarfynach. Ceir mwy o wybodaeth yng Nghwm Elan, ac oherwydd helaethder y safle, mae’r rhan 

fwyaf o’r wybodaeth ar gael yn y ganolfan ymwelwyr. Mae hefyd mwy o amrywiaeth yn natur y 

wybodaeth a’r ffordd y mae’n cael ei gyflwyno i’r cyhoedd, ond eto roedd y wybodaeth am 

geomorffoleg yn annigonol (o ystyried helaethder y ffurfiau geomorffolegol trawiadol) ac yn aml yn 

anghywir, heb ateb nifer o gwestiynau amlwg a phwysig, e.e. pam oedd ffurfiant y dirwedd naturiol 

yn ddelfrydol ar gyfer adeiladu’r argaeau? Yn wahanol i’r ddwy safle arall, nid yw Sarn Cynfelyn yn 

cael ei rhedeg fel safle i ymwelwyr. Yn hytrach, mae’r safle wedi’i leoli ar hyd llwybr arfordirol 

Cymru, ac felly er bod ymwelwyr yn cerdded ar hyd y llwybr nid ydynt o reidrwydd yn dod yn 

unswydd i weld y safle. Ni cheir unrhyw wybodaeth i ymwelwyr Sarn Cynfelyn am ei  ffurfiant na 

chwaith am ei berthnasedd i Chwedl Cantre’r Gwaelod. Mae peth gwybodaeth i’w chanfod ar 

adnoddau allanol (gwefannau), ond cyfyngedig iawn yw’r wybodaeth honno.  

4.4.4 Gwahaniaeth ym maint y safleoedd 

Er mwyn gallu asesu pa mor llwyddiannus yw cyflwyno gwybodaeth wyddonol a diwylliannol i 

ymwelwyr mewn safleoedd o feintiau gwahanol, dewiswyd tair safle sy’n wahanol iawn o ran eu 

meintiau. Mae safle Rhaeadrau Pontarfynach, er enghraifft, yn weddol gyfyngedig, gydag ymwelwyr 

yn gorfod dilyn llwybr penodol o amgylch y safle i weld y nodweddion. Drwy wneud hyn, maent yn 
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debygol o weld yr holl nodweddion ond ar hyn o bryd nid oes dim i esbonio’r geomorffoleg iddynt. 

Un o anfanteision y llwybr hwn yw ei fod yn serth ac yn cynnwys nifer fawr o risiau, ac felly mae’n 

eithrio rhai ymwelwyr. Mae safle Sarn Cynfelyn ar y llaw arall yn llawer ehangach, ac mae’r Sarn 

wedi’i leoli islaw llwybr arfordirol cenedlaethol. Gan fod hygyrchedd gwael at y safle gyda cherbyd 

(h.y. nid oes modd ei gyrraedd ar ffordd), a bod y llanw yn rhwystro ymwelwyr rhag ei weld ar 

adegau penodol o’r dydd, casglwyd na fyddai’r Sarn ei hunan yn gweithio fel geomorffosafle. Eto i 

gyd, penderfynwyd y byddai modd manteisio ar ei leoliad ar hyd y lwybr arfordirol, a integreiddio’r 

safle yn rhan o rwydwaith ehangach o safleoedd gan ei gysylltu gyda rhwydwaith ddiwylliannol 

ehangach, gyda’r ffocws ar chwedl Cantre’r Gwaelod (ymhelaethir ar hyn yn is-adrannau 5.2 a 5.3). 

Cwm Elan yw’r safle mwyaf o’r tri, ac mae’n rhwydwaith o dirffurfiau ucheldirol, rhewlifol ac afonol. 

Oherwydd ei faint, mae’n cynnig cyfle i drafod amrywiaeth mawr o brosesau a nodweddion 

geomorffolegol, yn ogystal â chynnig cyfle i greu dulliau dyfeisgar o gyflwyno gwybodaeth i 

ymwelwyr mewn modd sy’n integreiddio’r holl nodweddion hyn ynghyd â’u cysylltiad agos gyda 

gweithredoedd dynol yn yr ardal. 

4.4.5 Cyfleoedd am gyllid ac i gydweithio  

Ffactor bwysig iawn yr oedd yn rhaid ei hystyried yn ofalus wrth ddewis yr astudiaethau achos oedd 

y cyfleoedd cyllidol gwahanol, ynghyd â’r cyfleoedd i gydweithio gyda chymdeithasau a chwmnïau 

gwahanol. Er fod peth cyllid i gael gan arianwyr yr ymchwil, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 

sylweddolais y byddai cyllid ychwanegol yn fy ngalluogi i ddatblygu adnoddau pellach a mwy 

dyfeisgar, er mwyn dylanwadu’n fwy ar brofiadau’r ymwelwyr. Cafwyd grant o £1000 gan 

Gymdeithas Geomorffoleg Prydain i gynnal grŵp ffocws gydag arbenigwyr o’r maes, i dderbyn eu 

barn ar lyfryn a llwybr llafar a grëwyd yn bwrpasol ac sy’n trafod ffurfiant nodweddion 

geomorffolegol Rhaeadrau Pontarfynach a’u cysylltiadau gydag amryw o nodweddion ac ymatebion 

diwylliannol (trafodir y rhain yn is-adran 5.2). Roedd hefyd yn gyfle i dderbyn barn pobl broffesiynol 

o wahanol feysydd perthnasol am y ffyrdd gorau o gyflwyno gwybodaeth i’r cyhoedd. Roedd y 

drafodaeth hefyd yn ddefnyddiol wrth benderfynu pa ddulliau i’w defnyddio ar gyfer creu adnoddau 

ar gyfer Sarn Cynfelyn a Chwm Elan. Bu cyfle hefyd i gydweithio gydag Arad Goch, cwmni drama 

lleol yn Aberystwyth, yn ystod eu gŵyl gelfyddydol Hen Linell Bell a oedd yn rhedeg dros dair 

wythnos yn haf 2017 yn Aberystwyth (gweler gwefan yr ŵyl: Arad Goch, 2017). Nod yr ŵyl oedd 

dod â chymunedau at ei gilydd i ddathlu chwedl Cantre’r Gwaelod a diwylliant Ceredigion drwy 

gyfres o berfformiadau celfyddydol. Wedi trafodaethau â Jeremy Turner, cyfarwyddwr y cwmni, 

gwelwyd fod yna wagle amlwg yng nghynlluniau’r ŵyl i blethu elfennau gwyddonol gyda’r elfennau 

celfyddydol fel ffordd effeithiol o esbonio nodweddion a phrosesau geomorffolegol ar hyd y llwybr 

arfordirol rhwng Clarach a Borth (trafodir hyn yn fanwl yn is-adran 6.3). Yn achos Cwm Elan bu cyfle 
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i gydweithio gydag Elan Links, cynllun a ariennir gan y Loteri Cenedlaethol er mwyn gwarchod a 

hyrwyddo treftadaeth Cwm Elan, ac fe wnaethon nhw gytuno i ddarparu llwyfan i’m gwefan 

rhyngweithiol ar eu prif wefan fel ei bod yn cyfoethogi eu darpariaeth hwy i ddefnyddwyr. 

4.5 Casgliad 

I grynhoi, drwy asesu 30 o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, gallwn ddefnyddio’r 

canlyniadau hyn i wneud penderfyniadau gwybodus wrth ddewis y safleoedd mwyaf addas ar gyfer 

eu datblygu ymhellach fel geomorffosafleoedd. Mae’r canlyniadau hyn yn cydymffurfio gyda 

meddylfryd Panizza (2001), sef fod y safleoedd sy’n derbyn gwerthoedd bydol uchaf, ac felly’n 

dueddol o wneud geomorffosafleoedd gwell, â dosbarthiad gweddol gyfartal rhwng y pedwar 

gwerth a aseswyd. Pwynt arall a amlygwyd gan y canlyniadau oedd bod angen gwerthuso 

canlyniadau pob safle’n ofalus, gan nad yw dewis y safleoedd hynny sydd wedi derbyn gwerthoedd 

bydol uchaf o reidrwydd yn golygu eu bod nhw’n gwneud y geomorffosafleoedd gorau. Er 

enghraifft, roedd nifer o enghreifftiau lle roedd safle wedi sgorio’n isel am amrywiaeth o resymau 

(e.e. hygyrchedd gwael; diffyg gwybodaeth i ymwelwyr; cysylltiadau diwylliannol cryf ond bod 

ychydig ohonynt), ond drwy werthuso pob safle’n unigol, roedd modd adnabod fod yna gyfleoedd 

yn rhai o’r safleoedd hyn i’w datblygu fel geomorffosafleoedd. Un o brif ganfyddiadau’r asesiadau 

oedd bod diffyg mawr yn yr hyn sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd i hyrwyddo’r rhan fwyaf o 

geomorffosafleoedd potensial Cymru. Gallwn ddysgu llawer o’r gwaith sy’n cael ei wneud mewn 

nifer o wledydd Ewropeaidd, e.e. Sbaen a Phortiwgal, yn enwedig o ystyried fod y mwyafrif o’r 30 

safle yng Nghymru yn gymharol mewn pwysigrwydd i geomorffosafleoedd yn Ewrop sydd eisoes 

wedi’u hadnabod gan academyddion yn y maes (Pralong, 2005; Pereira et al., 2007; Kubalíková a 

Kirchner, 2016).  

Bydd y tair pennod nesaf (pennod 5, 6 a 7) yn manylu ymhellach ar y ffactorau a ystyriwyd wrth 

ddewis y tri astudiaeth achos, gan ddisgrifio nodweddion gwahanol y safleoedd; amlinellu’r dulliau 

gwahanol a ddefnyddiwyd i esbonio nodweddion gwyddonol a diwylliannol y safleoedd i’r cyhoedd; 

a gwerthuso llwyddiant y dulliau gwahanol hyn. 
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Pennod 5: Astudiaeth Achos 1 – 

Rhaeadrau Pontarfynach 

Amcan olaf y prosiect hwn yw archwilio dulliau o ddehongli tri geomorffosafle potensial er mwyn 

eu cyflwyno i ymwelwyr. Yn y bennod hon, a’r ddwy nesaf (6 a 7), cyflwynir tair astudiaeth achos 

mewn tair rhan: bydd y rhan gyntaf yn esbonio pam y dewiswyd y safle; bydd yr ail ran yn esbonio’r 

dewis o adnoddau hyrwyddo; a’r drydedd ran yn trafod y dulliau a ddefnyddiwyd i werthuso’r 

adnoddau, gan gynnwys barn y cyhoedd ac yn achos yr astudiaeth gyntaf, farn unigolion o gwmnïau 

a sefydliadau gwahanol sy’n ymwneud â geodreftadaeth (drwy drafodaethau grŵp ffocws). Wrth 

ddadansoddi’r ymatebion yn y drydedd ran hon, ceisiwyd gweld sut y gwnaeth yr adnoddau 

gyfoethogi profiadau’r ymwelwyr a chyfranogwyr y grwpiau ffocws, a chynyddu eu diddordeb 

mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol drwy gyflwyno gwybodaeth integreiddiedig iddynt. 

Dewiswyd Rhaeadrau Pontarfynach, safle sydd wedi’i leoli yng ngogledd Ceredigion (Ffig. 5.1), ar 

gyfer yr astudiaeth achos gyntaf a bydd y bennod hon yn canolbwyntio ar y safle hon.  

 

Ffigwr 5.1 Lleoliad safle Astudiaeth Achos 1, Rhaeadrau Pontarfynach, Ceredigion (seren las). 

Aberystwyth 

Aberaeron 

Ponterwyd 

Llambed 
Aberporth 
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5.1 Cyfiawnhad dros ddewis Rhaeadrau Pontarfynach 

Yn sgil asesu’r 30 geomorffosafle potensial ar draws Cymru, ranciwyd Rhaeadrau Pontarfynach yn 

11eg (gwerth bydol o 0.7 allan o 1). Gwelwyd fod gan y safle amrywiaeth o nodweddion o 

ddiddordeb (e.e. nodweddion geomorffolegol; diwylliannol; ecolegol) ei fod yn gymharol hygyrch, 

a bod y ddau beth hyn yn cyfrannu at ei botensial fel geomorffosafle llwyddiannus. Gan ei fod eisoes 

yn cael ei ddefnyddio fel safle twristiaeth, mae nifer o elfennau yn eu lle yn barod ar gyfer denu 

ymwelwyr a darparu gwasanaethau addas ar eu cyfer (e.e. maes parcio penodedig, swyddfa 

docynnau lle ceir gwybodaeth ychwanegol ar ffurf taflenni gwybodaeth, gwefan benodedig). Yn yr 

is-adran gyntaf hon manylir ar yr amrywiol elfennau a ystyriwyd, gan ffocysu’n benodol ar 

werthoedd gwyddonol, gwerthoedd diwylliannol, gwerthoedd ychwanegol, a defnydd potensial y 

safle fel geomorffosafle.  

5.1.1 Gwerth gwyddonol 

Penodwyd sgôr o 0.55 (uchafswm o 1) ar gyfer gwerth gwyddonol Rhaeadrau Pontarfynach, ac 

mae’r sgôr cymharol isel hwn yn ganlyniad i dderbyn sgôr o 0 mewn un o’r categorïau (trafodir hyn 

isod). Derbyniodd y safle sgôr o 0.75 (uchafswm o 1) am yr amrywiaeth o dirffurfiau a nodweddion 

geomorffolegol diddorol sydd i’w canfod yno, gan gynnwys ceudyllau, plymbwll, ceunentydd a 

brigiadau yn y graig (gweler Ffig. 5.2). Yr atyniad pennaf, fodd bynnag, yw’r rhaeadrau ar hyd Afon 

Mynach (Ffig. 5.2c a 5.2dd), sy’n disgyn mewn cyfres o bum prif gwymp gyda rhaeadrau rhyngddynt. 

Mae modd i ymwelwyr gerdded ar hyd llwybr sy’n eu tywys o amgylch y rhaeadrau hyn. Derbyniodd 

y safle sgôr o 0.75 (uchafswm o 1) am ei brinder o fewn yr ardal (h.y. gorllewin y Canolbarth), ond 

gan nad yw rhaeadrau yn dirffurfiau prin neu unigryw, yn enwedig ar lefel cenedlaethol, fe sgoriodd 

y safle 0 (uchafswm o 1) yn y categori hwn. Gan fod y rhaeadrau yn cyfuno i greu cwymp o 91m, un 

o’r cwympiadau mwyaf yng Nghymru, penderfynwyd na ddylai’r sgôr isel hwn eithrio’r safle rhag 

cael ei ddewis i’w ddatblygu fel geomorffosafle, yn enwedig gan fod rhwng 35,000 a 40,000 o bobl 

yn ymweld ag ef yn flynyddol yn ôl y perchennog presennol (V. Pendleton, cyfathrebiad personol, 

09.06.2016).   

Yn ogystal â’r amrywiaeth o nodweddion geomorffolegol sydd i’w cael yno, derbyniodd y safle hefyd 

sgôr canolig (0.5 allan o 1) am argaeledd cyhoeddiadau gwyddonol sy’n ymwneud â materion 

geomorffolegol. Tyst o’i bwysigrwydd fel safle geomorffolegol yw’r ffaith fod Rhaeadrau 

Pontarfynach wedi eu cynnwys yn y gyfrol Fluvial Geomorphology of Great Britain (Lewin, 1997), 

sy’n gasgliad cynhwysfawr o ymchwiliadau i ffurfiant tirffurfiau afonol a phrosesau afonol 

cysylltiedig ar draws Prydain. Ynddo disgrifia Lewin ddatblygiad y rhaeadrau drwy broses o gipio 



Pennod 5: Astudiaeth Achos 1 – Rhaeadrau Pontarfynach 

129 
 

neu ladrata yn rhannau uchaf afon hynafol proto-Teifi gan afonydd Ystwyth a Rheidol (gweler Ffig. 

5.3). Esboniodd ymhellach sut, yn sgil y broses hon, y bu i’r llif dŵr yn Afon Rheidol gynyddu gan 

achosi i Ddyffryn Rheidol ddyfnhau ar raddfa llawer cynt nag o’r blaen. Nid oedd llednentydd llai, 

e.e. Afon Mynach lle ceir Rhaeadrau Pontarfynach, yn gallu dyfnhau ar yr un cyflymder, ac o 

ganlyniad fe ffurfiwyd y rhaeadrau.  

Pennwyd sgôr o 0.75 (uchafswm o 1) i’r safle am ei gyflawnder (h.y. pa mor gyflawn a rhydd o niwed 

ydyw), gan nad yw wedi dioddef ond ychydig o niwed gan ffactorau dynol. Dim ond dau ffactor 

‘niweidiol’ a ganfuwyd yn y safle: ffurfiant y cynllun pŵer hydro-electrig cynnar sydd â phibellau’n 

croesi rhannau o’r rhaeadrau; a’r tair pont sydd wedi eu codi dros y ceunant (gweler Ffig. 5.2ch). Er 

mor weledol yw’r strwythurau hyn, nid ydynt yn amharu gormod ar y nodweddion cynhenid 

geomorffolegol. Mewn rhai achosion, byddai’r llwybrau cerdded a’r grisiau sydd wedi’u lleoli 

A C B 

CH DD D 

Ffigwr 5.2 Prif dirffurfiau a nodweddion geomorffoleg yn safle Pontarfynach: (A) ceudyllau; (B) plymbwll; (C) 

llun agos o bum prif gwymp Rhaeadrau Pontarfynach; (CH) ceunant; (D) brigiadau yn y graig gyda haenau ar 

ogwydd; (DD) Llun o bell o bum prif gwymp Rhaeadrau Pontarfynach (©Sioned Llywelyn).  
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amgylch y safle hefyd yn cael eu hystyried i fod yn niwed gan ddyn (e.e. llwybr sydd wedi’i gloddio 

trwy dwyni tywod). Ond, yn yr achos hwn, nid oeddent yn amharu’n ormodol ar nodweddion 

geomorffolegol y safle, ac felly ni ystyriwyd hwy’n ‘niwed’.  Yn sgil gwytnwch y safle hon i brosesau 

naturiol, penderfynwyd hefyd nad yw’r safle wedi’i niweidio gan brosesau naturiol, ac er fod 

tystiolaeth amlwg o erydiad gan ddŵr, ni ystyriwyd hyn yn ‘niwed’ gan fod yr erydiad hwn wedi bod 

yn hanfodol ar gyfer datblygiad y rhaeadrau a’r siapiau sydd wedi ymffurfio yn y creigiau gan greu’r 

ceudyllau a thirffurfiau geomorffolegol.  

5.1.2 Gwerth diwylliannol 

Atyniad mawr arall i ymwelwyr â’r safle yw ei gysylltiadau diwylliannol, a phennwyd sgôr o 0.86 

(uchafswm o 1) iddo yn y categori hwn, sef y trydydd sgôr uchaf allan o’r 30 geomorffosafle a 

aseswyd. Mae perchnogion y safle yn gwneud cryn ymdrech i hyrwyddo’r cysylltiad gyda chwedl 

Pont y Gŵr Drwg yn benodol, ac fe gysylltir adeiladu’r bont ganoloesol wreiddiol (gweler Ffig. 5.2ch) 

ar draws ceunant Mynach yn arbennig â’r chwedl hon. Ceir rhai deunyddiau yn y safle sy’n esbonio’r 

cysylltiad hwn, e.e. tywyslyfr yn esbonio’r chwedl yn benodol (penodwyd sgôr o 0.67 (allan o 1) am 

y categori hwn). Pan ofynnwyd pam y dewiswyd marchnata’r safle drwy ddefnyddio chwedl Pont y 

Gŵr Drwg, atebodd y perchennog:  

‘I think that a lot of people actually come here to see the three bridges and because they’ve 

heard of the tale [Pont y Gŵr Drwg]. I think that it’s great for getting children involved, 

especially because I’m not sure how many children would actually want to come and see just a 

waterfall, but when you tell them about the tale it makes it much more exciting for them.’ 

(V. Pendleton, cyfathrebiad personol, 09.06.2016) 

Er mai dim ond gwybodaeth am chwedl Pont y Gŵr Drwg sydd ar gael ar hyn o bryd yn y safle, mae 

iddo nifer o gysylltiadau diwylliannol eraill, ac oherwydd cyfoeth ei gysylltiadau sgoriodd y safle 1 

(uchafswm o 1) am y categori hwn. Mae Rhaeadrau Pontarfynach wedi bod yn safle twristiaeth ers 

amser maith, gan ysbrydoli amrywiaeth o ymatebion diwylliannol dros y canrifoedd gan arlunwyr, 

beirdd, llenorion a ffotograffwyr. Ymhlith y mwyaf enwog mae cerddi gan y bardd William 

Wordsworth a ysgrifennodd To the Torrent at the Devil’s Bridge, North Wales yn 1824 (Wordsworth, 

1824); ffotograffau du a gwyn arloesol o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan Francis 

Bedford; a llyfrau teithio yn trafod yn fanwl nodweddion y safle gan George Borrow yn 1862 o’r enw 

Wales: Its People, Language and Scenery. Yn fwy diweddar, gwnaeth y ddrama dditectif ar S4C a’r 

BBC, Y Gwyll (Hinterland yn Saesneg), ddefnydd mawr o olygfeydd ac awyrgylch tywyll y safle 

(gweler Ffig. 5.3 a 5.4), gan ddefnyddio rhai o’r rhaeadrau a’r plymbyllau ar gyfer lleoliadau ffilmio. 
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Yn ôl perchennog presennol y safle, mae nifer o bobl yn ymweld gan eu bod eisiau gweld lle 

ffilmiwyd y gyfres (V. Pendleton, cyfathrebiad personol, 09.06.2016). 

5.1.3 Gwerth ychwanegol 

Sgoriodd y safle yn uchel iawn (0.92 allan o 1) ar sail ei werthoedd ychwanegol. Y gwerthoedd 

ychwanegol a fesurwyd oedd: gwerth ecolegol; gwerth esthetig; nifer o olygfannau. Derbyniodd y 

safle’r sgôr uchaf posib (1 allan o 1) am ei werth ecolegol, gan fod yr amgylchedd llaith y mae’r 

rhaeadr yn ei greu yn darparu cynefin delfrydol ar gyfer nifer o rywogaethau o fwsoglau a chen prin. 

Mae’r nodweddion ecolegol hyn yn hollol ddibynnol ar y nodweddion geomorffolegol (h.y. y 

rhaeadrau) i greu’r amgylchedd lle gallant ffynnu. Yn ogystal â’r cen a’r mwsoglau, mae yno ardal o 

goetir hynafol, ac mae gan nifer o’r coed hyn Orchmynion Gwarchodaeth Coed i’w gwarchod. Ceir 

nodweddion ecolegol prin yn y safle, ac o ganlyniad dynodwyd y safle, a’r ardal ehangach, yn rhan 

o SoDdGA Coedydd a Cheunant Rheidol (sydd yn 234 hectar o faint) ar sail pedair nodwedd ecolegol: 

(1) Coetir Collddail; (2) Cennau sy’n nodweddiadol o goetir hynafol; (3) Mwsoglau a llysiau’r afu sy’n 

nodweddiadol o goetir hynafol: (4) Y Barcud Coch (CNC, d.d.). Ar hyn o bryd mae perchennog y safle yn 

cynnig peth gwybodaeth i ymwelwyr am y nodweddion hyn, e.e. lluniwyd Llwybr Natur o amgylch y 

safle a llyfryn cysylltiedig sy’n cyflwyno ymwelwyr i nifer o’r nodweddion. 

Gwerth ychwanegol pwysig arall i’r safle yw ei werth esthetig, ac mae nifer fawr o bobl yn ymweld 

â’r safle oherwydd ei brydferthwch. Pan ofynnwyd i’r perchennog beth yw’r prif reswm pam mae 

pobl yn ymweld, atebodd:  

‘I see more and more people these days taking photos around the walks, especially younger 

people. People like to put things on social media nowadays don’t they, seems to be a real 

trend. So yes, I guess that people mainly come here to see the scenery and to take pictures, but 

then you’ve got people that are also interested in the legend and the history’  

(V. Pendleton, cyfathrebiad personnol, 09.06.2016) 

Ffigwr 5.3 Prif gymeriad Y Gwyll, DCI Tom 

Mathias, yn cerdded ar waelod ceunant y 

Mynach yng nghyfres Y Gwyll (BBC, d.d.).  

Ffigwr 5.4 DCI Tom Mathias yn cerdded dros y bont ym 

Mhontarfynach tuag at westy’r Hafod  yng nghyfres Y 

Gwyll (BBC, d.d.).     
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Drwy edrych ar Instagram, a nifer o gyfryngau cymdeithasol eraill (e.e. Flickr, Facebook a Twitter) 

daw’n amlwg fod pobl yn hoff iawn o olygfeydd dramatig Rhaeadrau Pontarfynach (gweler Ffig. 

5.5). Gan fod y cyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu’n fawr mewn poblogrwydd dros y ddeng 

mlynedd ddiwethaf, mae’r perchennog yn cydnabod eu pwysigrwydd fel adnoddau i farchnata a 

hyrwyddo’r safle:  

‘It’s [social media] great for us because people see pictures of the place, see how pretty it is, 

and then want to come here themselves.’ 

(V. Pendleton, cyfathrebiad personnol, 09.06.2016) 

Er mwyn gwneud y mwyaf o werth esthetig y safle, ceir nifer o olygfannau wedi’u lleoli ar hyd y 

llwybr o’i amgylch, gyda rhai ohonynt yn cynnig golygfa banoramig o’r rhaeadrau a’r tirlun gyfagos, 

ac eraill yn rhoi golygfa o dirweddau penodol (e.e. golygfan y plymbwll). Maent i gyd yn cyfrannu at 

werth y geomorffosafle gan eu bod yn annog ymwelwyr i werthfawrogi’r amrywiaeth o dirffurfiau 

a thirweddau sydd i’w canfod yno. 

5.1.4 Defnydd potensial fel geomorffosafle 

Cyn penderfynu ar botensial llawn Rhadaedrau Pontarfynach fel geomorffosafle, mae’n rhaid trafod 

ei agweddau negyddol. Yn wahanol i’r ddwy safle arall a aseswyd (gw. penodau 6 a 7), mae’n safle 

llawer mwy cyfyngedig, h.y. mae’n rhaid i ymwelwyr ddilyn llwybr penodol o amgylch yr holl safle, 

heb wyro oddi arno. Mantais y llwybr yw ei fod yn arwain yr ymwelwyr o un olygfan i’r llall gan 

Ffigwr 5.5 Chwiliad o leoliad Devil’s Bridge Waterfalls ar Instagram ar 19.07.2019. 
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sicrhau eu bod yn llwyddo i weld yr holl nodweddion o bwys. Mae hefyd, wrth gwrs, yn sicrhau eu 

diogelwch, drwy eu rhwystro rhag dringo i fannau peryglus. Er gwaethaf y manteision hyn, fe 

sgoriodd y safle yn gymharol isel (0.63 allan o 1) am botensial ei ddefnydd fel geomorffosafle, yn 

bennaf oherwydd hygyrchedd gwael o’i amgylch. Gan fod y llwybr yn serth, yn garegog ac yn 

cynnwys nifer o risiau cul ac anwastad (gweler Ffig 5.2d), mae’n amhosib i rai ymwelwyr fynd o’i 

gwmpas, e.e. yr henoed; pobl mewn cadeiriau olwyn; pobl â phramiau; pobl â lefelau isel o 

ffitrwydd. Fe ystyriwyd y cyfyngiad hwn yn ofalus, ond oherwydd topograffeg tirwedd 

Pontarfynach, byddai’n amhosib i’r safle beidio â chynnwys grisiau serth, ac felly mae’n annhebygol 

y byddai buddsoddi arian i gynyddu hygyrchedd y llwybrau yn gwella sgôr yr is-gategori hwn. 

Opsiynau amgen sy’n cael eu cynnig i ymwelwyr na all ymdopi gyda’r grisiau serth yw eu bod yn 

medru gweld y nodweddion (gan gynnwys y rhaeadrau) un ai o’r bont ffordd, o olygfan gyferbyn â 

Gwesty’r Hafod, neu o’r arsyllfa bren ar hyd y llwybr.  

Cyfrannodd y diffyg mewn adnoddau sy’n esbonio am geomorffoleg y safle at ei sgôr gymharol isel 

yn y categori hwn. Pan ofynnwyd i berchennog y safle pam nad oeddent wedi ymdrechu i gynnwys 

unrhyw wybodaeth am y geomorffoleg, dywedodd:  

‘It’s something that I’ve always wanted to include, either on the boards or on the booklet, but I 

just didn’t know what to write about. I can’t imagine anything worse than writing about it and 

publishing it and then someone telling me that the facts are wrong, so I thought that the safest 

bet would be just to leave it out.’ 

 (V. Pendleton, cyfathrebiad personol, 09.06.2016). 

Fodd bynnag, roedd y perchennog yn frwd iawn dros gynnwys y math hwn o wybodaeth, ac yn ystod 

fy sgwrs cyntaf gyda hi, cytunodd y byddai gwau gwybodaeth am agweddau geomorffolegol y safle 

i mewn i’r wybodaeth ddiwylliannol yn fanteisiol iawn. Gan fod gwagle amlwg, a pherchennog oedd 

yn frwdfrydig ac yn barod i’m cefnogi, gwelwyd bod cyfle i ddatblygu adnoddau ar gyfer y safle. 

Bydd yr is-adran nesaf (5.2) yn trafod sut aethpwyd ati i ddatblygu’r adnoddau hyn. 

5.2 Cyfiawnhad o’r dull o gyflwyno gwybodaeth  

Penderfynwyd ar ddau ddull o gyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr â Rhaeadrau Pontarfynach, sef 

llyfryn gwybodaeth lliw a llwybr llafar. Penderfynwyd ei bod hi’n bwysig cyhoeddi fersiynau 

dwyieithog o’r holl adnoddau ar gyfer y gwaith ymchwil hwn, er mwyn darparu ar gyfer ymwelwyr 

lleol, ymwelwyr o Gymru yn ehangach, yn ogystal ag ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Rhoddir trosolwg 

isod o’r adnoddau a grëwyd ar gyfer y Rhaeadrau gan esbonio sut y cyflawnwyd hyn drwy 

gydweithio â pherchennog y safle. 
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5.2.1 Cydweithio â pherchennog y safle 

Er mwyn gallu creu’r adnoddau mwyaf perthnasol ac er mwyn sicrhau’r cyrhaeddiant uchaf, 

trefnwyd cyfarfod cychwynnol gyda’r perchennog er mwyn trafod syniadau. Rhoddodd hithau ei 

barn ar ba adnoddau y credai y byddai’n gweithio orau yn y safle, gan dynnu sylw at y gwagleoedd 

penodol yr oedd hi am eu llenwi. Esboniodd ei bod eisoes yn gwneud llawer o ddefnydd o'r 

cyfryngau cymdeithasol ac o wefannau adborth fel Trip Advisor, ac felly roedd ganddi nifer o 

sylwadau gwerthfawr ynghylch pa adnoddau y mae’r ymwelwyr yn eu mwynhau, pa adnoddau y 

byddai’n werth eu datblygu yn y dyfodol, a pha fath o wybodaeth y mae ymwelwyr eisiau ei gael yn 

ystod eu hymweliadau. Un thema glir a gododd o’r drafodaeth hon oedd yr angen i ddiweddaru’r 

wybodaeth oedd ar gael yno ar y pryd. Roedd y wybodaeth honno’n ffocysu ar elfennau ecolegol y 

safle ac ar y cysylltiad â chwedl Pont y Gŵr Drwg, yn hytrach nag ar ffurfiad y rhaeadrau eu hunain. 

Fel y nodwyd eisoes (gweler adran 5.2.4), mae’r perchennog yn frwdfrydig iawn dros gynnwys 

esboniad am geomorffoleg y safle i’w hymwelwyr, ond nid yw wedi gwneud unrhyw beth am hyn 

eto gan ei bod hi’n poeni am ei gallu i gyflwyno gwybodaeth gywir. Gall hyn fod yn wir am nifer o 

berchnogion preifat safleoedd tirwedd. Dywedodd hi hefyd ei bod yn awyddus i gynnwys mwy o 

wybodaeth am hanes twristiaeth y safle.  

Er bod y perchennog yn credu y byddai byrddau gwybodaeth yn gallu gweithio’n dda, roedd hi’n 

ofni nid yn unig nad oedd ganddi ddigon o gyllid i greu’r rhain, ond hefyd y byddai amodau llaith y 

safle yn golygu na fyddai’r byrddau yn gallu goroesi am gyfnod hir. Credai ymhellach fod y taflenni 

gwybodaeth a gynigir yno’n barod (taflen uniaith Saesneg Nature Trail) yn llwyddiannus, ac felly y 

byddai creu adnodd debyg, ond gyda gwybodaeth wahanol, yn gweithio’n dda. Roedd meithrin y 

berthynas hon gyda’r perchennog yn bwysig iawn, ac yn sgil hyn cytunodd hi i greu tudalen newydd 

ar ei gwefan swyddogol dan yr enw Nature and Geomorphology lle gallwn roi’r adnoddau newydd 

fel bod bobl yn gallu eu lawrlwytho. Er nad yw’r wefan ei hun yn ddwyieithog, cytunodd i adael i mi 

wneud y dudalen ei hun yn ddwyieithog. Cytunodd hefyd i gynnig y llyfryn gwybodaeth yng nghiosg 

dalu’r safle. Drwy feithrin y berthynas glòs hon, bu’n barod hefyd i anfon unrhyw wybodaeth i mi a 

fyddai’n fy nghynorthwyo i werthuso’r adnoddau gan gynnwys: nifer y llyfrynnau a ddosbarthwyd; 

nifer yr ymweliadau â’r dudalen we Nature and Geomorphology; nifer y traciau sain a’r llyfrynnau a 

lawrlwythwyd. Cytunodd hefyd i ofyn i’w staff annog ymwelwyr i anfon eu hadborth am yr 

adnoddau ataf drwy rannu fy manylion cyswllt. 

5.2.2 Llyfryn gwybodaeth 

Yn dilyn cefnogaeth y perchennog i greu adnodd ar ffurf copi caled, penderfynwyd creu llyfryn 

gwybodaeth (gweler Ffig 5.6). Gweler fersiwn Cymraeg o’r llyfryn yn Atodiad 5. Er fod taflenni 
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gwybodaeth wedi gweithio’n dda yn y safle yn y gorffennol, penderfynwyd fod gormod o 

wybodaeth gennym i’w chynnwys ar daflen, ac y byddai llyfryn maint A5 yn gweithio’n well. Yn 

nhermau niferoedd y copïau i’w hargraffu, roedd rhaid ystyried yn ofalus y cyllid oedd gennyf, ac yn 

sgil derbyn grant o £1,000 gan Gymdeithas Geomorffoleg Prydain, casglwyd bod digon o arian i 

argraffu 200 copi (120 yn Saesneg a 80 yn Gymraeg), a rhoddwyd fersiwn electronig o’r llyfryn hefyd 

ar wefan swyddogol y safle (www.devilsbridgefalls.co.uk). O roi’r llyfryn ar eu gwefan y gobaith 

oedd nid yn unig cyrraedd pobl na allai ymweld â’r safle yn uniongyrchol, ond hefyd creu adnodd ar 

gyfer athrawon dosbarth lefel A a TGAU; rhoi gwybodaeth i bobl sy’n hoffi dysgu am safle cyn 

ymweld ag ef; a thracio faint o bobl sy’n defnyddio a lawrlwytho’r adnodd.  

Amcan y llyfryn yw ateb 10 cwestiwn cyffredinol am Bontarfynach (gweler Tabl 5.1). Penderfynwyd 

fod ateb cwestiynau cyffredinol am y safle yn ffordd anffurfiol o gyflwyno gwybodaeth sy’n weddol 

gymhleth i gynulleidfaoedd lleyg. Er mai prif nod cynhyrchu’r adnodd oedd cynnig gwybodaeth am 

geomorffoleg y safle, drwy glymu’r elfennau gwyddonol hyn gyda gwybodaeth ddiwylliannol (e.e. 

cwestiwn 7 a 8 yn nhabl 5.1), y gobaith oedd cyflwyno amrywiaeth o wybodaeth drwy apelio at 

amrywiol ddiddordebau’r ymwelwyr, a thrwy wneud hynny gyflwyno gwybodaeth newydd iddynt 

na fyddent o reidrwydd wedi ystyried dysgu amdano o’r blaen.  

Ffigwr 5.6 Llyfryn Atyniadau Naturiol Tirwedd Pontarfynach. 
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Tabl 5.1 Cwestiynau yn llyfryn Atyniadau Naturiol Tirwedd Pontarfynach 

1 Sut y ffurfiwyd y rhaeadrau? 

2 Pa mor hen yw’r rhaeadrau? 

3 Sut y ffurfiwyd y ceudyllau? 

4 Sut y cyfrannodd y ceudyllau tuag at ffurfiant y rhaeadrau? 

5 Pa mor gyflym mae’r atyniadau naturiol yn datblygu? 

6 Sut y bydd newid hinsawdd yn y dyfodol yn effeithio ar yr atyniadau naturiol? 

7 Sut mae atyniadau naturiol wedi dylanwadu ar ddefnydd dyn o’r tirwedd? 

8 Ym mha ffyrdd mae’r atyniadau naturiol wedi ysbrydoli ymatebion diwylliannol? 

9 Pam mae artistiaid yn benodol wedi eu denu at safle Pontarfynach? 

10 
Beth all gweithgareddau diwylliannol yn y gorffennol ei ddysgu i ni am brofiadau o’r tirwedd a’r 

newidiadau ynddo? 

Gwyddom o drafod gyda’r perchennog fod nifer o deuluoedd yn ymweld â’r safle, ac yn sgil awgrym 

gan gyfranogwyr y grŵp ffocws (trafodir hyn yn adran 5.3.3.2), penderfynwyd cynnwys adnodd y 

gallai plant ifanc ei ddefnyddio sef ‘Sialens Darganfod Nodweddion’ (gweler Ffig. 5.7). Mae’r sialens 

hwn yn rhoi’r cyfle i blant ifanc ddysgu am dirffurfiau a nodweddion geomorffolegol mewn modd 

hwyliog gan eu hannog i edrych ar y dirwedd yn ofalus er mwyn dod o hyd i’r nodweddion gwahanol.  

Ffigwr 5.7 Sialens darganfod nodweddion sydd yn y llyfryn gwybodaeth. 
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5.2.3 Llwybr llafar 

Ystyriaeth hanfodol wrth greu adnoddau ar gyfer yr astudiaethau achos i gyd oedd creu adnoddau 

a fyddai’n apelio at amrywiaeth eang o bobl. Dangoswyd gan nifer o ymchwilwyr (e.e. Tubb, 2003; 

Xu et al., 2013) fod yna gryn amrywiaeth yn newis pobl o’r math o adnoddau y maent yn eu ffafrio 

(e.e. byrddau gwybodaeth; taflenni gwybodaeth cyn, ar ôl, neu yn ystod ymweliad â safle; gwrando 

ar lais yn cyflwyno gwybodaeth; edrych ar wybodaeth ar ap ar ffôn neu ddyfais electronig arall). 

Penderfynwyd felly y byddai llwybr llafar yn ffordd o gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd ychydig 

yn fwy anffurfiol i bobl nad oeddent o reidrwydd eisiau darllen adnoddau wrth gerdded o amgylch 

y safle, ac roedd hefyd yn ffordd o gyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr gydag anawsterau darllen (e.e. 

pobl sy’n dioddef o ddyslecsia neu’r  henoed). Fel yn achos y llyfryn, mae’r gallu i lawrlwytho’r llwybr 

llafar yn rhoi’r rhyddid i bobl ei ddefnyddio cyn, ar ôl, neu yn ystod ymweliad â’r safle. Er fod y 

wybodaeth sy’n cael ei chyflwyno yn cyfateb i’r hyn a geir yn y llyfryn, penderfynwyd ar ieithwedd 

mwy anffurfiol i’w gyflwyno, gan addasu neu ddileu rhai o’r brawddegau mwy cymhleth.  

Fel yn achos y llyfryn ceir ateb i 10 cwestiwn yn y llwybr llafar, ac mae’n gwneud hyn mewn cyfres 

o bum trac gwahanol, a gofynnir i’r gwrandawyr wrando ar y traciau mewn 5 safle gwahanol lle 

cynigir gwybodaeth am y nodweddion, y prosesau neu’r tirffurfiau perthnasol (gweler Atodiad 6 am 

gopïau electronig o’r llwybr llafar). Ni cheir mynediad i rwydwaith Wifi na chysylltiad â’r rhyngrwyd 

yn y rhan fwyaf o’r safle, ond yn sgil cydweithio gyda’r perchennog, mae’r traciau bellach ar gael ar 

eu gwefan, a cheir manylion yno ynglŷn â sut i’w lawrlwytho a’u defnyddio all-lein er mwyn gwrando 

arnynt wrth gerdded o amgylch y safle.   

5.3 Gwerthuso adnoddau Rhaeadrau Pontarfynach 

Cynhyrchwyd y llyfryn gwybodaeth a’r llwybr llafar er mwyn ateb dau o gwestiynau penodol yr 

ymchwil, sef: (1) a all darparu ac integreiddio gwybodaeth am geomorffoleg gyda mathau eraill o 

wybodaeth gyfoethogi profiadau ymwelwyr ac os felly sut yw’r ffordd  orau i gyflawni hyn?; (2) a 

ellir integreiddio nodweddion diwylliannol yn benodol gyda gwybodaeth geomorffolegol i 

gyfoethogi profiadau ymwelwyr ac i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol?  

Ar ôl paratoi’r adnoddau, penderfynwyd eu treialu drwy gynnal grŵp ffocws gydag arbenigwyr sy’n 

gweithio ym maes geodreftadaeth, er mwyn derbyn eu hadborth ar eu defnyddioldeb a’u 

heffeithiolrwydd. Y gobaith hefyd oedd y byddwn yn gallu manteisio ar eu profiad helaeth yn y maes 

a dysgu pa adnoddau sydd wedi gweithio’n dda iddynt yn y gorffennol wrth iddynt rannu pa heriau 

a llwyddiannau y maent wedi eu profi eu hunain wrth geisio cyfathrebu gwybodaeth am y dirwedd 

ac am geomorffoleg. Penderfynwyd hefyd gasglu barn y cyhoedd drwy eu gwahodd i roi adborth ar 

yr adnoddau.  
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5.3.1 Methodoleg gwerthuso 

5.3.1.1 Y grŵp ffocws 

Y prif ddull a ddefnyddiwyd i asesu’r llyfryn gwybodaeth a’r llwybr llafar oedd cynnal grŵp ffocws 

arbenigol (gweler Atodiad 7 am drawsgrifiadau o gyfarfodydd y grŵp ffocws; gweler Atodiad 8 am 

y fersiwn o’r llyfryn gwybodaeth y gwnaeth y grŵp ffocws ei dderbyn, a’r newidiadau a wnaed iddo 

yn sgil eu hadborth). Ar ôl derbyn grant o £1,000 gan Gymdeithas Geomorffoleg Prydain, trefnais 

ddeuddydd o weithgareddau ym mis Mawrth 2017 gan wahodd wyth arbenigwr o chwe sefydliad 

gwahanol sy’n ymwneud â’r amgylchedd, geodreftadaeth Cymru ac â marchnata’r tirwedd: Cyfoeth 

Naturiol Cymru; Geobarc Fforest Fawr; Amgueddfa Ceredigion; Cyngor Sir Ceredigion; 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol; Menter Mynyddoedd y Cambria (gweler Atodiad 9 am gefndir yr 

arbenigwyr).  

Ar y diwrnod cyntaf, gofynnwyd i’r arbenigwyr gerdded o amgylch Rhaeadrau Pontarfynach gan 

ddefnyddio’r wybodaeth a oedd ar gael yn y safle’n barod (sef un bwrdd gwybodaeth yn trafod 

ychydig o ecoleg a hanes y safle; taflen Nature Trail), gan felly brofi’r safle fel y byddai ymwelydd 

cyffredin yn ei wneud. Yn dilyn hyn, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y grŵp ffocws. Gofynnwyd cyfres o 

gwestiynau, gan ffocysu’n bennaf ar eu hargraffiadau cychwynnol o’r safle (gweler y rhestr 

gwestiynau yn Atodiad 10A). Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf, dosbarthwyd y llyfryn gwybodaeth a’r 

llwybr llafar iddynt, a’u hannog i’w defnyddio ym mha bynnag ffordd y dymunent (e.e. eu 

defnyddio’r noson gynt, yn ystod eu hail ymweliad i’r safle, neu gyfuniad o’r ddau).  

Ar ddechrau’r ail ddiwrnod gofynnwyd i’r arbenigwyr gerdded o amgylch y safle unwaith eto, ond 

gan ddefnyddio’r adnoddau newydd y tro hwn. Yna cynhaliwyd ail gyfarfod o’r grŵp ffocws gan ofyn 

cyfres arall o gwestiynau, a’r rhain yn ffocysu’n bennaf ar eu canfyddiadau o’r adnoddau (gweler y 

rhestr gwestiynau hon yn Atodiad 10B). Er bod cyfres benodol o gwestiynau gennyf i’w gofyn, roedd 

rhaid bod yn hyblyg gan addasu i lif y drafodaeth a bod yn barod i fynd ar ambell drywydd annisgwyl. 

Wrth wneud hyn, cafwyd hefyd sylwadau diddorol a mwy cyffredinol am yr heriau a’r cyfleoedd a 

brofwyd gan yr arbenigwyr yn eu gwaith. Bu’r ymatebion hyn yn fuddiol iawn wrth fynd ati i 

gynllunio adnoddau ar gyfer y ddwy astudiaeth achos nesaf.  

Penderfynwyd ar gynnal y grŵp ffocws arbenigol gan fod hwn wedi ei brofi’n ddull effeithiol o gasglu 

adborth, gan fod modd tynnu ar brofiadau a chanfyddiadau personol a chymhleth yr arbenigwyr, 

gan gynnwys eu hathroniaeth, a hynny mewn cyfarfod rhyngweithiol a rheoledig (Hayward et al., 

2004; Israel et al., 1998; Kitzinger, 1994; Morgan, 1996). Er bod grwpiau ffocws yn cael eu hystyried 

yn gymharus o ran gwerth â’r dechneg o ddefnyddio cyfweliadau, yn enwedig cyfweliadau un-i-un 

a chyfweliadau grŵp lled-strwythedig (Parker a Tritter, 2006), penderfynais, ar ôl gwerthuso 
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safbwyntiau nifer o ymchwilwyr (e.e. Bloor et al., 2001; Hohenthal et al., 2015), y byddai grŵp 

ffocws arbenigol yn fwy addas yn yr achos hwn gan ei fod yn caniatáu i mi gymryd rôl llawer mwy 

ymylol yn y drafodaeth fel bod rhyddid ganddynt i lywio’r drafodaeth eu hunain. 

5.3.1.2 Adborth agored 

Penderfynwyd hefyd gasglu adborth ar yr adnoddau terfynol gan ymwelwyr i’r safle, gan ganiatáu 

iddynt ymateb yn agored, heb orfod ateb cwestiynau penodol. Gofynnwyd am yr adborth hwn drwy 

roi cais ar wefan swyddogol y safle; drwy roi slip papur yn y llyfrynnau; a gofyn, drwy’r perchennog, 

i staff y ciosg annog ymwelwyr i ddefnyddio’r adnoddau ac anfon eu hadborth. Cafwyd ymatebion 

ysgrifenedig gan 25 ymwelydd (gweler Atodiad 11).  

5.3.2 Canfyddiad cychwynnol arbenigwyr y grŵp ffocws o’r safle 

Yn gyffredinol, roedd yr arbenigwyr yn gadarnhaol iawn am safle Rhaeadrau Pontarfynach, gan ei 

alw yn: ‘lovely’; ‘impressive’; ‘beautiful’. Cytunent fod hwn yn safle pwysig oherwydd yr ystod eang 

o nodweddion gwahanol sydd i’w canfod yno (e.e. yr elfennau geomorffolegol a daearegol; cyfoeth 

ecolegol; hanes hir o dwristiaeth; ymatebion diwylliannol a chelfyddydol o’r gorffennol). Eto i gyd, 

credai’r arbenigwyr fod angen gwneud gwelliannau i drefniant ffisegol y safle, ac i’r wybodaeth sydd 

yn cael ei chynnig yno ar hyn o bryd i ymwelwyr: ‘the site is so special for so many different reasons, 

but they could do so much more with it’ (arbenigwr DD). 

5.3.2.1 Diffyg gwybodaeth geomorffolegol 

Wrth drafod agweddau ar geomorffoleg y safle yn benodol, dyma rai o’r prif gwestiynau y teimlai’r 

arbenigwyr oedd heb gael eu hateb yn ystod eu hymweliad cyntaf i’r safle: ‘how long did it take to 

cut down [the gorge]?, Did it go in a catastrophic failure?, Or did it take time?, How are the potholes 

and butter-tubs [punchbowls] formed?’ (arbenigwr B), a theimlai  arbenigwr A nad oedd digon 

wedi’i wneud i roi gwybodaeth am y ‘...natural aspects, there’s so many stories begging to be told I 

thought’. Yn ogystal â’r angen am ragor o wybodaeth am ffurfiant y rhaeadrau, credent fod angen 

mwy o wybodaeth gyffredinol hefyd am dopograffi a daeareg yr ardal, er enghraifft ‘on the [Nature 

Trail] leaflet, it doesn’t say which way the Rheidol flows’ (arbenigwr CH).  

Awgrymwyd hefyd y dylid cynnwys rhyw fath o ddangosydd fel bod ymwelwyr yn gallu cael syniad 

o ba mor uchel mae lefel y dŵr wedi cyrraedd yn ystod cyfnodau diweddar o arllwysiadau uchel, ac 

awgrymodd arbenigwr CH y gellid cyflawni hyn drwy liwio un o’r stepiau neu gynnwys ‘marker ... to 

say this is how high the water reached in 2014’. Gall cynnwys dangosyddion o’r fath fod yn bwysig 

iawn er mwyn i’r ymwelwyr uniaethu gyda digwyddiadau sy’n effeithio’r safle (Sene, 2016), er 

enghraifft mae’n bosib y byddai ymwelwyr o’r ardal leol yn cofio cyfnod arbennig o lifogydd trwm 

rai blynyddoedd ynghynt ac felly’n gallu cysylltu’r atgof hwnnw gyda gwybodaeth wedi ei farcio yn 
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y safle. Hefyd, gall cynnwys dangosyddion o’r fath fod yn gyfle i gychwyn trafodaethau am effeithiau 

newid hinsawdd ar y dirwedd (ibid.), yn enwedig os ydynt yn dangos bod amlder llifogydd mawr yn 

cynyddu. Ceir enghraifft effeithiol o ddefnyddio dangosyddion tebyg ger Rhewlif Athabasca yng 

Nghanada sy’n dangos effaith newid hinsawdd ar gyfradd enciliad y rhewlif (gweler Ffig. 5.8). 

Er i’r rhan fwyaf o’r arbenigwyr fynegi eu diddordeb mewn cael mwy o wybodaeth am nodweddion 

geomorffolegol y safle, nid dyma oedd barn pawb: ‘I feel a bit guilty for feeling slighlty less inquisitive 

I think than most of you really’ (arbenigwr F), ac mae hyn yn atgyfnerthu un o’r prif themâu a gododd 

o’r grŵp ffocws, sef bod amrywiaeth eang yn yr ystod o wybodaeth yr hoffai bobl ei gael, yn ogystal 

ag amrywiaeth yn eu dewis ddull o ddysgu am yr wybodaeth honno. O ganlyniad penderfynwyd bod 

angen cynnig amrywiaeth o wybodaeth mewn amrywiaeth o ddulliau. Trafodir hyn ymhellach yn is-

adran 5.3.5.2.  

5.3.2.2 Diffyg gwybodaeth ychwanegol 

Yn ogystal â chael mwy o wybodaeth am nodweddion geomorffolegol y safle, mynegodd yr 

arbenigwyr eu hawydd i ddysgu mwy am nodweddion eraill y safle, yn enwedig hanes twristiaeth:  

‘That for me is one of the more interesting aspects. Sort of the history of tourism reflected in 

the layers and the mishmash of stuff’ (arbenigwr F). 

Er bod cysylltiadau diwylliannol hir gan y safle, a’i fod wedi bod yn atynfa i dwristiaid ers y 

ddeunawfed ganrif, teimlai arbenigwr E fod yr wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd am yr elfennau 

hyn yn gwbl annigonol ar gyfer ymwelwyr:  

Ffigwr 5.8 Un o’r dangosyddion ar rewlif Athabasca, Canada yn dangos cyfradd enciliad y rhewlif ers 1935 

(©Sioned Llywelyn).  
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‘And the cultural element is lost. The Welsh heritage element of the story. They haven’t referenced 

the story of Devil’s Bridge at all there, apart from with this devil creature, but it doesn’t enhance 

the heritage of the site in the story of the site at all’ (arbenigwr E). 

Mynegodd arbenigwr A ei ddiddordeb mewn dysgu rhagor am sut y cafodd y llwybr o amgylch y 

safle ei greu, yn enwedig gan y byddai wedi’i adeiladu mewn cyfnod lle nad oedd rheolau iechyd a 

diogelwch mor llym ag yr ydynt heddiw. 

5.3.2.3 Gwelliannau ymarferol i’r safle 

Er nad yw argymell gwelliannau ymarferol i’r safle yn rhan o’m hamcanion ar gyfer y gwaith ymchwil 

hwn, mae’n bwysig ystyried sylwadau ac argymhellion yr arbenigwyr gan y gall rhai o’r rhain liwio 

ein penderfyniad ar gyfer datblygu ein hadnoddau ar gyfer y safle. Teimlodd rhai fod angen gwella 

trefniant cyffredinol y safle: ‘I felt under-awed by the site I think, to be honest … I feel like the 

infrastructure was so intrusive in terms of its quality really’ (arbenigwr F). Esboniodd yr un arbenigwr 

ymhellach sut y gwnaeth safon gwael y seilweithiau effeithio ar ei phrofiad o’r safle yn gyffredinol:  

‘But the quality of what they had, not just the paths, but the cut-out take a photograph of your 

face, I mean all of that cartoony dragon and sign by the road. It wasn’t a good start, and it 

influenced for me the whole experience’ (arbenigwr F). 

Cytunodd nifer o’r arbenigwyr eraill gyda’r safbwynt hwn, sef fod y cymeriadau cartŵn yn 

blentynnaidd ac annymunol. Felly penderfynwyd peidio â chynnwys unrhyw elfennau o’r fath yn yr 

adnoddau terfynol. 

Mynegodd arbenigwyr F hefyd fod yna wrthgyferbyniad clir iawn rhwng elfennau naturiol y safle a’r 

elfennau dynol:  

‘I suppose the essential element of experience in that chasm, that kind of sense of sublime 

really and that kind of amazing powerful forces of nature … and then [there’s] the combination 

of poor paths, poorly maintained paths and what felt like quite an urban but necessary kind of 

hand rail.’ 

Er mwyn ceisio lleihau’r gwrthdaro hwn rhwng y naturiol a’r elfennau artiffisial, awgrymodd 

arbenigwr CH y dylid addasu’r canllaw fel ei fod yn unffurf yr holl ffordd o amgylch y safle ac felly’n 

ymdoddi’n well. Awgrymodd ymhellach y gellid gwneud defnydd mwy effeithiol o’r ardal ger y ciosg 

lle mae ymwelwyr yn talu, a chynnwys byrddau gwybodaeth: ‘you’ve got plenty of room there for 

more information on boards if you wanted. You wouldn’t want it dotted around the site’. 

5.3.3 Canfyddiad y grŵp ffocws o’r adnoddau 

Yn ogystal â dysgu am ganfyddiad cychwynnol y grŵp ffocws o’r safle, roeddwn hefyd yn awyddus 

i gael eu barn am yr adnoddau newydd a grewyd (sef y llyfryn gwybodaeth a’r llwybr llafar), ac i 

weld a oedd y rhain wedi gwella eu profiad o’r safle. Cafwyd nifer o sylwadau cadarnhaol amdanynt:  
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‘It gave me a better understanding today going around, and I personally preferred the audio 

rather than the booklet. I felt the booklet, in my personal opinion, is just too much information. 

But hearing it, it gave a story to tell’ (arbenigwr D);  

‘I really enjoyed both the booklet and audio trail’ (arbenigwr C);  

‘Yes, the materials answered a lot of my questions’ (arbenigwr DD) 

Cafwyd hefyd nifer o sylwadau ac argymhellion adeiladol a oedd yn fuddiol iawn wrth baratoi 

fersiynau terfynol o’r adnoddau. Manylir isod ar rai o’r prif sylwadau ac argymhellion gan esbonio 

sut y gwnes i ymateb iddynt. 

5.3.3.1 Symleiddio’r iaith 

Un o brif feirniadaethau’r arbenigwyr o’r adnoddau oedd bod yr iaith ar adegau yn rhy wyddonol 

ac academaidd:  

‘I do feel like the language in this [brochure] is quite scientific. I’m looking at [point] 5 here, “At 

Devil’s Bridge there are no data with which to assess definitively the age of the waterfall 

formation”. Why not “We can’t tell how old the waterfall is”?’ (arbenigwr C).  

Gan fod ieithwedd dechnegol Gymraeg ar y cyfan yn fwy syml nag ieithwedd dechnegol Saesneg, 

cafwyd sylw cyffredinol yn ystod y sgyrsiau anffurfiol yn awgrymu bod y llyfryn Cymraeg yn haws 

i’w ddeall na’r un cyfatebol Saesneg. 

Roedd yr arbenigwyr yn cydnabod, o’u profiadau personol o greu adnoddau, fod cael y cydbwysedd 

cywir yn nhermau’r iaith yn anodd: ‘what’s quite tricky is getting that balance between technical 

terms and non-technical terms’ (arbenigwr B), ac awgrymwyd ymhellach fod creu adnoddau yn ‘[a] 

collaborative process between people with different skill-sets’ (arbenigwr A), hynny yw fod angen i 

wyddonwyr gydweithio gyda phobl sydd wedi’u hyfforddi i ysgrifennu adnoddau o’r fath er mwyn 

i’r wybodaeth fod yn ddealladwy a chlir. Er bod cael y cydbwysedd hwn yn anodd, mynegodd 

arbenigwr B, o’i brofiad personol ef, fod cynnwys termau technegol mewn llwybrau llafar yn 

dueddol i fod yn fwy llwyddiannus nag mewn testun ysgrifenedig: ‘I think actually on audio people 

just get it more. You know you can put a technical term in an audio and you just get it in context 

more so than in writing’. 

Yn ogystal â symleiddio’r iaith ei hun, mynegodd rhai fod gormod o wybodaeth yn y llwybr llafar: ‘I 

was struggling with the trail and the audio. You know there was a lot of information and then you 

were describing where the river had moved to … I find that incredibly difficult to visualise’ (arbenigwr 

E), ac yn y llyfryn: ‘I think there is too much text for the general audience, they will take a look at the 

sheer amount of text and think right that’s too much for me’ (arbenigwr A). Yn sgil y beirniadaethau 

hyn, ailddrafftiwyd y llyfryn yn llwyr ac ailrecordio darnau o’r llwybr llafar, gan ganolbwyntio’n 

benodol ar symleiddio’r mynegiant a lleihau’r testun gryn dipyn. Fe wnes i hefyd weithredu 
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argymhelliad un o’r arbenigwyr i drefnu’r wybodaeth mewn hierarchiaeth: ‘I think what this might 

benefit from (there’s quite a lot of text in there) a hierarchy of text … so I could just read the first 

couple of lines that tells me in a nutshell what it is, but then if you wanted to drill down into the rest 

of it you could’ (arbenigwr A).  Drwy grynhoi’r wybodaeth yn glir ac yn syml ar ddechrau pob adran 

neu is-bennawd, cyn mynd ymlaen i fanylu ymhellach, mae’n golygu bod gan y defnyddiwr y gallu i 

ddewis pa ddyfnder o wybodaeth y mae am gael ar y pryd. 

5.3.3.2 Elfennau rhyngweithiol ar gyfer plant 

Y bwriad gwreiddiol oedd anelu’r adnoddau at oedolion a phlant ysgol TGAU a Safon Uwch yn 

unig, ond ailystyriwyd hyn yn sgil sylwadau gan rai o’r arbenigwyr.  

‘You’ve got to balance parents that potentially want to come for the natural beauty versus the 

kids you’re just trying to control in potentially a hazardous situation… that’s where if you could 

provide them with more stuff to tick or colour in, or an app-based thing’ (arbenigwr B). 

Penderfynwyd felly bod cyfle gennyf i gynnwys deunydd ar gyfer plant iau yn ogystal, a chawsom 

drafodaethau diddorol iawn am pa fathau o adnoddau a fyddai’n gweithio orau ar eu cyfer. Er 

enghraifft, er bod rhoi llwybrau i’w dilyn ar y llawr yn rhywbeth sy’n hwyl i blant, daethpwyd i’r 

casgliad nad  ydynt o reidrwydd yn eu hannog i edrych ar y dirwedd o’u cwmpas: ‘sometimes it can 

speed them up though a bit too much’ (arbenigwr B). Penderfynwyd y  byddai adnodd lle mae’n 

rhaid i’r plant ddarganfod nodweddion yn gweithio’n llawer gwell: ‘...with an i-spy thing they don’t 

want to rush on because they’re thinking “have I passed this?”, so they don’t know so they actually 

take in more’ (arbenigwr B). 

O ganlyniad datblygwyd ‘Sialens Darganfod Nodweddion’ (gweler Ffig. 5.8 yn is-adran 5.2.2) ar 

ddechrau’r llwybr er mwyn i blant allu dysgu ychydig am y dirwedd, mewn modd hwyliog. Gwelwyd 

hefyd fod awduron fel Honing (2019) wedi profi fod defnyddio sialensau o’r fath (sialensau i-spy yn 

Saesneg) yn effeithiol iawn er mwyn cysylltu plant ifanc â’r byd natur o’u cwmpas. Yn wir, profodd 

y sialens i fod mor boblogaidd, fel y bu’n rhaid i’r perchennog argraffu sawl can copi ohono fel taflen 

ar wahân. Felly pan oedd y copïau caled o’r llyfryn wedi rhedeg allan, roedd plant a ymwelai â’r safle 

yn parhau i allu cwblhau’r sialens.  

5.3.3.3 Pytiau o wybodaeth 

Awgrymodd arbenigwr A y gallwn wella’r llyfryn drwy gynnwys pytiau o wybodaeth er mwyn tynnu 

sylw’r darllenwyr at rai ffeithiau diddorol. Derbyniwyd y syniad a gwnaethpwyd hyn yn y llyfryn 

gwybodaeth terfynol drwy roi ffeithiau mewn bocsys lliwgar, e.e. A wyddoch chi? Yn wahanol i’r 

Rheidol a nifer o afonydd eraill Cymru, nid yw Afon Mynach yn cael ei rheoli gan argaeau, ac felly 

mae’r llif dros y rhaeadrau ym Mhontarfynach yn amrywio’n naturiol. Mae’r llif yn tueddu i fod yn 

uwch yn yr hydref a’r gaeaf, yn enwedig ar ôl glaw trwm, ac yn is yn y gwanwyn a’r haf. Mae 
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cynnwys yr wybodaeth hon hefyd yn gymorth i’r perchennog (arbenigwr FF) gan mai un o’r heriau 

sy’n ei hwynebu, meddai, yw’r ffaith fod nifer o ymwelwyr yn cael eu siomi gan y rhaeadrau pan 

fydd yr arllwysiad yn isel ar ôl cyfnodau sych:  

‘Trip Advisor is great because you get many comments...and sometimes when it hasn’t rained 

for three weeks … they write things like ‘wow, what’s the big deal? It’s not very impressive’ 

(arbenigwr FF). 

Ategwyd hyn gan Hudson (2002) sydd yntau’n nodi bod ymwelwyr yn dueddol i fod yn siomedig 

iawn pan maent yn ymweld â rhaeadrau yn dilyn cyfnodau sych. I ymateb i hyn, penderfynwyd rhoi 

sylw ychwanegol i’r holl dirffurfiau diddorol sy’n dod i’r amlwg yn ystod cyfnodau sych, ac felly’n 

anweledig pan fydd yr arllwysiad ei hun ar ei uchaf, e.e. y ceudyllau a’r haenau yn y graig. Fel y 

dywedodd arbenigwr A, ‘telling some of these other stories ought to be able to fill that gap in the 

experience when they’re coming during those dry periods’. 

5.3.3.4 Ailstrwythuro’r llwybr llafar 

Awgrymodd arbenigwr E bod angen i mi newid trefn yr wybodaeth yn y llwybr llafar gan ailfeddwl 

yn arbennig ble y rhoddir cyfarwyddiadau i’r ymwelwyr:  

‘With the audio trail, I was struggling with the long segments … everytime you’re giving 

instructions I think you should have a new track and that they should be labelled in a way to 

give additional “where to go”, so that was labelled either at the end of the segment as to 

where to go and not at the start of the next one’ (arbenigwr E). 

Drwy wneud newidiadau syml i’r strwythur, llwyddwyd i sicrhau bod y cyfarwyddiadau yn glir ar 

gychwyn y traciau, ac nad oedd oedd sylw’r gwrandawyr yn cael ei golli wrth iddynt fynd o amgylch 

y rhaeadrau.  

Cafwyd awgrym diddorol gan arbenigwr D, sef y dylwn gynhyrchu sawl fersiwn o’r llwybr llafar. Yn 

hytrach na chael un fersiwn yn trafod elfennau geomorffolegol a diwylliannol y safle yn unig, bod 

hefyd fersiynau yn ffocysu ar bynciau gwahanol, gan felly ganiatáu i’r gwrandawyr ddewis pa 

bynciau yr hoffent ddysgu amdanynt (e.e. fersiynau ar gyfer y geomorffoleg, daeareg, ecoleg, hanes 

twristiaeth, diwylliant). Ystyriwyd ymarferoldeb yr awgrym hwn yn fanwl, ond cytunwyd gyda barn 

nifer o’r arbenigwyr eraill y byddai fersiwn cyffredinol o’r llwybr llafar yn gweithio’n well, yn 

enwedig ‘because some people won’t come here twice’ (arbenigwr CH).  

5.3.4 Canfyddiad y cyhoedd o’r adnoddau 

5.3.4.1 Dysgu am elfennau gwahanol 

Un o’r prif gasgliadau y daethpwyd iddo ar ôl darllen ymatebion yr ymwelwyr i’r safle oedd bod 

amrywiaeth mawr yn eu hanghenion a’u disgwyliadau,  gyda rhai yn ffafrio dysgu mwy am yr 

elfennau geomorffolegol: ‘it was really nice to learn more about the formation of the site’ 
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(ymatebwr 5); ‘very informative, I liked learning about the waterfall formations’ (ymatebwr 13); ‘it 

[the booklet] was a great comprehensive explanation of the geomorphological landforms around 

the falls and valley’ (ymatebwr 3); ‘I liked learning about the waterfall formations’ (ymatebwr 13); 

ac eraill yn ffafrio dysgu mwy am yr elfennau diwylliannol: ‘[I] had no idea that Wordsworth had 

visited the area, so thanks’ (ymatebwr 24); ‘It was really nice to learn more … [about] how it’s 

inspired many artists, etc.’ (ymatebwr 5); ‘[the students] were particularly interested to hear that 

an episode of Hinterland was filmed here’ (ymatebwr 21). Cafwyd hefyd ffafriaeth gwahanol ymysg 

aelodau o’r un teuluoedd: ‘My husband really enjoyed learning about how the waterfall itself 

formed, and I was particularly interested in the history of the place’ (ymatebwr 14).  

Roedd rhai o’r ymatebwyr hefyd yn gyfarwydd â’r safle, ac yn teimlo eu bod wedi dysgu am nifer o 

elfennau newydd drwy ddefnyddio’r adnoddau: ‘it was nice to have answers to many questions that 

we’ve had about the site over the years’ (ymatebwr 6); ‘I was familiar with the long history of the 

site for tourism [from previous visits], but I didn’t know anything about how it’s inspired such great 

artists and poets, brilliant!’ (ymatebwr 10), ac mae’n amlwg fod defnyddio’r adnoddau wedi arwain 

at brofiad gwell o’r safle: ‘we’ve visited the site before, but I feel like we were visiting it for the first 

time as we knew so much more about it this time!’ (ymatebwr 14); ‘I thought it [the audio trail] was 

really nicely made and was a great addition to my trip’ (ymatebwr 5). 

 5.3.4.2 Adnoddau ar gyfer plant   

Cafwyd ymateb cadarnhaol hefyd i’r Sialens Darganfod Nodweddion: ‘our grandchildren would have 

loved the i-spy challenge, and it would keep them entertained!’ (ymatebwr 10); ‘jest moen dweud 

bod y plant wir wedi mwynhau defnyddio’r sialens pan natho ni ymweld dydd o’r blaen … gwych! 

(ymatebwr 11). Yn ogystal â bod yn adnodd llawn hwyl, roedd yn hynod o braf clywed bod y sialens 

wedi gwneud i rai o’r plant gymryd mwy o sylw o’r dirwedd o’u cwmpas: ‘ni wedi bod i Pontarfynach 

nifer o weithie o’r blân ond odd e’n wych cal rhywbeth iddyn nhw wneud, ac roedden nhw’n cymryd 

lot mwy o sylw o beth oedd o’u cwympas nhw y tro ‘ma!’. Credai dau o’r ymatebwyr bod angen cael 

rhagor o adnoddau ar gyfer plant yn y safle: ‘fe wnaeth y plant fwynhau’r sialens yn fawr iawn, ac 

efallai byddai mwy o weithgareddau ar gyfer plant yn ddefnyddiol?’ (ymatebwr 4); ‘A child friendly 

quiz linked to the audio information would also be good’ (ymatebwr 1). Yn y dyfodol, efallai bod hyn 

yn rhywbeth sy’n werth ei ystyried. 

 5.3.4.3 Lefel y wybodaeth 

Un o’r prif sylwadau a gafwyd oedd bod hyd testun y llyfryn yn rhy hir: ‘.... nes i ddim darllen y cyfan 

… falle byddai rhoi’r wybodaeth ar daflen fechan yn gweithio’n well?’ (ymatebwr 11); ‘I enjoy 

reading information when visiting places but maybe a little too much text?’ (ymatebwr 7). Fel sydd 
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wedi’i drafod eisoes yn adran 5.2.2, ystyriais lunio taflen wybodaeth yn lle llyfryn, ond penderfynais 

yn erbyn hynny gan fy mod am greu adnodd cynhwysfawr i ymwelwyr a oedd eisiau dysgu mwy na’r 

ymwelydd cyffredin, ac adnodd a allai gael ei ddefnyddio gan athrawon ysgol, ar gyfer TGAU a Safon 

Uwch. Roedd yn braf iawn, felly, gweld fod athrawon Daearyddiaeth wedi cael budd o’r adnoddau, 

fel y gwnaeth ymatebwr 21 (athrawes Daearyddiaeth a ddaeth i’r safle â grŵp o fyfyrwyr blwyddyn 

11): 

‘thank you for the extremely useful field guide that we downloaded from the website … the 

booklet was a fantastic resource for me to use in trying to explain to the students how the 

waterfall and associated features had formed’ (ymatebwr 21),  

ac roedd hefyd yn braf gweld ei bod hi wedi gwneud defnydd o’r wybodaeth ddiwylliannol: ‘I also 

explained to the students about some of the cultural elements that you mentioned’ (ymatebwr 21).  

Er fod rhai o’r ymwelwyr wedi teimlo bod gormod o wybodaeth yn y llyfryn, fe wnaeth sylwadau 

cadarnhaol nifer o rai eraill gadarnhau i ni wneud y penderfyniad cywir drwy baratoi llyfryn mwy 

manwl: ‘it was nice to have so much information about different aspects of the site’ (ymatebwr 6); 

‘it was really great to see a resource with such a good level of information’ (ymatebwr 9); ‘it was 

great to receive such detailed information’ (ymatebwr 10). Ac i’r rheini nad oedd am ddarllen yr holl 

wybodaeth, roedd y bocsys o wybodaeth a gynhwyswyd yn sgil awgrym gan y grŵp ffocws yn 

ddefnyddiol: ‘rhaid i fi gyfadde, nes i ddim darllen y cyfan, ond o ni’n hoff fawr o’r bocsys gyda’r 

pytiau bach o wybodaeth!’ (ymatebwr 11).  

5.3.5 Canfyddiadau cyffredinol ynghylch cyfathrebu 

Cafwyd nifer o awgrymiadau diddorol ynglŷn â’r mathau o adnoddau sy’n debygol o weithio orau i 

gyfathrebu gwyddoniaeth a gwybodaeth arall (e.e. am ddiwylliant safleoedd), a thrafodaeth am rai 

o’r prif heriau sy’n wynebu’r sawl sy’n ceisio cyfathrebu gwybodaeth am geomorffoleg i’r cyhoedd. 

Amlinellir isod rai o’r prif bwyntiau a gododd o’r trafodaethau hyn, ac er nad ydynt yn ymwneud yn 

uniongyrchol â safle Rhaeadrau Pontarfynach, penderfynwyd ei bod yn bwysig eu cynnwys yma gan 

iddynt liwio nifer o’n penderfyniadau wrth ddylunio a chreu adnoddau a gweithgareddau ar gyfer y 

ddwy astudiaeth nesaf (Sarn Cynfelyn a Chwm Elan). 

5.3.5.1 Cyflwyno amrywiaeth o adnoddau 

Daeth yn amlwg dros y penwythnos fod gan yr arbenigwyr yn y grŵp ffocws syniadau gwahanol 

iawn i’w gilydd o ran pa fathau o adnoddau sy’n gweithio orau. Roedd ambell un yn bleidiol iawn i 

fyrddau gwybodaeth: ‘I’m quite happy with boards in the right place, the right size and the right 

quality. You can ignore them’ (arbenigwr CH), a chytunodd eraill  fod byrddau gwybodaeth o safon 

uchel yn gallu bod yn effeithiol iawn: ‘signboards can be quite intrusive, but equally they can be very 
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well done. US National Parks for instance, I think personally have quite a good balance. They’re not 

at every single stop, and the ones that are there are of good quality’ (arbenigwr A). Bydd adran 8.2 

yn trafod yn fanwl rai enghreifftiau o adnoddau sydd wedi’u creu mewn gwledydd eraill, a beth a 

allwn ni ddysgu ohonynt.  

Eto i gyd, daeth hi’n amlwg fod rhan fwyaf o aelodau’r grŵp ffocws yn ffafrio mathau eraill o 

adnoddau, yn enwedig wrth iddynt fyfyrio ar eu defnydd personol o fyrddau gwybodaeth yn eu 

swyddi:  

‘I know that the mistakes that we’ve made within the Brecon Beacons of inappropriate placing 

of panels. But if you’ve been able to purchase a leaflet that you can dip into, or it could be 

audio or all sorts of apps, yes you have got the choice and individuals within families have got 

that choice.’ (arbenigwr A). 

Cytunodd sawl un fod llawer gwell ganddyn nhw dderbyn gwybodaeth mewn ffurf nad yw’n amharu 

ar y dirwedd: ‘being able to pick up that information is great. A pamphlet perhaps, or whether it be 

something that you download on your phone or something you can put in your ear on the way round. 

But you choose whether or not to put it in’ (arbenigwr B). O beidio â chael byrddau gwybodaeth 

mae gan yr ymwelydd ddewis i ymweld â’r safle ac yna dysgu amdano yn nes ymlaen, fel yr 

esboniodd arbenigwr E: ‘I prefer to have the experience and then go away and find out more....It’s 

more about just the experience of being in the landscape....’ . 

Dywedodd arbenigwr B yntau ei bod hi’n llawer gwell ganddo fwynhau safleoedd tirwedd heb 

dderbyn gwybodaeth, gan ei bod hi’n well ganddo beidio â phrofi’r dirwedd o safbwynt rhywun 

arall: ‘I am the one walking around ignoring information boards, because then I’m experiencing it 

from someone else’s eyes and something like that [the waterfalls] to me, the more raw, and the 

more wild, and the more natural, and the more beautiful, then the more lasting the impression is on 

me’; ond dadleuodd arbenigwr E fod cynnig gwybodaeth i ymwelwyr am y dirwedd yn bwysig gan y 

gall arwain at well dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r tirwedd hwnnw:  

‘...it’s the same as reading an art piece. You can read it as it is, but if you’re looking at it you 

can massively enhance it by understanding where that artist is coming from, what’s the 

symbolism, the icons, all that kind of thing’ (arbenigwr E). 

Er fod gan yr arbenigwyr safbwyntiau gwahanol i’w gilydd o ran pa fathau o adnoddau sy’n gweithio 

orau, roeddent i gyd yn cytuno ei bod hi’n hanfodol ein bod ni’n cynnig gwybodaeth i ymwelwyr 

mewn amrywiaeth o ffurfiau: ‘you need an ecology of different interpretations and interpretative 

media because we’re all different’ (arbenigwr A); ‘It’s about giving people options I think’ (arbenigwr 

A). Dywedodd arbenigwr C ei bod hi’n debygol iawn y byddai’r ymwelwyr yn mwynhau’r tirwedd 

ond ei bod hi’n bwysig fod dewis ganddynt o ran dysgu mwy amdano, a bod yr wybodaeth sy’n cael 
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ei darparu ‘is provided in a way where you can take it or leave it, and if you’ve decided to leave it 

then it’s not in your face…’.   

5.3.5.2 Cyflwyno cymysgedd o wybodaeth 

Fel yr amlinellwyd yn adran 5.3.2, roedd gan yr arbenigwyr i gyd farn wahanol o ran pa agweddau 

ar safle Rhaeadrau Pontarfynach yr oeddent am dderbyn mwy o wybodaeth amdanynt. Gan fod y 

rhan fwyaf ohonynt yn dod o gwmnïau a sefydliadau gwahanol (e.e. Yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Amgueddfa Ceredigion, Geobarc Fforest Fawr), roedd yn 

fuddiol dysgu pa fathau o wybodaeth y maen nhw, yn eu rolau gwahanol, yn ffafrio ei gyfathrebu. 

Roedd pawb hefyd yn gytûn fod ymwelwyr yn gyffredinol yn hoffi derbyn mathau gwahanol o 

wybodaeth i’w gilydd, ac y dylem gadw hyn mewn cof wrth addasu ein hadnoddau ac wrth ddewis 

pa elfennau o’r tirwedd i’w hesbonio ac ym mha ddyfnder. Er enghraifft, dywedodd arbenigwr A 

fod amrywiaeth mawr yn yr hyn y byddai aelodau o’i deulu ef am ddysgu amdano:  

‘…. [in my family] there'll be four different missions going on. I want to get to the what's going 

on geologically, my wife will be looking more at the history, and my kids will be interested in a 

broad range of things’ (arbenigwr A).  

Fel y gwelwyd yn adran 5.3.4, roedd nifer o ymwelwyr yn dod i Bontarfynach er mwyn dysgu mwy 

am gysylltiadau ddiwylliannol y safle. Ond gan fy mod wedi creu adnodd sy’n cydblethu gwybodaeth 

ddiwylliannol a gwybodaeth wyddonol (gwybodaeth am y geomorffoleg yn benodol), roedd 11 

(allan o 25) o ymwelwyr i’r safle wedi mwynhau dysgu am yr agweddau gwyddonol, a nifer hefyd 

heb ddisgwyl y byddent wedi gwneud hynny o flaen llaw (am y dystiolaeth, gweler is-adran 5.3.4). 

Mae hyn yn cadarnhau pa mor bwysig yw hi i gynnig cymysgedd o wybodaeth i ymwelwyr, gan fod 

gan bobl yn aml ragdybiaethau o ran pa wybodaeth y maent am ddysgu amdano. Trwy greu adnodd 

sy’n cyflwyno amrywiaeth o wybodaeth, mae modd ennyn eu diddordeb mewn meysydd newydd 

iddynt.  

Cafwyd sylw buddiol gan arbenigwr F am y gwaith y maent yn ei wneud yn yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol i ddysgu am pa fath o ymwelwyr sy’n defnyddio eu safleoedd:  

‘ [the] National Trust does a lot of work on audience insights really, and have these categories 

of visitors. But they invest a lot in understanding who comes to properties, what they do, do 

they buy, eat? So it all informs the Investment they make and the interpretation, the event 

programming and all sorts’ (arbenigwr F).  

Yn yr un modd ag y gellir defnyddio asesiad geomorffosafleoedd i weld pa safleoedd sy’n addas ar 

gyfer geodwristiaeth, gallwn fod yn defnyddio asesiadau mewnwelediad cynulleidfaoedd i ddysgu 

pa fath o ymwelwyr sy’n ymweld â safleoedd tirwedd a gwneud penderfyniadau hyddysg am y 

mathau o adnoddau y dylem eu creu ar eu cyfer yn y safle. Er enghraifft, petai asesiad o’r fath yn 
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dangos fod dros 70% o ymwelwyr i safle benodol yn cynnwys teuluoedd gyda phlant ifanc, yna 

byddai’n gwneud llawer o synnwyr i greu adnodd penodedig ar gyfer plant ifanc, yn ogystal â chreu 

adnodd ar gyfer yr oedolion; ond petai 70% o ymwelwyr i safle benodol yn grwpiau o ymchwilwyr, 

yna byddai’n well datblygu adnodd o lefel addysgiadol uwch yn ogystal ag adnodd ar gyfer 

ymwelwyr cyffredinol.  

5.3.5.3 Cyfathrebu geomorffoleg 

Yn olaf, cafwyd nifer fawr o drafodaethau diddorol am rai o’r heriau y mae’r arbenigwyr wedi dod 

ar eu traws tra’n cyflwyno gwybodaeth am geomorffoleg, a rhai o’r syniadau sydd ganddynt ar sut 

y gellir goresgyn y rhain. Un her a wynebwyd gan sawl un oedd canfod y ffordd orau i gyfleu graddfa 

amser prosesau geomorffolegol, a’r amser y mae gwahanol tirffurfiau yn ei gymryd i ddatblygu. Er 

bod yr un heriau yn wynebu’r sawl sy’n ceisio cyfleu gwybodaeth am ddaeareg, gan fod y prosesau 

hynny hefyd yn digwydd dros gyfnodau eang o amser, credai arbenigwr A fod cyfleu’r cysyniadau 

daearegol hyn yn aml yn gallu bod yn llai o her: 

‘I guess the problem is with geomorphology. Whereas an example like that [where you can 

create a model of the layers of the earth] you can see the layers of history quite literally, with 

geomorphology you can’t, and you have to reconstruct it in your mind. You kind of got to roll 

things back in your mind tens of millions of years or whatever it is.’ 

Un awgrym a gafwyd oedd creu llinellau amser fel bod ymwelwyr yn gallu delweddu’r graddfeydd 

amser hyn, ond ym marn arbenigwr F, ‘I think timelines are quite difficult for people to grasp’, a 

chredai arbenigwr E fod llinellau amser yn gallu bod hyd yn oed yn fwy o her i blant eu dehongli:  

‘.... I mean the average adult, we can understand those timelines, but if you’re talking to children 

it’s completely different anyway’. Er bod cymaint o heriau’n wynebu’r sawl sydd am addysgu 

ymwelwyr am brosesau geomorffolegol a’r graddfeydd amser y mae’r prosesau hynny yn cymryd i 

ddigwydd, pwysleisiodd arbenigwr E pa mor angenrheidiol yw ymdrechu i addysgu ymwelwyr yn 

well am y materion hyn, gan eu bod yn gallu dangos iddynt effeithiau newid hinsawdd:  

‘… that’s why it’s really important for people to grasp [these timescales], even more so now 

with all the changes and climate change and all that. To understand where the world has come 

from and all of the changes that it’s gone through are even more important for us to 

undersand how fast the world is changing’ (arbenigwr E). 

Cafwyd awgrymiadau penodol am yr hyn y gallwn ei wneud yn safle Rhaeadrau Pontarfynach i 

gyfleu rhai o’r prosesau geomorffolegol cymhleth hyn: ‘I was just thinking whether you could 

actually do something on the site. Not a panel. But something, perhaps like a carved piece of stone’ 

(cyfrwnogwr F), a chytunodd arbenigwr A y gallai modelau o’r fath weithio’n dda:  ‘by doing that 

[interacting with a model] you’re internalising that understanding so much better than simply 

reading it or having it told to you as a story’. Mae Gordon (2012) wedi profi fod defnyddio cerfluniau 
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yn y dirwedd yn gallu bod yn adnodd pwerus iawn i esbonio prosesau a nodweddion cymhleth yn y 

dirwedd, ond yn anffodus nid oedd gennym gyllid digonol na’r amser i ddatblygu adnodd o’r fath. 

Gwelwyd defnydd effeithiol iawn o gerflun ym Mharc Pont Grog Capilano, Vancouver yng 

Nghanada, lle maent wedi defnyddio model syml iawn i ddangos erydiad, un o’r prif prosesau 

geomorffolegol, a’r raddfa amser y mae’n gweithredu drosti (gweler Ffig. 5.9). 

Roedd yr holl arbenigwyr yn gytûn ynglŷn â’r angen i wella ymwybyddiaeth gyhoeddus o ffurfiant 

tirweddau a thirffurfiau Cymru yn gyffredinol, yn enwedig gan fod ‘...greater public awareness can 

provide its own protection’ (arbenigwr A), er enghraifft, ‘I suspect that there wouldn’t have been the 

clamber to develop an international motor racing circuit on the southern edge of Mynydd 

Llangyndeyrn if people understood a bit more about the innate qualities of that place’ (arbenigwr 

A).  

5.4 Casgliad 

I grynhoi, mae Rhaeadrau Pontarfynach yn safle sydd â photensial mawr fel geomorffosafle: mae 

yno nifer helaeth o dirffurfiau a nodweddion geomorffolegol o ddiddordeb; mae’r safle wedi 

ysbrydoli nifer o ymatebion diwylliannol dros y ddwy ganrif ddiwethaf gan artistiaid a llenorion; 

mae’n gorwedd o fewn SoDdGA Coedydd a Cheunant Rheidol, sy’n brawf o’i bwysigrwydd ecolegol 

(gyda nifer o fwsoglau prin sy’n hollol ddibynnol ar yr amodau llaith y mae’r rhaeadrau yn eu creu). 

Mae’r safle eisoes yn safle twristiaeth, ac o sgil hyn mae nifer o seilweithiau’n barod yn eu lle (e.e. 

maes parcio, caffi, gwesty a bwyty cyfagos, mesurau iechyd a diogelwch), sy’n gwneud y safle’n 

atyniadol iawn i gael ei ddefnyddio fel geomorffosafle. Ond diffyg mawr a ddaeth i’r amlwg yn ystod 

Ffigwr 5.9 Cerflun ym Mharc Pont Grog Capilano, Vancouver, Canada yn dangos i ymwelwyr yn weledol faint 

y amser y mae hi’n cymryd i garreg gael ei herydu gan ddŵr (©Sioned Llywelyn). 
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ein hasesiad oedd y prinder gwybodaeth a oedd ar gael i ymwelwyr. Roedd peth gwybodaeth ar 

gael am chwedl Pont y Gŵr Drwg ac am y nodweddion ecolegol (ar ffurf taflen uniaith Saesneg, 

Nature Trail), ond nid oedd dim i esbonio ffurfiant y rhaeadrau a’r llu o nodweddion geomorffolegol 

eraill, nac y chwaith y cysylltiad clòs sy’n bodoli rhwng y rhain a’r ymatebion diwylliannol a gafwyd 

dros y canrifoedd. Gwelwyd bod cyfle, felly, i ni greu adnoddau i esbonio’r elfennau geomorffolegol 

a diwylliannol ac i archwilio’r cysylltiadau rhyngddynt.  

Derbyniais lawer iawn o sylwadau ac awgrymiadau defnyddiol ac adeiladol gan arbenigwyr a 

fynychodd y grŵp ffocws, a hefyd gan ymwelwyr a ddarparodd adborth ar ôl eu defnydd o’r llwybr 

llafar a'r llyfryn gwybodaeth. Roedd adborth yr arbenigwyr yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer 

gwella’r adnoddau cyn eu cyhoeddi’n swyddogol, e.e. cafwyd awgrymiadau i symleiddio’r iaith, i 

gynnwys elfennau rhyngweithiol ar gyfer plant, ac i symleiddio cynnwys y llyfryn yn gyffredinol. Fe 

wnes i weithredu’r awgrymiadau hyn, ac roedd yn gadarnhaol iawn cael adborth bositif gan rhai 

ymwelwyr ar y newidiadau a wnaed. Yn fwy cyffredinol, derbyniais sylwadau amrywiol iawn o ran 

ffafriaeth pobl yn ymwneud â pha fath o wybodaeth yr hoffent ddysgu amdano pan yn ymweld â 

safleoedd tirwedd, a hefyd drwy ba gyfrwng. Roedd sylwadau’r arbenigwyr a’r ymwelwyr hefyd yn 

sylfaen dda i mi wrth ddechrau cynllunio adnoddau ar gyfer y ddwy astudiaeth achos nesaf (Sarn 

Cynfelyn a Chwm Elan).  
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Pennod 6: Astudiaeth Achos 2 - Sarn Cynfelyn  

Ar gyfer yr ail astudiaeth achos, dewiswyd safle Sarn Cynfelyn (sydd wedi’i leoli ar arfordir gorllewin 

Ceredigion, gweler Ffig. 6.1) gan ei fod yn safle wahanol iawn i Raeadrau Pontarfynach, a chan fod 

iddi hefyd botensial mawr i'w datblygu fel geomorffosafle (gweler isod). Fel yn achos y bennod 

ddiwethaf, cyflwynir gwybodaeth am yr astudiaeth achos hon mewn tair rhan: y gyntaf yn 

cyfiawnhau dewis y safle; yr ail yn esbonio’r dewis o ddull i hyrwyddo’r safle; a’r drydedd yn trafod 

y dulliau a ddefnyddiwyd i werthuso’r dull hyrwyddo. Eto, fel yn y bennod ddiwethaf, 

dadansoddwyd yr ymatebion i gyd yn y drydedd ran hon, a cheisio asesu a wnaeth y dulliau 

hyrwyddo wella profiadau’r ymwelwyr o ddysgu am y safle, a chynyddu eu diddordeb mewn 

tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol yn gyffredinol.  

6.1 Cyfiawnhad dros ddewis Sarn Cynfelyn 

Pennwyd yr un gwerth bydol i’r safle hon â Rhaeadrau Pontarfynach (0.7 allan o 1, ranc o 11eg allan 

o 30), er hynny mae’r safleoedd yn wahanol iawn i’w gilydd. Dewiswyd Sarn Cynfelyn yn astudiaeth 

achos oherwydd ei hynodrwydd fel un o nifer fechan o sarnau arfordirol yng Nghymru; ei gysylltiad 

cryf ag un o chwedlau enwocaf Cymru (Cantre’r Gwaelod); a’r potensial i gysylltu’r safle gyda safle 

arall bwysig ar y llwybr arfordirol, sef y goedwig hynafol yn y Borth. Bydd yr is-adran hon yn manylu 

ar yr ystyriaethau hyn. 

Aberystwyth 

Aberaeron 

Ponterwyd 

Llambed 
Aberporth 

Ffigwr 6.1 Lleoliad safle Astudiaeth Achos 2, Sarn Cynfelyn, Ceredigion (seren goch).  
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6.1.1 Gwerth gwyddonol 

Mae Sarn Cynfelyn yn un o ychydig sarnau arfordirol yng Nghymru, ac mae hyn yn un o’r rhesymau 

pam y rhoddwyd iddo sgôr gwerth gwyddonol o 0.75 (uchafswm o 1), sef y 4ydd sgôr uchaf o’r 30 

safle a aseswyd. Ystyr sarn yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru ‘Llwybr neu ffordd ddyrchafedig sy’n 

croesi dŵr, corstir, tywod’, a’r un gair a geir yn enw’r hen ffordd Rufeinig, Sarn Helen, sef y ffordd 

Rufeinig sy’n rhedeg drwy Gymru. Yn achos Sarn Cynfelyn, cyfeirio at dirffurf a wna sarn, sef cefnen 

garegog sy’n ymestyn sawl cilometr allan i’r môr, ond gan fod yr enw yn hŷn nag unrhyw ymchwil 

wyddonol i adnabod y tirffurf, mae’n amlwg fod y gred mai hen lwybr neu ffordd oedd yma yn hen 

iawn. Yn y 1970au disgrifiodd daearyddwyr darddiad Sarn Cynfelyn a sarnau eraill tebyg yng 

Nghymru, gan ddangos mai symudiad rhewlifoedd yn ystod yr oes iâ ddiwethaf oedd yn gyfrifol 

amdanynt (Foster, 1970). Erbyn hyn, mae daearyddwyr yn cynnig esboniad mwy cynhwysfawr o’u 

ffurfiant. Gan Patton et al. (2012) y ceir yr esboniad diweddaraf a’r mwyaf safonol o ffurfiant Sarn 

Cynfelyn (ynghyd â’r sarnau eraill ym Mae Ceredigion). Esbonia fod Sarn Cynfelyn wedi’i ffurfio yn 

ystod yr oes iâ ddiwethaf, tua 70,000-20,000 blwyddyn yn ôl, pan lifai rhew yn gyflym i gyfeiriad y 

de-orllewin, i lawr dyffrynnoedd Dyfi ac Ystwyth/Rheidol. Wrth i’r rhew gyrraedd yr arfordir 

presennol, a oedd bryd hynny’n dir sych, lledodd allan i ffurfio rhewlifoedd piedmont (gweler Ffig. 

6.2), a’r ardal a elwir bellach yn Sarn Cynfelyn oedd yr ardal rhwng dau rewlif piedmont lle llifai’r 

rhew yn araf, gan ddyddodi cerrig mân a chreigiau, h.y. marian canol (medial moraine). Wrth i 

dymheredd y byd gynyddu ar ddiwedd yr oes iâ ddiwethaf, crebachodd y rhewlifoedd hyn, gan adael 

cefnen garegog syth ar eu hôl, yn ymestyn tua 12km allan i’r môr o’r traeth sydd yno ar hyn o bryd 

(gweler Ffig. 6.3). Yn sgil codiad bydol yn lefel y môr, mae’r rhan fwyaf o Sarn Cynfelyn bellach o 

dan wyneb y dŵr, a dim ond ryw 350m a welir ar lanw isel. Er hynny, mae modd gweld llawer mwy 

Ffigwr 6.2 Delwedd o rewlif piedmont yn Malaspine, de Alaska o Arsyllfa Daear NASA. Mae’r llinell felen yn 

dangos lle fydd sarn yn debygol o ddatbygu pan fydd y rhewlifoedd hyn yn encilio. (Addaswyd o: NASA, 2015). 
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o’r sarn o’r awyr, ac mae nifer o luniau ohono wedi’u cymryd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion 

Cymru (gweler Ffig. 6.4).  

6.1.2 Gwerth diwylliannol 

Yn wahanol i safle Rhaeadrau Pontarfynach, dim ond un nodwedd ddiwylliannol sydd yn gysylltiedig 

â safle Sarn Cynfelyn (gan gyfrannu at werth diwylliannol gymharol isel y safle o 0.54 allan o 1). Er 

hynny, mae’r cysylltiad hwn â chwedl Cantre’r Gwaelod, un o chwedlau enwocaf Cymru, yn un 

pwysig iawn, ac felly penderfynwyd nad oedd pwysigrwydd diwylliannol y safle yn cael ei 

adlewyrchu yn y sgôr cymharol isel hwn. Mae’n bosib felly bod angen ailystyried sut mae’r 

fethodoleg bwrpasol yn asesu gwerth diwylliannol geomorffosafleoedd potensial, h.y. efallai y 

byddai’n werth pennu gwerth uwch i safleoedd sydd nid yn unig â llawer o gysylltiadau diwylliannol, 

ond hefyd i safleoedd â chysylltiad(au) enwog.  

Mae chwedl Cantre’r Gwaelod yn perthyn i gorff o lenyddiaeth ar draws y byd yn adrodd hanes trefi 

a dinasoedd yn cael eu boddi gan y môr – fel arfer maent wedi cael eu hysbrydoli gan ryw olion yn 

y dirwedd sydd wedi cael eu dehongli ganrifoedd yn ôl fel hen olion anheddau. Er enghraifft, ar y 

traeth rhwng Llanfairfechan a Phen y Gogarth, pan fydd y llanw yn isel, gellir gweld olion sy’n edrych 

yn debyg i seiliau hen adeilad, a thyfodd chwedl ganrifoedd yn ôl mai olion hen lys y tywysog Helyg 

Ffigwr 6.3 Siart morwrol Bae Ceredigion 

(dyfnder y môr mewn metrau) (Atgynhyrchwyd 

o siart Morlys 1972). 

Ffigwr 6.4 Llun awyrol o Sarn Cynfelyn, sy'n weladwy o 

dan y dŵr (Driver, 2008). 
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ap Glannog, a gafodd ei foddi gan y môr oedd y rhain, er bod esboniad gwyddonol iddynt (North, 

1957: 81): 

 ‘Llys Helig is not the ruin of a human habitation, but an accumulation of stones brought 

together during the Ice Age and exposed in their present position as a result of erosion and 

submergence.’ 

Yn achos Sarn Cynfelyn a chwedl Cantre’r Gwaelod, mae’n bosibl iawn mai’r sarn ei hun, sydd yn 

edrych fel ffordd, a ysbrydolodd y chwedl, a’r gred bod y ffordd honno’n arwain erstalwm at ryw 

ddinas neu lys nad yw’n bod bellach gan fod y môr wedi ei foddi. Mae’r cyfeiriad ysgrifenedig 

cynharaf at chwedl Cantre’r Gwaelod yn digwydd yn Llyfr Du Caerfyrddin, y llyfr Cymraeg hynaf sydd 

wedi goroesi ac a gafodd ei ysgrifennu o amgylch y flwyddyn 1250 (LLGC, 2018a) ac a gedwir yn 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Mae sawl fersiwn o’r chwedl, ond yn ei hanfod mae’n 

sôn am ddinas a fu unwaith o dan reolaeth Gwyddno Garanhir, allan ym Mae Ceredigion. Un noson, 

pan oedd gwledd bwysig, gwaith Seithennyn oedd gwarchod y muriau a chau’r clwydi os codai 

storm. Ond esgeulusodd Seithennyn ei waith ar ôl meddwi yn y wledd, ac o ganlyniad boddwydd y 

ddinas pan gododd storm. 

Daw’r cofnod cynharaf i mi ei ganfod o’r term Sarn Cynfelyn am y tirffurf hwn o fapiau morol Lewis 

Morris o 1748 (gweler Ffig. 6.5). Yr esboniad am y sarn sydd ar y map yw: ‘Sarn Gynfelyn extending 

out to sea about seven miles, at the end of which is that patch of foul ground called Caerwyddno 

which comes dry on Spr[ing] tide’. Mae’n amlwg felly fod y tirffurf hwn wedi ei gysylltu â’r chwedl 

yn gynnar. Ceir cyfeiriad cynnar arall at y tirffurf (er nad yw’r diffiniad yn ei enwi’n benodol) gan 

Samuel Lewis yn The Topographical Dictionary of Wales (1843). Fel hyn y disgrifia Sarn Cynfelyn 

(1843: 172), gan gysylltu’r olion unwaith eto gyda chwedl Cantre’r Gwaelod:  

‘In the sea, about seven miles west of Aberystwyth in Cardiganshire, is a collection of loose 

stones, termed Caer Wyddno, ‘the fort or palace of Gwyddno’; and adjoining it are vestiges of 

one of the more southern causeways or embankments of Catrev Gwaelod. The depth of water 

over the whole extent of the bay of Cardigan is not great; and on the recess of the tide, stones 

bearing Latin inscriptions, and Roman coins of various emperors, have been found below high-

water mark: in different places in the water, also, are observed prostrate trees.’ 

Gan ei bod yn debygol felly fod Sarn Cynfelyn wedi ysbrydoli un o chwedlau enwocaf Cymru, 

penderfynwyd y byddai astudiaeth o’r safle yn gymorth i ateb un o brif gwestiynau’r gwaith ymchwil 

hwn, sef A ellir integreiddio nodweddion diwylliannol fel dull i gyfoethogi profiadau ymwelwyr, ac 

fel porth i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol?. 
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6.1.3 Gwerth ychwanegol  

Fel yn achos Rhaeadrau Pontarfynach, mae gan Sarn Cynfelyn hefyd werth ecolegol uchel (1 allan o 

1), gan fod yno nodweddion ecolegol sy’n hollol ddibynnol ar y sarn. Mae’r ardal yn gorwedd o fewn 

Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau. Ystyrir Sarn Cynfelyn (ynghyd â Sarn Badrig a Sarn y 

Bwch), yn gynefinau pwysig ar gyfer nifer fawr o fflora a ffawna diddorol a phrin. Mae cymunedau 

algaidd yn tyfu dros lawer o'r sarnau, gan gynnwys clystyrau trwchus o algâu coch a brown (e.e. 

Chorda filum a Laminaria saccharina). Mewn rhai rhannau ceir hefyd goedwigoedd helaeth o 

Halidrys siliquosa (sea oak), ac yn rhannau dyfnach y sarnau mae biotopau cyfoethog o anifeiliaid 

(e.e. cramenogion a hydroidau) (JNCC, d.d.).  

Yn ail, sgoriodd y safle yn gymhedrol ar sail ei werth esthetig: roedd pennu sgôr ar gyfer y categori 

hwn yn llawer anoddach nac ar gyfer y ddwy astudiaeth achos arall gan nad yw’r sarn yn weladwy 

ond pan fydd y llanw’n ddigon isel. Yn ogystal, dim ond canran fechan o’r safle sy’n weladwy hyd yn 

oed ar yr adegau hynny, gan fod y rhan fwyaf ohono wedi’i leoli o dan y dŵr. Hefyd cyfrannodd y 

diffyg mewn cyferbyniad rhwng lliw’r sarn a’r amgylchedd gyfagos at y gwerth esthetig isel hwn. Er 

Ffigwr 6.5 Map gan Lewis Morris o 1748 o’r rhan o Fae Ceredigion rhwng Wallog ac Aberystwyth. Mae Sarn 

Cynfelyn yn ymestyn allan i’r môr o arfordir Wallog (LLGC, 2018b). 
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hynny, gwelwyd fod cyfle i ddangos i ymwelwyr pa mor brydferth yw’r sarn o’r awyr drwy gyflwyno 

awyrluniau gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru iddynt (gweler Ffig. 6.4). 

Nid oes ychwaith olygfannau penodol wedi’u gosod yn eu lle ar gyfer gweld y sarn, ond mae nifer o 

olygfannau naturiol lle gall ymwelwyr ei weld (h.y. mae’r llwybr arfordirol sy’n pasio heibio i’r sarn 

ar dir uwch, felly mae modd ei weld yn dda o nifer o leoliadau ar hyd y llwybr yn ogystal ag o’r 

traeth).  

6.1.4*Defnydd potensial fel geomorffosafle 

Yn ogystal â dyfarnu sgôr isel i’r safle am ei werthoedd ychwanegol, roedd hefyd yn rhaid ystyried 

ymarferoldeb defnyddio Sarn Cynfelyn fel geomorffosafle, yn enwedig o ran hygyrchedd at ac o 

amgylch y safle. Yn wahanol i Raeadrau Pontarfynach a Chwm Elan, nid oes modd gyrru’n 

uniongyrchol at Sarn Cynfelyn gan fod yr unig ffordd sy’n cyrraedd yno yn un breifat. Eto i gyd, mae 

modd ei gyrraedd ar hyd llwybr Arfordirol Bae Ceredigion drwy ddechrau un ai yn Aberystwyth, 

Clarach neu yn y Borth. Gan fod y rhan hon o’r llwybr yn boblogaidd iawn mae nifer o ymwelwyr yn 

cerdded heibio i’r sarn bob blwyddyn yn barod, ond yn niffyg unrhyw wybodaeth yno ar hyn o bryd, 

mae’n debygol nad oes llawer o bobl yn sylwi ar y sarn, heb sôn am ddeall sut y cafodd ei ffurfio. 

Yn ogystal â hygyrchedd at y safle, mae’n rhaid hefyd ystyried hygyrchedd o amgylch y safle. 

Sgoriodd y safle yn isel iawn (0.25 allan o 1) o ran hyn: gan nad oes modd ei gyrraedd ar hyd ffordd 

gyhoeddus ac nad oes modd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn neu bobl sy’n cael trafferth cerdded 

pellteroedd i ymweld â’r safle, nac i ymweld ag un o’r golygfannau ar y llwybr. (Gweler is-adran 6.3 

am drafodaeth fanylach am sut y penderfynwyd pa ddull a fyddai orau i gyfathrebu gwybodaeth am 

y sarn, yn enwedig er mwyn goresgyn y broblem hon.) Ni fyddai modd ychwaith i ymwelwyr gerdded 

o amgylch y sarn ar gyfnodau penodol o’r dydd pan fyddai’r llanw yn uchel: mae hon yn broblem 

gyffredin, wrth gwrs, wrth ddewis tirffurfiau a thirweddau arfordirol fel geomorffosafleoedd.  

Yn gyffredinol mae ymarferwyr yn y maes yn gytûn fod tirffurfiau sy’n anghyraeddadwy ar ffordd 

gyhoeddus yn safleoedd gwael i’w datblygu fel geomorffosafleoedd gan eu bod yn anoddach eu 

defnyddio (e.e. Bollati, et al., 2012; Bollati, et al., 2013). Gan fod y safle hon wedi ei leoli islaw rhan 

mor boblogaidd o Lwybr Arfordir Cymru (llwybr cyhoeddus cenedlaethol), a chan fod modd i bobl 

gerdded ar ran o’r sarn (gan eithrio defnyddwyr cadair olwyn ac unrhyw berson sy’n cael anhawster 

i gerdded ar arwynebau anwastad), penderfynwyd fod y ddau beth hyn yn cynnig opsiynau 

gwahanol a’r cyfle i ddatblygu taith lle byddai ymwelwyr yn cerdded ar hyd y llwybr arfordirol er 

mwyn gweld Sarn Cynfelyn (ynghyd â’r goedwig hynafol yn y Borth).   
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Is-gategori arall a arweiniodd at sgôr isel i’r safle yn y categori hwn oedd ‘gwybodaeth 

geomorffolegol presennol’ (sgôr o 0.2 allan o 1), gan nad oes unrhyw wybodaeth ar gyfer ymwelwyr 

â’r safle. Mae un neu ddau gyfeiriad mewn ffynonellau ar y we (e.e. Ceredigion Coast Path, 2013a), 

ond prin iawn yw unrhyw ymdrech i esbonio ffurfiant y sarn yn ei gyd-destun geomorffolegol, ac fel 

sydd i’w weld yn aml mewn deunydd o’r fath, cyfeirir at y sarn fel nodwedd ddaearegol yn hytrach 

na geomorffolegol (gweler erthygl yn y Guardian (2017) dan y teitl ‘The geological oddity that is 

Sarn Cynfelyn’). Er gwaethaf y diffyg gwybodaeth hwn, penderfynwyd, fel yn achos safle Rhaeadrau 

Pontarfynach, fod hyn yn cynnig y cyfle i ni greu adnodd neu ddigwyddiad newydd a allai gyflwyno 

amrywiaeth o wybodaeth i ymwelwyr, am ffurfiant y sarn yn ogystal â’i berthynas pwysig â chwedl 

Cantre’r Gwaelod.  

6.1.5*Potensial i gysylltu â safleoedd eraill  

Atyniad mawr Sarn Cynfelyn fel astudiaeth achos oedd y ffaith fod coedwig hynafol y Borth ond 

rhyw ddwy filltir i ffwrdd ar hyd y llwybr arfordirol. Penderfynwyd y byddai creu taith a gyfunai Sarn 

Cynfelyn gyda’r goedwig hynafol hon yn rhoi’r sgôp i mi esbonio i ymwelwyr pa nodweddion 

geomorffolegol eraill sydd â chysylltiadau â chwedl Cantre’r Gwaelod. Byddai hyn hefyd yn annog 

pobl i ymweld â’r ddwy safle. Yn wahanol i Raeadrau Pontarfynach sydd eisoes yn denu nifer fawr 

o ymwelwyr bob blwyddyn, ni cheir unrhyw ymdrech ar hyn o bryd i ddenu ymwelwyr at Sarn 

Cynfelyn. Teimlwyd felly bod angen gwneud y safle ei hun yn fwy atyniadol,  a phenderfynwyd  y 

byddai cyfuno’r ddwy safle (h.y. Sarn Cynfelyn a’r goedwig hynafol) yn cyflawni hyn. 

Roedd tri phrif rheswm dros ddefnyddio’r goedwig hynafol yn benodol. Yn gyntaf er nad yw’n  

dirffurf (fel geomorffosafleoedd traddodiadol), cafodd y goedwig ei foddi a’i ddatgelu gan brosesau 

geomorffolegol pwysig (yn bennaf gwaddodi ac erydu), ac felly fe’i hystyriwyd yn safle defnyddiol 

er mwyn esbonio’r prosesau hyn. At hynny, mae llawer o ymchwil wyddonol wedi’i gynnal yn y safle 

a byddai’n bosibl rhannu canlyniadau’r gwaith hwnnw gydag ymwelwyr. Er enghraifft lluniwyd 

diagramau paill o samplau o’r mawn (Godwin a Newton, 1985); cafwyd ymchwiliadau i’r boncyffion 

drwy ddefnyddio dendrocronoleg (Heyworth, 1985); ymchwiliadau i rywogaethau foraminifera ac 

ostracod (Adams a Haynes, 1965; Haynes et al., 1977); ac ymchwiliadau i’r gwaddodion (Shi a Lamb, 

1991). Mae hefyd nifer o ddarganfyddiadau archeolegol wedi’u gwneud gan gynnwys darganfod 

sgerbwd Auroch enfawr (hynafiad ein gwartheg domestig) gan gigydd lleol yn y Borth yn yr 1960au 

(CBHC, d.d.). Gallwn hefyd fanteisio ar ymchwil sydd wedi ei wneud i safleoedd cyfagos. Er 

enghraifft, mae ymchwil gan Orme et al. (2015) yn safle Cors Fochno (ryw 1.5km o’r goedwig 

hynafol), yn ddefnyddiol tu hwnt gan eu bod wedi creu cofnod o stormydd yn yr ardal yn ystod y 

4,500 blynedd ddiwethaf.  
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Yn ail, mae gan y goedwig hynafol hefyd gysylltiad cryf â chwedl Cantre’r Gwaelod gan ei fod yn 

cadarnhau fod yr ardal hon yn dir sych ar un adeg; ac o gymharu â Sarn Cynfelyn, mae’r cysylltiad 

hwn â’r chwedl yn llawer mwy hysbys heddiw. Y rheswm pennaf am hyn yw ei fod wedi derbyn 

llawer o gyhoeddusrwydd yn y cyfryngau o ganlyniad i gyfres o stormydd rhwng 2010 a 2014, lle 

cafwyd sawl llanw uchel, gwyntoedd cryfion a thonnau anferth a fu’n gyfrifol am erydu rhan o 

arwyneb y tir a’r mawn a oedd yn gorchuddio boncyffion y goedwig hynafol. Fe wnaeth y stormydd 

hyn roi syniad i bobl sut roedd tirwedd arfordirol Ceredigion yn edrych miloedd o flynyddoedd yn 

ôl, ac roedd llawer o erthyglau ac adroddiadau teledu yn awgrymu cysylltiad rhwng y goedwig a 

Chantre’r Gwaelod (e.e. cafwyd adroddiadau yn The Guardian (Kennedy, 2014); BBC (BBC, 2012); 

a'r Daily Mail (Wilkes, 2014)). Mewn un erthygl yn y National Geographic (Worrall, 2017: para. 2), 

cylchgrawn ac iddo gyrhaeddiad mawr, gofynnwyd:  

‘Could this be part of Cantre’r Gwaelod, a mythical kingdom believed to have disappeared 

beneaeth the waves thousands of years ago? Has Wales’s very own Atlantis been found?’ 

Yn yr un erthygl (Worall, 2017: para. 8), cafwyd cyfeiriad hefyd at gysylltiad Sarn Badrig, sydd yn 

gorwedd yng ngogledd Bae Ceredigion (gweler Ffig. 6.3), â’r chwedl ynghyd ag esboniad gwyddonol 

byr: 

‘In another version [o’r chwedl], Cantre’r Gwaelod was ruled by a lord named Gwyddno 

Garanhir and protected by a seawall known as Sarn Badrig (Saint Patrick’s causeway) and a 

series of sluice gates … Sarn Badrig is actually a reef formed by the remains of a glacial 

moraine. ’ 

Y trydydd rheswm am gyfuno’r ddwy safle yw’r ffaith fod nifer fawr o wefannau sy’n ceisio denu 

ymwelwyr i ganolbarth Cymru yn argymell fod pobl yn ymweld â’r goedwig hynafol yn y Borth (e.e. 

gwefannau Ceredigion Coast Path (2013b); Visit Mid Wales (2018); Visit Borth (d.d.); Discover 

Ceredigion (2018) Cyfoeth Naturiol Cymru (2016); Everything Aberystwyth (2010)). Gan fod yr holl 

wefannau hyn yn honni bod cysylltiad rhwng y goedwig a chwedl Cantre’r Gwaelod, mae sgôp i 

fanteisio ar y cyhoeddusrwydd y mae’r goedwig hynafol wedi ei dderbyn er mwyn hyrwyddo safle 

Sarn Cynfelyn a chreu taith sy’n cyfuno amrywiaeth o wybodaeth am y ddwy safle. Mae 

astudiaethau o geomorffosafleoedd eraill (e.e. Serrano a González-Trueba, 2011) wedi gweld fod 

cyfuno safleoedd yn y modd hwn yn gallu rhoi profiad mwy diddorol ac addysgiadol o’r tirwedd i’r 

ymwelwyr.  

6.2 Cyfiawnhad o’r dull o gyflwyno gwybodaeth  

Ar hyn o bryd, prin yw’r wybodaeth sydd ar gael i ymwelwyr â Sarn Cynfelyn a’r goedwig hynafol yn 

y Borth i esbonio’r nodweddion a’r tirffurfiau hyn a’u cysylltiad gyda chwedl Cantre’r Gwaelod. Felly, 

er mwyn llenwi’r bwlch hwn, penderfynwyd cyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr mewn dwy ffordd 
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wahanol: creu taflen wybodaeth draddodiadol a chynnal digwyddiad gwyddonol-gelfyddydol Ar 

Drywydd Cantre’r Gwaelod. Yn ogystal â’r cyfle i asesu llwyddiant a defnyddioldeb dulliau hyrwyddo 

sy’n wahanol i’r rhai a grëwyd i hyrwyddo Rhaeadrau Pontarfynach, ystyriwyd y byddai’r ddau ddull 

hyn yn arbennig o addas ar gyfer y safle hon. Bydd yr is-bennod hon yn rhoi trosolwg o’r ddau ddull 

ac yn esbonio’r rhesymau dros eu dewis. 

6.2.1 Digwyddiad Hen Linell Bell 

Gan fod cysylltiad mor glòs rhwng y safle a chwedl Cantre’r Gwaelod, fel y nodwyd uchod, 

penderfynwyd gweld a fyddai cyfleu gwybodaeth i ymwelwyr mewn modd mwy creadigol, gan 

gyfuno celfyddyd a gwyddoniaeth, yn ffordd effeithiol o’u cael i ymddiddori yn y wyddoniaeth sy’n 

esbonio’r tirffurfiau a’r nodweddion cysylltiedig. Bellach mae nifer o wyddonwyr yn cydnabod fod 

dulliau o’r fath yn gallu bod yn ffordd effeithiol o gyfathrebu eu hymchwil, e.e. profodd Gabrys a 

Yusoff (2017) fod cyfuno gwyddoniaeth a’r celfyddydau yn gallu gwneud i bobl ailfeddwl am 

effeithiau newid hinsawdd gan eu hysgogi i ystyried y pwnc yn fwy o ddifri nag o’r blaen. Yn ffodus 

iawn, roedd cwmni drama lleol yn Aberystwyth, Arad Goch, yn trefnu gŵyl gymunedol, Yr Hen Linell 

Bell, rhwng 21 Gorffennaf a 5 Awst 2017 er mwyn dathlu diwylliant Ceredigion ac yn benodol chwedl 

Cantre’r Gwaelod. Yn rhan o’r ŵyl cafwyd cyfres o berfformiadau, gweithdai a digwyddiadau 

celfyddydol. Rai misoedd cyn yr achlysur, cysylltais ag Arad Goch i weld a fyddai’n bosibl cydweithio 

ar ddigwyddiad i fewnblannu ychydig o wybodaeth geomorffolegol i’r ŵyl gelfyddydol hon. Ar ôl 

nifer o drafodaethau gyda chyfarwyddwr y cwmni, penderfynwyd creu digwyddiad dwyieithog ar y 

cyd dan yr enw Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, lle rhoddwyd cyfle i 50 aelod o’r cyhoedd ymuno â 

ni ar daith o amgylch tref Aberystwyth (gweler Ffig. 6.6 am fap o’r daith) i ddysgu mwy am y chwedl 

drwy gyfuniad o wyddoniaeth, barddoniaeth, cerddoriaeth a dawns (gweler Ffig. 6.7).  

Un o brif amcanion y noson oedd cyflwyno gwybodaeth mewn amrywiaeth o gyfryngau, yn y 

gobaith y byddai rhywbeth at ddant pawb. Roeddwn am gadw’r noson yn anffurfiol, ac felly 

cynhaliwyd holl ddigwyddiadau’r noson mewn lleoliadau amrywiol yn y dref, gan gynnwys yr awyr 

agored, tafarndy, gwesty a bwyty annibynnol. Y sialens fawr oedd sicrhau fod y sgwrs wyddonol (am 

ffurfiant Sarn Cynfelyn a’r goedwig hynafol) yn brofiad anffurfiol, gan fod tuedd i sgyrsiau 

gwyddonol fod yn ffurfiol iawn (AbiGhannam, 2015). Er mwyn cadw’r sgwrs hon yn ysgafn ac eto’n 

effeithiol, rhoddais gryn dipyn o ystyriaeth i’r digwyddiad o flaen llaw.  Penderfynwyd ar hyd o 20 

munud a’i gynnal ym mwyty Medina lle gallai pobl fwynhau gwydraid o win neu ddiod meddal wrth 

wrando. Cafwyd cydweithrediad y perchennog i aildrefnu’r seddi a’r soffas o flaen llaw fel eu bod 

wedi eu gosod mewn clystyrau i annog posibl i gymysgu a sgwrsio. Cadwyd y wybodaeth yn syml a 

defnyddiais nifer o ddelweddau er mwyn esbonio prosesau geomorffolegol cymhleth mewn modd 
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syml. Cynhwysais wybodaeth a oedd hefyd yn ddealladwy ar gyfer plant gan nad oedd gwybodaeth 

o flaen llawn gen i o natur y gynulleidfa. Yn dilyn y sgwrs roeddwn i hefyd yn awyddus i annog 

Ffigwr 6.6 Taith Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod o amgylch tref Aberystwyth. Stop rhif 1 (Gwesty’r Richmond); 

stop rhif 2 (Bandstand Aberystwyth); stop rhif 3 (Bwyty Medina); stop rhif 4 (Tafarn yr Hen Lew Du). 

A B 

C CH 

Ffigwr 6.7 Noson Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod: (A) Criw Blagur yn rhoi perfformiad dawns wedi’i seilio ar y 

chwedl ar bromenâd Aberystwyth; (B) cyflwyniad gwyddonol gennyf i ym Mwyty Medina; (C) y beirdd a 

berfformiodd nifer o’u gweithiau ar y thema ‘y môr’ yng Ngwesty’r Richmond a Thafarn yr Hen Lew Du; (CH) Yr 

Armagh Rhymers, band gwerin o Iwerddon, yn ddiddanu’r gynulleidfa yn Nhafarn yr Hen Lew Du (©Arad Goch). 
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trafodaethau llai ffurfiol, ac felly yn lle cynnal y sesiwn o gwestiynau ar y diwedd, rhoddwyd cyfle i 

bobl ddod i fyny at y deunyddiau atodol a baratoais o flaen llaw ac i siarad gyda fi. Yna rhoddwyd 

cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau pellach ar y daith i’r arhosfan nesaf (sef tafarn yr Hen Lew Du 

am gerddoriaeth a barddoniaeth) lle roeddwn innau’n rhan o’r gynulleidfa ac yn gallu parhau i 

sgwrsio ac i ateb cwestiynau am fy sesiwn i, a hynny mewn modd llawer mwy naturiol.  

Yn draddodiadol mae sgyrsiau gwyddonol, hefyd, yn cael eu harwain a’u rheoli gan gadeirydd neu 

unigolyn sy’n hysbys yn y maes; ond yn yr achos hwn, gan ein bod ni am gadw’r sesiwn anffurfiol ac 

yn ysgafn, ddefnyddiwyd y Lêdis Pinc, dwy actores o gwmni Arad Goch a wisgodd i fyny fel hen 

fenywod mewn mewn siwtiau pinc (gweler Ffig. 6.8). Eu rôl nhw oedd tywys y gynulleidfa rhwng y 

lleoliadau gan siarad gyda’i gilydd, ond yn ddigon uchel fel bod y gynulleidfa yn gallu clywed. Roedd 

hwn yn ffordd wych o wneud i bawb deimlo’n gartrefol ac felly’n ddigon cyfforddus i ofyn 

cwestiynau.  

6.2.2 Taflen wybodaeth 

Penderfynais hefyd greu taflen wybodaeth ddwyieithog (Ffig. 6.9) er mwyn cyflwyno gwybodaeth 

ychydig yn fwy manwl am y sarn a’r goedwig hynafol na’r hyn a glywodd y gynulleidfa yn y sgwrs ei 

hun; hefyd byddai’r daflen ar gael i bobl na allai fod yn bresennol ar y daith. Wedi’r noson, 

dosbarthwyd y taflenni mewn nifer o leoliadau o amgylch tref Aberystwyth: e.e. Canolfan y 

Celfyddydau, campws Prifysgol Aberystwyth, Amgueddfa Ceredigion (sydd hefyd yn gweithredu fel 

canolfan ymwelwyr y dref) a nifer o fwytai a busnesau lleol. 

Ffigwr 6.8 Y Lêdis Pinc yn eistedd ymysg y gynulleidfa ym Mwyty Medina cyn i’r sgwrs wyddonol ddechrau 

(©Arad Goch). 
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Cynlluniais y daflen wybodaeth fel taith ar hyd llwybr yr arfordir yn arwain yr ymwelydd o un safle 

i’r nesaf. Fel hyn gallai pobl hefyd werthfawrogi’r nodweddion gwahanol eraill sydd i’w gweld wrth 

gerdded ar hyd y darn hwn o lwybr yr arfordir. Roedd ffactorau eraill hefyd yr oedd rhaid eu 

hystyried wrth lunio’r daflen gan gynnwys: cadw’r iaith yn syml a hygyrch drwy gynnwys y pwyntiau 

pwysig a cheisio osgoi defnyddio terminoleg rhy gymhleth (gwnaethum hyn yn sgil derbyn adborth 

ar yr iaith gymhleth ar adegau yn fersiwn cyntaf adnoddau Rhaeadrau Pontarfynach); bod dwy 

daflen, y naill yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg; bod y daflen yn lliwgar ac yn apelgar; yn cynnwys 

gwybodaeth ymarferol (e.e. sut i gyrraedd y ddwy safle; pa amser o’r dydd fyddai orau i ymweld â 

nhw); bod y daflen yn ateb y cwestiynau y byddai pobl yn debygol o fod eisiau gwybod am y ddwy 

safle. 
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 Ffigwr 6.9 Taflen wybodaeth a gynlluniwyd i esbonio ffurfiant Sarn Cynfelyn (yn Wallog) a’r goedwig hynafol (yn Borth) a’u perthynas â chwedl Cantre’r 

Gwaelod. 
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6.3 Gwerthuso adnoddau Sarn Cynfelyn 

Er mwyn asesu llwyddiant y digwyddiad, Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, a’r daflen, cynhaliwyd cyfres 

o gyfweliadau gyda chwe unigolyn er mwyn cael eu barn am rediad y noson yn gyffredinol; am 

gynnwys gwyddoniaeth yn rhan o ddigwyddiad celfyddydol; a’u barn yn gyffredinol am dderbyn 

gwybodaeth am safleoedd tirwedd. Dadansoddais hefyd adolygiad ffurfiol o’r noson gan Lowri Hâf 

Cooke, sy’n adolygydd proffesiynol o ddigwyddiadau celfyddydol.  

6.3.1 Methodoleg gwerthuso 

6.3.1.1 Cyfweliadau 

Y prif ddull a ddefnyddiwyd i asesu llwyddiant y digwyddiad a’r daflen wybodaeth oedd cyfweld  â 

chwe unigolyn (3 aelod o’r gynulleidfa; 3 aelod o gwmni Arad Goch a fu’n trefnu ac arwain y noson). 

Gweler Atodiad 12 am gefndir y rhai a gafodd eu cyfweld. Parhaodd y cyfweliadau lled-strwythurol 

rhwng 30 a 45 munud, gan ddefnyddio cwestiynau a baratowyd o flaen llaw (gweler Atodiad 13A a 

13B) er mwyn ysgogi trafodaeth (Patton, 1990), ac er mwyn rhoi cyfle i’r cyfweleion archwilio’r 

materion a oedd fwyaf pwysig iddynt hwy’n bersonol (Longhurst, 2016). Er bod y dull grŵp ffocws 

wedi profi’n ddefnyddiol iawn wrth gasglu adborth ar adnoddau’r astudiaeth achos gyntaf yn 

Rhaeadrau Pontarfynach, penderfynwyd y byddai cyfweliadau lled-strwythurol yn fwy addas yn yr 

achos hwn. Cydnabyddir fod cyfweliadau lled-strwythurol a grwpiau ffocws yn gymharol debyg o 

ran eu strwythur, a bod y ddau’n weddol anffurfiol a sgyrsiol eu naws, gan ganiatáu ymatebion 

llawer mwy estynedig gan y cyfwelai ei hun, h.y. yn hytrach na’i fod yn gorfod ateb ‘ie’ neu ‘na’ i 

gwestiynau (Longhurst, 2016). Er gwaethaf eu tebygrwydd, fodd bynnag, mae cyfweliadau lled-

strwythurol yn ddibynnol ar fwy o ryngweithio rhwng y cyfwelydd â’r cyfwelai (Longhurst, 2016), a 

phenderfynwyd y byddai hyn yn rhoi i mi ddealltwriaeth well o safbwyntiau’r cyfweleion, heb fod 

safbwyntiau unigolion eraill yn amharu arnynt, fel fyddai’n digwydd, o bosibl, mewn grwpiau ffocws 

(Parker a Tritter, 2006). Er mwyn gwerthuso sylwadau, cafodd yr holl gyfweliadau eu trawsysgrifio’n 

llawn cyn eu dadansoddi’n thematig. Gwnaethpwyd hyn drwy godio’r cyfweliadau’n thematig, er 

mwyn adnabod y prif themâu i’w cymharu gyda’r themâu a adnabuwyd o’r astudiaeth achos gyntaf 

a hefyd er mwyn eu cysylltu â llenyddiaeth ehangach (Cope, 2016; Jackson, 2001).  

6.3.1.2 Adroddiad swyddogol o’r digwyddiad 

Ar ôl gweld bod  Lowri Hâf Cooke wedi llunio adolygiad trylwyr o’r noson ar gyfer ei blog (Merch y 

Ddinas, d.d.; gweler yr adolygiad lawn yn Atodiad 14), penderfynwyd ei gynnwys fel rhan o adborth 

am y diwgyddiad. Mae Lowri yn adolygydd proffesiynol sy’n cynhyrchu adolygiadau yn rheolaidd ar 

gyfer teledu BBC ac S4C; cylchgrawn Red Handed; Barn; Tu Chwith; Y Twll; Radio Cymru a Golwg. 

Mae hi’n adolygu amrywiaeth eang o bethau, ac yn bennaf ffilmiau, bwyd, llyfrau, a’r celfyddydau 
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yn gyffredinol (Merch y Ddinas, d.d.). Graddiodd mewn Daearyddiaeth a’r Gymraeg ym Mhrifysgol 

Cymru, Aberystwyth, ac felly roedd hi’n gymwys iawn i roi ei barn am lwyddiant, neu ddiffyg 

llwyddiant integreiddio gwybodaeth am geomorffoleg gyda digwyddiad celfyddydol ei natur. Fel yn 

achos y cyfweliadau, dadansoddwyd ei hadroddiad yn thematig. 

6.3.2 Canfyddiad y cyhoedd o’r noson 

Drwy werthuso’r cyfweliadau a’r adolygiad (gweler Atodiad 15), daeth nifer o themâu i’r amlwg, a 

chafwyd sylwadau buddiol ar elfennau llwyddiannus y noson, y pethau na weithiodd cystal, ac yn 

gyffredinol gwelwyd pa mor llwyddiannus fu integreiddio elfennau gwyddonol gyda digwyddiad 

celfyddydol ei natur. Cafwyd hefyd nifer o sylwadau defnyddiol yn ymwneud â sut mae pobl yn 

gyffredinol yn hoffi derbyn gwybodaeth wrth ymweld â safleoedd tirwedd neu wrth fynychu 

digwyddiad sy’n ceisio esbonio am safleoedd o’r fath, a bu’r rhain o ddefnydd mawr wrth gynllunio 

deunyddiau ar gyfer y drydedd astudiaeth achos (gweler Pennod 7). Amlinellir rhai o’r prif themâu 

yn yr is-adran hon. 

6.3.2.1 Pobl wedi’u denu gan amrywiaeth o elfennau 

Un o’r themâu amlycaf oedd fod nifer wedi mwynhau’r ffaith fod amrywiaeth eang o elfennau 

wedi’u cyflwyno iddynt yn ystod y digwyddiad. Yn ôl yr adolygydd, Lowri Hâf Cooke, roedd y noson 

yn ‘gynhyrchiad annisgwyl dros ben, aeth ati i herio a chwestiynu’r hen chwedl’, ac yn ‘noson 

“feirniadol” yng nghwmni beirdd a chantorion, enwogion o fri – a daearyddwyr!’ [Atodiad 14]. 

Atgyfnerthodd y sylw hwn un o amcanion y digwyddiad, sef nid yn unig i roi gwybodaeth am 

Gantre’r Gwaelod i’r gynulleidfa, ond hefyd i beri iddynt hefyd feddwl yn gritigol am y chwedl a’r 

holl ddimensiynau gwahanol sy’n perthyn iddi (gan gynnwys yr ochr wyddonol). Dywedodd nifer 

fod llwyddiant y noson yn ddyledus i’r amrywiaeth hon, gan fod o leiaf un o’r elfennau wedi apelio 

at bawb: ‘roedd e fel eu bod nhw [y gynulleidfa] yn gwerthfawrogi’r elfennau mwy celfyddydol, a 

gwyddonol, a pheth barddoniaeth hefyd’ [cyfwelai A]; ‘there was something to appeal to everyone’ 

[cyfwelai CH]. Cytunodd Lowri Hâf Cooke â hyn, gan adrodd fod y noson wedi profi ‘yn llwyddiant, 

wrth gynnig cymaint o haenau gwahanol. Agorwyd y llifddorau i wledd o lawenydd, a lluniaeth i’r 

ymennydd’. Gan fod cymaint o elfennau gwahanol, roedd y gynulleidfa yn gallu profi elfennau 

newydd:  

‘I was sat at a table there with people that I didn’t know and it was really funny because we were 

all looking forward more to different parts of the evening, but I actually think that everyone 

enjoyed everything!’ [cyfwelai CH].  
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6.3.2.2 Digwyddiad anarferol 

Yn ogystal â bod yn hoff o ddimensiynau amrywiol y noson, mynegodd y cyfweleion eu hoffter o 

unigrywedd y noson, a bod hynny wedi bod yn atyniad i nifer ohonynt i fynychu:   

‘o ni’n cael argraff bod lot o bobl fel fi, lle roedden nhw wedi gweld y digwyddiad a meddwl bod 

e’n edrych yn eitha chwilfrydig ac eisiau dysgu mwy … dwi erioed wedi bod mewn noson debyg 

o’r blaen’ [cyfwelai DD], 

ac roedd yn braf gweld fod cyfwelai CH yn frwd i fynychu digwyddiadau amgen tebyg wedi iddi 

fwynhau yr un yma gymaint: ‘I’m really glad that I went and actually I’d be more open to try different 

types of events after that because I really surprised myself at how much fun I had’ [cyfwelai CH]. 

Dywedodd rheolwr cwmni Arad Goch, ei bod hi’n meddwl ei bod hi’n holl bwysig ein ‘bod ni’n 

ffeindio ffyrdd gwahanol a gwreiddiol o gydnabod diwylliant, a dwi’n meddwl bod y ffaith fod yna 

elfen wyddonol ato fo hefyd yn golygu ei fod o’n apelio at gymaint mwy o bobl’ [cyfwelai A]. Yn yr 

un modd ag y gall cynnwys elfen wyddonol mewn digwyddiad celfyddydol gyfoethogi profiad 

cynulleidfa, gallwn hefyd ystyried plethu elfennau celfyddydol a diwylliannol gyda gwyddoniaeth 

wrth gynhyrchu adnoddau ar gyfer safleoedd tirwedd fel Sarn Cynfelyn. 

6.3.2.3 Anffurfioldeb y digwyddiad 

Yn ogystal â hoffter y gynulleidfa o ddigwyddiad mor anarferol ac unigryw, mynegodd nifer eu bod 

wedi mwynhau’r diffyg ffurfioldeb. Rhan bwysig o greu’r awyrgylch anffurfiol hwn oedd gosod 

clystyrau o fyrddau a chadeiriau ym mhob lleoliad, fel bod y gynulleidfa yn gallu eistedd, 

cymdeithasu a chwrdd â phobl gwahanol:  

‘fel arfer pan ti’n mynd i ddigwyddiad, ti’n eistedd yn y gynulleidfa, ma’r gole yn mynd bant a 

dyna fe, ti’n eistedd ’na nes bod y gole wedi dod lan. Ond odd hwn yn gwbl wahanol. O ni’n licio 

sut o ni’n gallu eistedd ar fyrddau gyda grwpiau gwahanol o bobl ym mhob lleoliad, a odd e fel 

bod ni i gyd yn mynd ar daith gyda’n gilydd …’ [Cyfwelai D]. 

Mynegodd cyfwelai C fod y noson ‘bron â bod ddim yn bell off speed dating!’ gan fod y gynulleidfa 

yn ‘eistedd ar bwys rhywun gwahanol pob tro, a siarad gyda pobol newydd’ yn y lleoliadau 

gwahanol, gan arwain at noson oedd â ‘elfen mwy cymdeithasol’ na digwyddiad traddodiadol. Ac 

ym marn cyfwelai C, yr anffurfioldeb hwn oedd prif lwyddiant y noson: ‘dyna beth oedd wedi sefyll 

allan fel llwyddiant y noson oedd bod e’n laid back’. 

Roedd cyfwelai DD hefyd yn hoff o ‘sut oedd y noson wedi cael ei threfnu lle roedd digwyddiadau yn 

cael eu cynnal mewn gwahanol lefydd a bod y pinc lêdis yn cydlynu’r peth, ac yn gwneud i’r criw 

bondio gyda’i gilydd’, gan arwain at ‘awyrgylch neis iawn … yn hytrach na fod rhywun yn dod i mewn 

i neuadd neu ystafell ac yn gwrando a wedyn gadael heb wir gymdeithasu gyda phobl eraill ar y 

bwrdd … odd na fwy o drafod ynglŷn a’r gwahanol agweddau’. Drwy lunio noson mor amgen a 
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chymdeithasol, roedd cyfle i’r gynulleidfa drafod ymysg ei gilydd am yr hyn yr oedden nhw wedi ei 

weld, ei glywed, a’i ddysgu drwy gydol y noson, gan roi cyfle iddynt ymateb yn gritigol i’r elfennau 

hynny. 

Roedd yr awyrgylch anffurfiol  yn dda hefyd ar gyfer cyflwyno’r elfen wyddonol (geomorffolegol). 

Wrth gyflwyno’r sgwrs trefnwyd o flaen llaw y byddai’r Lêdis Pinc yn torri ar fy nhraws gan ofyn 

ambell gwestiwn neu wneud ambell sylw; gweithiodd hyn yn dda gan beri bod y sgwrs yn wahanol 

iawn ei naws i sgyrsiau gwyddonol traddodiadol, sydd yn aml yn llawer mwy ffurfiol:  

‘dwi’n meddwl ei fod o [y sgwrs wyddonol] wedi bod yn fewnbwn gwrthgyferbyniol ond ddim 

mewn ffordd sych, a’r ffaith ei fod o yn lle’r oedd e’n digwydd [Bwyty Medina]’ [cyfwelai A]; 

‘roedd y sgwrs [wyddonol] yn ffitio i mewn i’r noson yn berffaith, ac odd e gyment mwy 

rhyngweithiol a thought-provoking na sgyrsiau gwyddonol traddodiadol’ [cyfwelai B]; 

‘rwy’n falch iawn ein bod ni wedi rhoi e mewn lle fel Medina a ddim mewn darlithfa’ [cyfwelai 

B];  

‘fi wedi gwrando ar ddarlithoedd lan yn y Brifysgol o’r blaen, ond odd hyn yn hollol wahanol. Fel 

arfer ma nhw’n eitha stuffy a ffurfiol, ond odd dy sgwrs di mor chilled felly o ni ddim yn teimlo 

fod o mas o le o gwbl’ [cyfwelai D]. 

Yn ogystal â’r ffaith fod y noson mewn lleoliadau gwahanol, elfen arall a gyfrannodd at yr 

anffurfioldeb a’r unigrywedd oedd fod trefn y noson wedi ei gadw’n gyfrinachol rhag y gynulleidfa:  

‘odd y noson yn sbeshial gan bod neb, heblaw am cwpwl ohonom ni, yn gwybod yn union beth 

oedd yn mynd i ddigwydd’ [cyfwelai B]. 

I reolwr Arad Goch [cyfwelai A], nid oedd hi’n siŵr o flaen llaw a oedd y trefn y digwyddiad yn mynd 

i weithio, ac yn enwedig y sgwrs wyddonol, ond iddi hi ‘dyna beth ydy hwyl elfen o theatr fyw, lle 

does gen ti ddim rheolaeth lwyr’, ac fe ategodd cyfarwyddwr y cwmni [cyfwelai B] fod y dirgelwch 

hwn wedi gweithio’n dda ac yn debyg i ‘theatr gudd neu theatr ddatgymaliedig’, sy’n gorfodi’r 

gynulleidfa i feddwl ‘pryd ma’ theatr yn theatr? Neu pryd ‘ma theatr yn ffaith neu ffaith yn theatr?’. 

Ym marn cyfwelai B, petai ganddo gyfle i redeg y noson am eildro, ‘byswn i wedi trio neud mwy o’r 

overlap yna rhywsut, bod un peth yn gorgyffwrdd gyda’r llall a bod y crossover yn niwlog rhwng 

ffaith a stori, achos dyna beth yw chwedl, yn de?’. I’r gwrthwyneb llwyr i theatr fyw neu theatr gudd, 

mae gan siaradwyr mewn sgyrsiau gwyddonol traddodiadol reolaeth lwyr, ond roedd y sgwrs hon 

yn hollol wahanol i hynny, nid oedd sgript fel y cyfryw, ac felly roedd yn brofiad llawer mwy heriol. 

Er gwaethaf hyn, roedd y gynulleidfa i’w gweld yn mwynhau’r elfen o ddirgelwch: ‘I really liked that 

it was so informal too. It was kind of fun not knowing what was coming next …’ [cyfwelai CH], gan 

ddangos fod meddwl y tu hwnt i furiau sgyrsiau gwyddonol traddodiadol yn gallu bod o fudd mawr 

er mwyn ymgysylltu’n well gyda’r gynulleidfa. 
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6.3.2.4 Manteisio ar elfennau celfyddydol i atynnu’r gynulleidfa 

O holi’r cyfwelai, daeth yn amlwg mai yr elfennau mwy celfyddydol a ddenodd y mwyafrif i fynychu’r 

digwyddiad:  

I love poetry, so if I’m being honest, I think that this was the thing that attracted me the most’ 

[cyfwelai CH]; 

‘fi’n gwybod oedd lot wedi dod oherwydd eu diddordeb nhw yn y cerddi, achos odd Eurig 

Salisbury gyda cwpwl o’i poety buddies yna, [felly] oedd lot o bobl wedi cael eu temptio gyda 

hynna’ [cyfwelai C]; 

‘dwi’n hoff iawn o farddoniaeth, ac i fod yn onest dyna oedd yr elfen wnaeth fy atynnu i fwyaf … 

[a] do ni ddim yn gwybod am llawer o gerddi yn ymwneud â’r chwedl, felly oedd diddordeb mawr 

gyda fi ddysgu mwy am hynna’ [cyfwelai D] 

‘mi ddes i gyda’n ffrind, a mi roedd hi’n edrych ‘mlan i glywed y barddoniaeth hefyd’ [cyfwelai 

D]  

‘odd y rhan fwyaf ohonyn nhw [y gynulleidfa] wedi cael eu atynnu [i’r noson] gan Eurig Salisbury 

a Hywel Griffiths gan bod nhw’n lleol ac yn eithaf amlwg’ [cyfwelai DD]. 

Er cymaint y diddordeb o flaen llaw yn yr elfennau celfyddydol (yn enwedig y farddoniaeth), 

mynegodd ambell un eu bod wedi synnu pa mor ddiddorol oedd agwedd wyddonol y noson. 

Dywedodd cyfwelai CH: ‘it actually really surprised me how interesting all the other parts of the 

evening were too … I wasn’t sure I was going to like the talk about the science that you did, but it 

was really interesting’; ac er fod cyfwelai D wedi ei ddenu  gan yr elfennau barddonol, mynegodd 

fod ‘yr holl elfennau eraill wedi rhoi gyment o ddimensiynau gwahanol i’r noson, a nes i wir fwynhau! 

Doedd dim syniad ’da fi am y pethau daearyddol o ti’n sôn amdano, ond nath hynna rili codi chwant 

arno fi i ddysgu mwy’. 

Yn ogystal â’r sgwrs wyddonol ei hun, fe wnaeth un o’r beirdd, Hywel Griffiths, roi ‘Cantre’r Gwaelod 

mewn cyd-destun “Cynhesu Byd-Eang”, gan roi cyfle i’r beirdd gwadd ymateb yn ddiddan yn eu 

ffyrdd eu hunain’ [Lowri Hâf Cooke]. Drwy blethu elfennau gwyddonol ynghyd ag agweddau mwy 

celfyddydol yn ystod y noson, roedd modd dangos i’r gynulleidfa nad yw gwyddoniaeth a 

barddoniaeth yn feysydd gwbwl ar wahân, a bod modd defnyddio barddoniaeth i ysgogi trafodaeth 

am bynciau gwyddonol eu natur.  

Yn wahanol i nifer o’r lleill, nid oedd cyfwelai DD wedi’i denu gan yr elfennau barddonol, ‘dwi ddim 

yn meddwl y byswn i wedi dewis mynd i hwnna [sgwrs farddonol]’, ond yn yr un modd ag yr oedd 

nifer wedi mwynhau’r elfennau gwyddonol yn annisgwyl, fe wnaeth hithau fwynhau’r elfennau 

barddonol ‘yn fawr’. Aeth cyfwelai DD ymlaen i esbonio y byddai diddordeb mawr ganddi hi petai 

mwy o elfennau gwyddonol yn cael eu cynnwys mewn digwyddiadau celfyddydol o’r fath: ‘byddwn 

i’n croesawu hynny gan fod gen i gymaint o ddiddordeb mewn gwyddoniaeth, ond o ni’n eistedd 
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gyda pobl ar y bwrdd oedd ddim yn rhannu’r un diddordeb ond oedd hefyd wir wedi mwynhau’r 

elfen hynna ac wedi mwynhau’r esboniad’.  

Dyma thema holl bwysig wrth ystyried sut orau i gyfleu gwybodaeth i’r cyhoedd. Yn sicr yn yr achos 

hwn, roedd cyfran fawr o’r gynulleidfa wedi’u denu i’r noson gan eu diddordeb yn elfennau mwy 

celfyddydol. Ond, drwy gyflwyno a phlethu elfennau gwyddonol yn ystod y noson, a hynny mewn 

modd anffurfiol, cafodd llawer eu synnu gan faint y gwnaethon nhw fwynhau’r elfennau gwyddonol 

hynny. Felly mae llwyddiant y noson yn awgrymu bod modd addysgu pobl am bynciau gwyddonol 

(megis geomorffoleg yn fy achos i) mewn modd deniadol a hygyrch drwy eu cyfuno ag elfennau 

celfyddydol, megis barddoniaeth, dawns a cherddoriaeth. 

6.3.2.5 Elfen wyddonol yn cyfoethogi profiad y gynulleidfa 

Gofynnwyd i’r holl gyfweleion a oeddent o’r farn fod elfennau gwyddonol y noson wedi tynnu oddi 

ar eu mwynhad o’r digwyddiad mewn unrhyw ffordd, ac fe atebodd cyfwelai CH: ‘no, definitely not 

… I thought it added a lot to the evening … [and] there’s something really special about learning how 

your local area has been affected by them [the ice ages]’, ac fe wnaeth cyfwelai DD sylw tebyg: 

‘dwi’n meddwl fod pawb wedi mwynhau [y sgwrs wyddonol]’. Dywedodd ambell un, er eu bod yn 

breswylwyr yn Aberystwyth neu’r ardal gyfagos, nad oeddent wedi ymweld â’r sarn na’r goedwig 

hynafol, nac yn gwybod am eu ffurfiant, a’u bod, felly, wedi mwynhau dysgu mwy am dirwedd eu 

hardal leol:  

‘gatho ni lot o drafodaethau diddorol ar ôl ’ni [y sgwrs wyddonol] yn y Llew, gyda lot o ni’n synnu 

ein bod ni wedi byw yn Aber ers blynyddoedd ond byth wedi gwybod neu hyd yn oed sylwi ar y 

Sarn!’ [cyfwelai D]; 

‘mae gen i gywilydd cyfaddef, ond dwi byth wedi cerdded y llwybr arfordirol o Aber i Borth … 

[ond] byddai cael y gwybodaeth yn help i ffeindio fe ond hefyd yn rhoi syniad o ran pam fod e 

yna’ [cyfwelai D]; 

‘roedd yr esboniad o sut roedd y sarnau wedi cael eu ffurfio gan yr iâ yn hollol newydd i mi, ac 

roeddwn i’n ffeindio hynny’n eithaf cyffrous i wybod’ [cyfwelai DD]; 

‘o ni di bod i weld y Sarn unwaith neu ddau o’r blaen, a’r goedwig hefyd … ond o ni ddim yn 

gwybod unrhyw beth am sut oedd rhywbeth fel y Sarn yn ffurfio’ [cyfwelai C]. 

Gwers bwysig i’w dysgu o’r sylwadau hyn, wrth gynllunio adnoddau ar gyfer safleoedd tirwedd, yw’r 

ffaith ei bod hi’n bwysig iawn nad ydynt yn cael eu hanelu at ddefnydd twristiaid yn unig, ond hefyd 

at ddefnydd pobl leol sy’n hoffi dysgu am eu cynefin: ‘dwi ddim yn meddwl bod hyn yn rhywbeth 

unique i Gymru, ond mae’r Cymry yn mwynhau gwybod am ein gwlad, ein diwylliant a’n antur ni, ac 

felly roedd hynna’n [y sgwrs wyddonol] ffitio’n berffaith’ [cyfwelai B]. 
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Dywedodd cyfwelai A fod nifer o bobl wedi mwynhau dysgu am y cyswllt gwyddonol â chwedl 

Cantre’r Gwaelod: ‘dwi’n meddwl ei fod o [cynnwys elfen wyddonol] wedi gweithio. Dwi’n meddwl 

fod pobol wedi mwynhau clywed mwy am Gantre’r Gwalod a dim jest y stori’, ac arweiniodd y 

wybodaeth newydd hon at lawer o drafodaethau ymysg y gynulleidfa: ‘I don’t think most people 

knew what it was before you explained. We had some discussions afterwards in the pub and I think 

that it was something new for everyone’ [cyfwelai CH]. Fel y dywedodd cyfwelai DD, mae’n bwysig 

ein bod ni’n cynnig nifer o elfennau gwahanol wrth lunio adnoddau ar gyfer ymwelwyr, neu hyd yn 

oed ddigwyddiad o’r fath, oherwydd drwy wneud hynny, mae’n debygol y bydd bron pawb yn dysgu 

rhywbeth newydd: ‘yn aml iawn bydd un neu ddau elfen yn apelio at berson, felly bydd y drydedd 

elfen yn rhywbeth newydd iddyn nhw, a falle bydde nhw ddim wedi meddwl am fynd i rhywbeth 

tebyg o’r blaen ond bod nhw mewn gwirionedd wedi ei fwynhau yn fawr’ [cyfwelai DD]. 

Yn wahanol i farn pawb arall, dywedodd Lowri Hâf Cooke efallai fod cynnwys yr elfennau gwyddonol 

wedi tynnu i ffwrdd o hud a lledrith y chwedl iddi: ‘er mor ddifyr oedd y ffeithiau dadlennol hyn, 

clowyd â chasgliad cywir, ond killjoy-aidd braidd o wyddonol; ‘Heb dystiolaeth archeolegol falle bod 

rhaid i ni dderbyn mai chwedl yn unig yw Cantre’r Gwaelod’. Boo-his!! Ond digon teg...’. Dyma’r 

perygl, wrth gwrs o gynnwys ffeithiau gwyddonol i esbonio chwedlau traddodiadol. Er nad yw pobl 

yn debygol o gredu’r chwedlau’n llythrennol, maen nhw’n debygol o drysori’r chwedlau gan eu bod 

wedi bod yn rhan o’u haddysg fel plant; felly gallai esboniad gwyddonol ddinistrio rhamant y chwedl 

iddynt, mewn ffordd. Eto i gyd, cafwyd adborth cadarnhaol iawn gan fwyafrif o’r cyfweleion i’r 

elfennau gwyddonol yn ystod y noson, ac yn wir fe wnaeth cyfarwyddwr Arad Goch [cyfwelai B] hyd 

yn oed ‘[d]difaru bod ni heb wneud mwy o elfennau fel ‘na [elfennau gwyddonol] yn ystod y 

bythefnos’ gan iddo weld gymaint o lwyddiant oedd cynnwys yr elfennau hynny.  

6.3.2.6 Cyflwyno gwybodaeth mewn safleoedd 

Cafwyd sylw defnyddiol iawn gan gyfranogwr DD, sef mai ‘diddordeb yn y safle ei hun sy’n mynd i 

annog pobl i fynd i’w weld o achos does dim caffi neu weithgaredd yno, felly mae angen ennyn y 

diddordeb yno i fynd i weld o’. Mae hyn yn amlygu’r pwysigrwydd o werthuso safleoedd yn ofalus 

(e.e. drwy gynnal asesiad geomorffosafleoedd), cyn penderfynu pa adnoddau neu ddulliau sydd 

orau i gyfathrebu gwybodaeth am ei ffurfiant. Yn wahanol i’r ddwy astudiaeth achos arall, sy’n 

ymwneud â safleoedd sydd eisoes wedi eu datblygu ar gyfer twristiaeth, gwelwyd ei bod hi’n bwysig 

ennyn diddordeb ymwelwyr yn Sarn Cynfelyn a’r goedwig hynafol. Profodd adborth y cyfweleion 

fod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiannus yn hyn o beth (yn enwedig yn achos nifer o breswylwyr 

Aberystwyth). Ond yn ogystal ag ennyn diddordeb pobl drwy ddigwyddiad o’r fath, byddai’n fuddiol 

cyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr yn y safle ei hun: nododd cyfwelai DD y byddai ‘cael bwrdd 
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gwybodaeth o safle sydd yn edrych i lawr dros y Sarn yn esbonio, ac efallai bwrdd gwybodaeth yn 

Borth ei hun lle mae’r boncyffion yno yn werthfawr’, a hefyd ‘byse’n eitha difyr i gael un o rheina ar 

dop Consti’ [cyfwelai A] er mwyn annog pobl i gerdded ar hyd y llwybr arfordirol i ymweld â’r 

safleoedd hyn. Awgrymodd cyfwelai DD hefyd y ‘byddai’n werthfawr hefyd os byddai’r daflen gwnes 

ti gynhyrchu ar gael yn lleol yn y lle twristiaeth i lawr yn y dre’, fel dull arall o ennyn diddordeb 

ymwelwyr newydd (h.y. rhai na fynychodd y digwyddiad). Yn sgil y sylw hwn, dosbarthwyd rhyw 

200 copi o’r taflenni i nifer o leoliadau ar draws tref Aberystwyth (gweler ymhellach is-adran 6.2). 

6.3.2.7 Y daflen wybodaeth 

Er bod ffocws y cyfweliadau a’r adborth am ddigwyddiad Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, gan mai 

dyma’r prif ddull a ddewiswyd ar gyfer cyfathrebu gwybodaeth i’r astudiaeth achos hwn, 

dywedodd pedwar o’r cyfweleion eu bod yn hoff o’r daflen wybodaeth a grëwyd fel dull 

ychwanegol o gyflwyno gwybodaeth ar y noson:  

‘O ni’n hoffi’r taflenni o ti wedi gwneud hefyd. Odd lot o wybodaeth diddorol arno fe a fydde’n 

ddefnyddiol os o ti ishe ymweld â’r safle ei hun’ [cyfwelai D]; 

‘oedd y daflen oedd wedi cael ei chynhyrchu oedd yn trafod Cantre’r Gwaelod a’r 

gwyddoniaeth tu ôl i hynny yn llawn gwybodaeth wyddonol eithafus astrus sy’n neud i ni 

feddwl’ [cyfwelai DD]; 

ac er fod cyfwelai CH a C yn hoff o’r daflen, roeddent yn ffafrio’r digwyddiad fel dull o dderbyn 

gwybodaeth am ffurfiant y safle: 

‘I liked the leaflet; it was colourful and had lots of interesting facts that I didn’t know about 

before. But I really enjoyed the talk. It was so much easier to picture what you were telling us 

about with those diagrams that you had’ [cyfwelai CH] 

‘nes i rili licio’r daflen o ti wedi greu, odd lot o bobl yn darllen hynna fel o ni’n mynd ymlaen i’r 

lleoliad nesaf. Ond, yn bersonol, petai gen i ddewis o daflen neu digwyddiad, byswn i wastad 

yn mynd am y digwyddiad, jest gan fod e’n rhywbeth mor wahanol’ [cyfwelai C]. 

Cyflawnodd y daflen un o’i amcanion, sef bod gan y gynulleidfa ar y noson rywbeth i’w ddarllen pan 

oeddwn i’n siarad yn yr iaith arall i’r hyn yr oeddwn eisiau gwrando arni: ‘a nath y daflen weithio’n 

dda, ddim yn unig i bobl allu eu cymryd nhw adref, ond hefyd fel bod gan y bobl di-Gymraeg 

rhywbeth i edrych arno, a nes i sylwi fod rhai o’r rheini yn darllen tra o ti’n siarad yn Gymraeg’ 

[cyfwelai A]. 

6.3.3 Canfyddiadau cyffredinol am dderbyn gwybodaeth 

Er mwyn cael darlun llawnach o sut mae’r cyfweleion yn hoffi derbyn gwybodaeth, gofynnwyd 

iddynt, drwy gyfres o gwestiynau, am eu barn gyffredinol am dderbyn gwybodaeth wrth ymweld â 

safleoedd tirwedd. Trafodir rhai o’r prif themâu isod, gan hefyd dynnu sylw at rai o’r themâu sy’n 

gyson neu’n anghyson â’r rheini a adnabuwyd yn y bennod flaenorol (yn is-adran 5.3.5). 



Pennod 6: Astudiaeth Achos 2 – Sarn Cynfelyn 

173 
 

6.3.3.1 Cyflwyno amrywiaeth o adnoddau ar adegau gwahanol 

Mae’r adborth a gasglwyd yn dangos fod unigolion yn amrywio’n fawr o ran sut fath o adnoddau 

sydd orau ganddynt i ddysgu am y safle, a phryd maen nhw’n ffafrio defnyddio’r adnoddau hynny. 

Mae hyn yn gwbl gyson â’r hyn a welwyd wrth ddadansoddi ymatebion i adnoddau Rhaeadrau 

Pontarfynach. Cafwyd amrywiaethau mawr yn yr ymatebion: (‘fi’n hoffi cael rhywbeth caled’ 

[cyfwelai C]; ‘dwi yn hoffi taflen’ [cyfwelai A]); byrddau gwybodaeth neu daflenni: (‘I can’t be 

bothered to look up places before I go there, so I prefer reading either boards or leaflets at places’ 

[cyfwelai CH]); neu gyfuniad o ffyrdd ar gyfer yr unigolion hynny sydd wir yn hoffi derbyn llawer o 

wybodaeth: ‘os dwi’n mynd i rhywle byswn i’n mynd at Google i ddechrau chwilio allan am y safle, 

wedyn byswn i’n chwilio mewn llyfrau sydd gyno ni adre am bach o wybodaeth cyn mynd i’r safle. 

Ac wedyn ar ôl bod yn y safle byswn i’n mynd i chwilio am fwy achos byddai lot mwy o ddiddordeb 

gyda fi yn y safle erbyn hynna!’ [cyfwelai DD]. Fel yn achos cyfranogwyr y grŵp ffocws yn yr 

astudiaeth flaenorol (gweler Pennod 5), dangosodd adborth y cyfweleion bwysigrwydd darparu 

amrywiaeth o gyfryngau i drosglwyddo gwybodaeth i ymwelwyr, gan fod cymaint o amrywiaeth yn 

y ffurf y mae pobl yn ei ffafrio. 

Unwaith eto, fel y nododd nifer o’r cyfranogwyr i’r grŵp ffocws yn yr astudiaeth achos gyntaf, 

dywedodd cyfwelai B ei bod hi’n holl bwysig fod unrhyw wybodaeth a gyflwynir i ymwelwyr yn ‘cael 

ei wneud yn low-key ac yn chwaethus’:  

‘dwi ‘di bod ar sawl story trail lle mae ’na focs rhydlyd ’ych chi’n gorfod troi ar ben mynydd, a 

ma nhw’n grêt pan ma nhw’n dechrau, ond unwaith ma’r mechanics wedi mynd ’dyn nhw ddim 

mor grêt’ [cyfwelai B]. 

Ynghyd â chyflwyno gwybodaeth o safon uchel, credai cyfwelai A fod angen meddwl y tu hwnt i 

ddulliau traddodiadol o gyflwyno gwybodaeth:  

‘galle fe fod yn bolyn gyda gwybodaeth neu rywbeth wedi cerfio arno. Mewn ffordd ti ddim eisiau 

fod yr un peth ym mhob man nag wyt. A dwi’n gwybod fod o’n ddrud ond galle fe fod yn llechen 

ar lawr’ [cyfwelai A], 

a mynegodd cyfwelai B ei hoffter am ffyrdd gwahanol o gyflwyno gwybodaeth, ‘o ni lan yn Pen Llŷn 

yn cerdded dros yr haf, yn ardal Llanbedrog, a cerdded i’r bryn lle roedden ni’n campio i edrych dros 

y môr, a reit ar y top roedd map wedi cerfio i fewn i’r llechen o’r tirlun o fy mlaen i o Eryri i Harlech’ 

oedd yn syml a ‘ddim yn goresbonio’. 

Dywedodd nifer o’r cyfweleion hefyd fod ganddynt ddiddordeb mewn derbyn gwybodaeth ar 

adegau gwahanol. Dywedodd pedwar ohonynt eu bod yn ffafrio derbyn gwybodaeth am safleoedd 

tirwedd yn y safleoedd eu hunain, gan ei fod yn ‘rhywbeth ychwanegol i’r profiad, a does dim amser 
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gwell i ddysgu amdano na pan wyt ti yno’ [cyfwelai C]; ‘o ran cael gwybodaeth am y tirwedd, dwi’n 

meddwl y byddwn i’n ffafrio cael gwybodaeth yn y safle ei hun. Dwi ddim yn dueddol o edrych ar y 

we ar ôl bod heblaw ei fod e’n safle hynod o ddiddorol!’ [cyfwelai D]; ‘pan ydw i wedi mynd i’r safle, 

dyna’r amser gorau i roi gwybodaeth i fi’ [cyfwelai DD]; ‘if I was visiting somewhere new then some 

information about the place would be good’ [cyfwelai CH]. Er fod cyfwelai CH yn hoff o dderbyn 

gwybodaeth, pwysleisiodd  hefyd ei bod weithiau’n ffafrio peidio â derbyn unrhyw wybodaeth: 

‘although sometimes I like to just not read anything and enjoy the view’. Unwaith eto felly (cymharer 

Pennod 5 (is-adran 5.3))  mae’n bwysig cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd lle nad yw’n cael ei 

wthio ar yr ymwelwyr, fel y gallent ei ddefnyddio neu ei anwybyddu yn ôl eu dymuniad. 

6.3.3.2 Diffyg gwybodaeth yng Nghymru 

Daeth yn amlwg fod rhai o’r cyfweleion yn cytuno gyda fy marn (er na fynegais hynny wrthynt) fod 

yna ddiffyg gwybodaeth i ymwelwyr â safleoedd tirwedd yng Nghymru. Mewn gwrthgyferbyniad, 

nododd cyfwelai D a DD fod llawer o wybodaeth ar gael i ymwelwyr i gestyll Cymru:  

‘sdim byd gwaeth na mynd i rhywle a ti’n gadael hefo llwyth o gwestiynau! Petai ti’n ymweld â 

chastell yng Nghymru, bydde ti’n cael llwyth o wybodaeth am pwy oedd yn rheoli’r castell, pryd 

gath e ei adeiladu, pa frwydrau mawr odd e wedi bod trwyddo’ [cyfwelai D]; 

‘mewn cestyll ac ati, mae wastad ymdrech mawr wedi bod i gyflenwi gwybodaeth i bobl, a 

hynny’n ddwyieithog’ [cyfwelai DD], 

ond ‘pan mae’n dod i safleoedd mwy naturiol, does braidd dim gwybodaeth i gael’ [cyfwelai D]. 

Yn ogystal â gwella’r ddarpariaeth gwybodaeth i ymwelwyr nododd cyfwelai D fod llawer gennym 

ni i ddysgu yma yng Nghymru gan Barciau Cenedlaethol yn yr UDA (cafwyd sylw tebyg ym Mhennod 

5, is-adran 5.3) o ran cyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr: 

‘ni ’di bod ar wylie teulu i [Barc Cenedlaethol] Zion o’r blaen yn America, ac oedd e’n amazing 

faint o wybodaeth odd da nhw ar gyfer ymwelwyr am y byd natur, a fydde fe’n grêt cael mwy o 

wybodaeth felna yng Nghymru … natho ni ddysgu lot ar y trip ’na i fod yn onest, am y tirwedd, y 

bywyd gwyllt a hanes pobl’ [cyfwelai D]. 

Cytunai cyfwelai DD, gan nodi fod llawer o ymchwil wyddonol wedi ei wneud i dirweddau yng 

Nghymru, ond bod diffyg mawr yn yr hyn sydd wedyn yn cael ei rannu gyda’r cyhoedd ac ymwelwyr 

yn gyffredinol:  

‘dwi’n teimlo fod hynny yn ddiffyg mewn lot o safleoedd yng Nghymru … ti’n mynd yna a ti’n 

mynd “waw”, ma na dirffurfiau ffantastig yna, a ti’n ymwybodol falle o bwysigrwydd y lle 

oherwydd chwedlau, ond does dim gwybodaeth i gael’ [cyfwelai DD]. 

Yn ogystal â dysgu yn fwy o esiampl ac arferion da gwledydd eraill, mynegodd cyfwelai B bod ‘Cymru 

i weld i fod yn wahanol i lefydd yn Lloegr er enghraifft, lle nad oes gymaint o gysylltiadau rhwng 

enwau lleoedd a’u tarddiad’, gan awgrymu nad ydym wedi llwyr fanteisio ar y cysylltiadau rhwng 
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enwau lleoedd a’r tirwedd ar gyfer hyrwyddo ein geodreftadaeth ac ar gyfer diogelu ein henwau 

lleoedd. Trafodir hyn ymhellach ym Mhennod 8 (is-adran 8.4), a thrafodir yno hefyd y gwersi y 

gallwn eu dysgu gan lefydd fel y Parciau Cenedlaethol yn yr UDA o ran hyrwyddo a chyflwyno 

gwybodaeth am dirweddau (is-adran 8.2).  

6.3.3.3 Defnyddio technoleg i gyflwyno gwybodaeth 

Yn gyffredinol, roedd yn amlwg nad oedd mwyafrif y cyfweleion yn hoff o ddefnyddio technoleg i 

dderbyn gwybodaeth: ‘there are so many different apps and those [QR] code things that you can 

use now, but to be honest with you, it does’t really interest me’ [cyfwelai CH]; ‘er bod popeth yn 

easily accessible ar-lein, fi just ddim yn gallu bod yn bothered weithie … dyw aps ddim yn apelio ato 

fi o gwbl achos sai’n mynd i downloado ap just ar gyfer un weekend rhywle … ma’ fe’n gofyn mwy o 

committment mewn ffordd’ [cyfwelai C]; ‘dwi wedi trio defnyddio apiau … [ond] dwi’n ffeindio 

pethau felna bach yn siomedig i fod yn onest achos dwi’n ffeindio’r gwybodaeth mor elfennol, ond 

byddwn i’n hapus i drio pethau felna’ [cyfwelai DD]; ‘dwi ddim yn savy iawn gyda ffôn’ [cyfwelai A]. 

Cafwyd sylw hefyd gan gyfranogwr A am anhawster defnyddio technoleg mewn nifer o safleoedd, 

oherwydd ‘mewn rhai safleoedd dwy ti ddim o fewn cyrraedd signal’, ac i gyfranogwr C, nid oedd yn 

hoff o ddefnyddio technoleg yn y safleoedd eu hunan, oherwydd ‘pan fi yn y safle ei hunan, sai’n 

credu bydde ni moen cymryd allan ffôn’. Er nad oedd cyfwelai C yn hoff o ddefnyddio apiau, nid 

oedd yn gyndyn o ddefnyddio gwefannau, ac yn enwedig rhywbeth fel map rhyngweithiol: ‘bydde 

ni’n joio rhywbeth bach mwy interactive lle ti’n gallu clicio ar bethau a dysgu bach mwy amdanyn 

nhw … os bydde hynna ar wefan, bydde fi bendant yn defnyddio hwnna yn lle gorfod darllen sgrin 

cyfan o destun’. Fel ay trafodir ym Mhennod 7 (gweler is-adran 7.2), ystyriwyd holl sylwadau’r 

cyfweleion wrth feddwl am y ffordd orau o gyflwyno gwybodaeth am Gwm Elan i ymwelwyr, gan 

gynnwys diffyg hoffter y grŵp penodol hwn o gyfweleion am ddefnyddio ffonau symudol. 

6.3.4 Defnyddio theatr i gyfleu gwybodaeth ffeithiol 

Yn ogystal â chael adborth y cyfweleion o’r digwyddiad a’r daflen ac o’u barn bersonol am sut yr 

hoffent dderbyn gwybodaeth, roedd diddordeb mawr gennyf hefyd i ddysgu am sut mae cwmni 

Arad Goch, fel cwmni ddrama sy’n creu perfformiadau’n benodol ar gyfer plant a phobl ifanc, yn 

defnyddio theatr i gyfleu gwybodaeth ffeithiol, yn yr un modd ag a wnaethpwyd yn nigwyddiad Ar 

Drywydd Cantre’r Gwaelod. Dywedodd aelodau o staff y cwmni eu bod nhw’n aml yn defnyddio 

theatr fel hyn i gyfleu gwybodaeth, a hynny fel arfer ‘o fewn cyd-destun fframwaith hanesyddol, 

mae tipyn o’n gwaith ni i blant ac i bobl ifanc wedi seilio ar chwedlau, a nifer helaeth wedi’u seilio 

ar hanes hefyd’ [cyfwelai B]. Manylodd cyfwelai B ar ffocws rhai o’r cynyrchiadau maent wedi eu 

datblygu sy’n seiliedig ar ffaith, mewn cyd-destun mwy hanesyddol (e.e. ‘Good Brig Credo, wedi 



Pennod 6: Astudiaeth Achos 2 – Sarn Cynfelyn 

176 
 

ysbrydoli gan boster sydd o amgylch y dref sydd am gwch a hwyliodd o Aberystwyth ar y 4ydd o 

Ebrill, 1858 i Quebec … Merched y Gerddi, sydd wedi’i seilio ar hanes merched o Gymru ac o orllewin 

Ceredigion byddai’n mynd gyda’r porthmyn i Lundain ar ddechrau tymor yr haf i weithio yn y gerddi 

mawr i ennill pres … “Ola” neu Shwmae yn Sbaeneg, am ymfudo i Batagonia, felly mae ffeithiau ym 

mhob un o rheini’. Dywedodd cyfwelai B eu bod nhw’n ceisio cynnwys ‘lot o gyfeiriadaeth, hyd yn 

oed mewn dramâu ar gyfer plant bach bach, at chwedlau a hanesion Cymru’ er mwyn ein bod ni’n 

‘dathlu ein diwylliant ni’, ac fel bod ‘plant Cymru yn dod yn fwy ymwybodol o’u hanes a’u 

chwedloniaeth, a hynny’n mynd yn ddwysach wrth iddyn nhw fynd ymlaen [yn eu haddysg]’.   

Yn ogystal â defnyddio theatr i gyfleu ffeithiau hanesyddol, mae’r cwmni hefyd yn defnyddio theatr 

i gyfleu pynciau sy’n anoddach i blant a phobl ifanc i ymdrin â nhw: ‘ni ’di neud rhai pethau yn 

ymwneud gyda gyrfaoedd … [a] ni ’di neud pethe yn ymwneud gyda bwlian’ [cyfwelai A]; ‘nes i 

gyfarwyddo sioe o’r enw ‘Hudo’, yn ymwnued gyda child sexual exploitation, a ma hwna’n bwnc 

anodd a dwys … ac un peth sy’n rhaid bod yn ofalus ohono fyna yw wrth gwrs bod chi’n cyflwyno 

ffeithiau sydd yn mynd i fod o help i’r bobl sydd yn gwrando’ [cyfwelai C]. Ymhelaethodd cyfwelai C 

fod y sioe hwn yn cael ei ystyried i fod yn theatr fforwm, lle ‘chi’n torri lan y perfformiad gyda 

basically gweithdy’ er mwyn ‘annog y plant i drin y pwnc trwy’r cymeriadau’, sydd yn ffordd dda o 

drafod pwnc mor anodd â hwn. Yn ogystal â ‘defnyddio ffeithiau fel sbardun i waith creadigol’ 

[cyfwelai A], mae cwmni Arad Goch hefyd yn ‘defnyddio gwaith creadigol i gyflwyno ffeithiau. Felly 

mewn ffordd ni’n rhoi rhyw fath o glogyn artistig o’i gwmpas’ [cyfwelai A]. Dyma union y rhesymeg 

a ddefnyddiwyd wrth gynllunio digwyddiad Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, ac fe brofodd yn 

llwyddiant mawr gan roi profiad gwahanol a chyffrous i’r gynulleidfa, ond yn fwy pwysig na hynny, 

llwyddodd i gyfleu gwybodaeth wyddonol gymhleth mewn ffordd hollol wahanol i’r hyn sy’n arferol 

o fewn meysydd wyddonol (gweler trafodaethau uchod). 

6.4 Casgliad 

Yn wahanol i’r ddwy astudiaeth achos arall lle ceir nifer o nodweddion geomorffolegol a 

chysylltiadau diwylliannol yn y safleoedd, dim ond un nodwedd ac un cysylltiad diwylliannol sydd 

gan Sarn Cynfelyn ei hun. Ond gan fod y Sarn yn nodwedd brin o’i math, a bod y cysylltiad â chwedl 

enwog Cantre’r Gwaelod mor gryf, gwelwyd fod pobl yn awyddus iawn i ddysgu mwy amdani. Nid 

yn unig y mae’r safle yn bwysig o ran ei geomorffoleg a’r cysylltiad diwylliannol, ond hefyd 

oherwydd ei ecolegol (fel rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau), ac mae’r rhain i 

gyd yn cyfrannu at ei botensial i’w ddatblygu fel geomorffosafle. Yn wahanol i’r ddwy astudiaeth 

achos arall hefyd, ni ddefnyddir y safle yn barod yn uniongyrchol ar gyfer twristiaid (gan olygu nad 

oes unrhyw wybodaeth yn y safle, nac unrhyw seilweithiau mewn lle ar gyfer cynnal twristiaeth). 
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Fodd bynnag, gan fod y Sarn wedi’i leoli islaw Llwybr Arfordir Cymru, gwelais gyfle i’w gysylltu gyda 

safle pwysig arall sy’n weladwy o’r llwybr, ac sydd wedi cael llawer o sylw yn y cyfryngau yn 

ddiweddar, sef coedwig hynafol y Borth, sydd hefyd wedi ei gysylltu gan bobl gyda Chwedl Cantre’r 

Gwaelod. Ar ôl gweld yn 2017 fod cwmni drama Arad Goch yn mynd i gynnal gŵyl Ar Drywydd 

Cantre’r Gwaelod, llwyddwyd i berswadio’r cyfarwyddwyr i gynnal digwyddiad gwyddonol-

gelfyddydol yn rhan o’r ŵyl yn ffocysu ar y ar y cyswllt rhwng Sarn Cynfelyn, y goedwig hynafol a’r 

chwedl, a chreais daflen i’w dosbarthu yn ogystal.  

Yn dilyn y digwyddiad casglais adborth gan holi’n arbennig am farn y rhai a fu’n bresennol ar y 

noson. Mae’n amlwg fod y cyfweleion wedi mwynhau’r digwyddiad oherwydd y cyfuniad annisgwyl 

o wyddoniaeth a chelfyddyd, a bod naws anffurfiol a ‘gwahanol’ y noson wedi apelio’n fawr. Cafwyd 

adborth cadarnhaol hefyd am y daflen wybodaeth a’i ddefnyddioldeb yn ystod y digwyddiad ac yn 

ystod ymweliadau uniongyrchol i’r safle yn ddiweddarach. Mae’r ffaith fod nifer wedi cael eu denu 

i’r noson oherwydd y farddoniaeth, ond wedi mwynhau’r wyddoniaeth yn annisgwyl, yn dangos pa 

bwysig yw meddwl am ddulliau anhraddodiadol a chreadigol i gyfleu gwybodaeth wyddonol. Yn 

ogystal ag adborth am y digwyddiad ei hun cefais sylwadau mwy cyffredinol, yn cyd-fynd â rhai a 

gafwyd o’r astudiaeth achos gyntaf, sef fod gwahaniaeth mawr yn y math o adnoddau y mae 

cyfweleion yn ei ffafrio wrth ddysgu mwy am safleoedd tirwedd. Roedd yr holl sylwadau hyn yn 

sylfaen dda iawn i mi ar gyfer cynllunio adnodd effeithiol ar gyfer yr astudiaeth achos olaf, safle 

Cwm Elan. 
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Pennod 7: Astudiaeth Achos 3 – Cwm Elan 

Safle Cwm Elan, ym Mhowys, Canolbarth Cymru (gweler Ffig. 7.1) a ddewiswyd fel y trydydd 

astudiaeth achos. Mae’n safle wahanol ei natur i’r ddwy astudiaeth achos arall, er bod peth 

tebygrwydd rhyngddi a Rhaeadrau Pontarfynach yn arbennig. Fel yn achos y ddwy safle arall, credir 

bod gan Gwm Elan botensial mawr i’w ddatblygu fel geomorffosafle. Gan ddilyn patrwm y ddwy 

astudiaeth flaenorol, cyflwynir gwybodaeth am yr astudiaeth achos hon mewn tair rhan: y gyntaf 

yn cyfiawnhau dewis y safle; yr ail yn esbonio’r dewis o ddull i hyrwyddo’r safle a’r ystyriaethau y 

tu ôl i’r dewis; a’r drydedd yn trafod y dull a ddefnyddiwyd i werthuso’r adnodd a grëwyd ar gyfer y 

safle, gan gynnwys barn y cyhoedd. Dadansoddwyd yr ymatebion i gyd yn y drydedd ran hon, er 

mwyn asesu a wnaeth y dull hwn o hyrwyddo wella profiadau’r ymwelwyr o ddysgu am y safle, a 

chynyddu eu diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol yn gyffredinol. 

7.1 Cyfiawnhad dros ddewis Cwm Elan 

O’r tair astudiaeth achos, safle Cwm Elan a sgoriodd uchaf o ran gwerth bydol: 0.73 allan o 1 (ranc: 

7fed allan o 30). Cyfrannodd nifer o elfennau at y sgôr uchel hwn (e.e. nodweddion geomorffolegol; 

diwylliannol; ecolegol; estheteg uchel; a hygyrchedd da ato, ac o’i amgylch), gan roi potensial mawr 

i’r safle fel geomorffosafle. Fel yn achos Rhaeadrau Pontarfynach, mae’n gweithredu’n barod fel 

safle twristiaeth, ac mae oddeutu 154,000 o bobl yn ymweld â’r ganolfan ymwelwyr bob blwyddyn 

(Ymddiriedolaeth Cwm Elan, 2015). Mewn gwirionedd, mae’n debygol bod nifer yr ymwelwyr sy’n 

ymweld â’r safle yn ehangach yn llawer uwch, gan na fyddai pawb o reidrwydd yn ymweld â’r 

ganolfan ymwelwyr. Mae’r safle hon yn wahanol iawn i’r ddwy arall am amryw o resymau, ond yn 

bennaf gan ei fod yn llawer mwy o ran maint (209km2; gweler ffiniau’r safle yn Ffig. 7.1). Mae yno 

hefyd nifer o seilweithiau mewn lle er mwyn denu a chroesawu ymwelwyr (e.e. canolfan ymwelwyr 

gyda chaffi, siop a thoiledau; maes parcio; byrddau gwybodaeth; llwybrau cerdded penodedig; 

gweithgareddau addysgiadol). Bydd yr is-adran hon yn manylu ar y nodweddion gwahanol hyn a 

ystyriwyd wrth ddewis Cwm Elan fel yr astudiaeth achos olaf. 

7.1.1 Gwerth gwyddonol 

 Penodwyd i’r safle sgôr gwerth gwyddonol canolig o 0.6 (uchafswm o 1), sef y 13eg sgôr uchaf o’r 

30 safle a aseswyd, sy’n llawer is na gwerth gwyddonol Sarn Cynfelyn (0.75: 4ydd uchaf) ac ychydig 

yn uwch na Rhaeadrau Pontarfynach (0.55: 14eg uchaf). Fel yr esboniwyd eisoes ym Mhennod 3, yng 

nghwrs yr asesiad roedd rhaid penderfynu pa mor brin yw nodwedd bwysicaf y safle, a 

phenderfynwyd mai’r ystumiau cyfyngol (confined meanders) ar Afon Elan (gweler Ffig. 7.2) oedd y 
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tirffurf pwysicaf yma. Gan fod esiamplau eraill o ystumiau cyfyngol yn yr ardal (yng ngorllewin y 

Canolbarth) ac yn genedlaethol, derbyniodd y ddau gategori hyn sgorau canolig (0.75 a 0.5 yn ôl eu 

trefn), ond penderfynwyd fod y tirffurf hwn yn un pwysig iawn er mwyn addysgu ymwelwyr am 

ffurfiant ystumiau, yn enwedig gan eu bod wedi eu hadnabod fel un o’r esiamplau gorau o ystumiau 

cyfyngol yn ucheldiroedd y DU (Lewin a Brindle, 1997), a phrofir pwysigrwydd y safle gan ei  

ddynodiad yn yr Adolygiad o Gadwraeth Ddaearegol (Geological Conservation Review).  

Ceir amrywiaeth o dirffurfiau a nodweddion geomorffolegol o ddiddordeb yng Nghwm Elan 

(sgoriodd 0.75 allan o 1 am y categori hwn), gan gynnwys ceudyllau, ceunentydd, nodweddion 

ffinrewlifol (periglacial), nodweddion rhewlifol a chorsydd mawn. Yn ogystal â’r ystumiau cyfyngol, 

penderfynwyd fod safleoedd Pont Hyllfan a Gors Lwyd hefyd o bwysigrwydd geomorffolegol mawr, 

Ffigwr 7.1 Lleoliad Cwm Elan ym Mhowys, Canolbarth Cymru (Ymddiriedolaeth Cwm Elan, 2017). 
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er bod y tirffurfiau a’r nodweddion geomorffolegol ym Mhont Hyllfan (yn bennaf y ceudyllau, 

cerhyntau cyflym (rapids) a’r ceunant) o dan ddŵr am y rhan fwyaf o’r flwyddyn o ganlyniad i’r 

argaeau. Dim ond yn ystod cyfnodau sych iawn y mae lefel y dŵr yn gostwng yn ddigonol iddynt 

ddod i’r golwg (gweler Ffig. 7.3). 

Mae Gors Lwyd, safle sydd hefyd wedi’i adnabod gan Adolygiad o Gadwraeth Ddaearegol am ei 

bwysigrwydd i ymchwil cwaternaidd, yn gors fawnog sydd wedi’i lleoli ar y wahanfa ddŵr 

(watershed) rhwng afonydd Ystwyth ac Elan. Mae nifer o greiddiau wedi’u hechdynnu o Gors Lwyd 

er mwyn dadansoddi paill (e.e. Moore, 1970; Moore a Chater, 1969), ac mae peth o’r paill yn dyddio 

yn ôl mor bell â thua 13,000 i 11,000 o flynyddoedd. Mae’r math o baill a gasglwyd yn awgrymu fod 

llyn bas lle mae’r gors heddiw ar ddiwedd yr oes iâ ddiwethaf.  

Ymhellach, pennwyd sgôr o 0.5 (uchafswm o 1) i’r safle am ei gyflawnder (h.y. pa mor rhydd o niwed 

ydyw), gan fod Gors Lwyd yn benodol wedi’i heffeithio gan ffactorau dynol. Ceir yno dystiolaeth o’r 

diwydiant torri mawn, gan mai dyma oedd prif ffynhonnell tanwydd domestig yr ardal hyd at 

ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg (Ymddiriedolaeth Cwm Elan, 2017b). Mae’r argaeau a’r 

cronfeydd dŵr hefyd yn effeithio ar iechyd ecolegol Afon Elan, yn enwedig y poblogaethau o 

infertebratau a physgod, drwy leihau’r cyflenwad o waddod mân a graean a sy’n cael ei ddyddodi 

yn rhannau isaf yr afon (Sefydliad y Wysg a’r Gwy, 2019).  

Ffigwr 7.2 Ystumiau cyfyngol ar Afon Elan (©Stephen Tooth). 
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7.1.2 Gwerth diwylliannol  

Heb os, yr atyniad pennaf i’r ymwelwyr â Chwm Elan yw’r gyfres o argaeau a chronfeydd dŵr a 

adeiladwyd o 1893 ymlaen i gyflenwi dŵr ar gyfer Birmingham (ynghyd â’r ardal leol) fel rhan o 

Gynllun Corfforaeth Dŵr Birmingham (C.C.D.B.). Mae chwe argae i gyd, gyda phedwar ar hyd Afon 

Elan (Argaeau Craig Goch, Pen y Garreg, Garreg-ddu a Chaban Coch) a dwy ar hyd Afon Claerwen 

(Argae Claerwen a Dôl y Mynach, sydd heb ei chwblhau). Yn ogystal ag atyniad gweledol yr argaeau 

a’r cronfeydd dŵr, mae hanes hir o bobl yn byw a gweithio yn yr ardal er mwyn cwblhau C.C.D.B. 

Un agwedd ddiddorol yw hanes y 50,000 o nafis, sef y gweithwyr a gyflogwyd gan C.C.D.B (gweler 

Ffig. 7.4). Roedd y rhain yn byw ar safle Pentref Elan heddiw, mewn cytiau pren a’r goleuadau stryd 

yn cael eu pweru gan eneraduron hydro-electrig. Mae hanes adeiladu’r argaeau, a boddi’r 

cymunedau, hefyd yn ddiddorol, a’r modd yr adeiladwyd rheilffordd yn bwrpasol yn 1893 er mwyn 

cwblhau’r cynllun. Caewyd y rheilffordd yn 1916 wedi i’r cynllun gael ei gwblhau. Ceir diddordeb 

mawr yn y rheilffordd heddiw, a hefyd yn y cynllun yn gyffredinol gan ei fod yn un mor uchelgeisiol 

yn y cyfnod. Er mwyn i’r cyhoedd allu gweld cynnydd y gwaith, cyhoeddwyd cyfres o gardiau post 

Ffigwr 7.3 Mae’r ceudyllau a’r ceunentydd yn weledol pan fydd llif Afon Elan yn isel ym Mhont Hyllfan. 

Tynnwyd y llun yn ystod cyfnod o sychder yn haf 2018 (©Sioned Llywelyn). 
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gan C.C.D.B., ac mae Ffig. 7.5 yn dangos adeiladwaith pren cantilifer ar Argae Pen y Garreg i gludo 

nwyddau adeiladu ar hyd y rheilffordd. 

Er mai’r argaeau a’u hanes yw’r elfen ddiwylliannol fwyaf poblogaidd am Gwm Elan, mae hefyd llu 

o gysylltiadau diwylliannol eraill o ddiddordeb. Fel yn achos Rhaeadrau Pontarfynach, mae Cwm 

Elan hefyd wedi ysbrydoli nifer fawr o artistiaid, llenorion a beirdd: un o’r enwocaf oedd Percy 

Bysshe Shelley a oedd ymysg y pwysicaf o’r beirdd Rhamantaidd Saesneg. Bu’n ymwelydd cyson â 

Chwm Elan ac fe geisiodd brynu Plasty Nantgwyllt (sydd erbyn heddiw wedi ei foddi o dan Argae 

Pen y Garreg), ond ni fu’n llwyddiannus. Gwnaeth awyrgylch gwyllt a rhamantaidd Cwm Elan gryn 

argraff arno:  

‘Rocks piled on each other to tremendous heights, rivers formed into cataracts by their 

projections, and valleys clothed with woods, present an appearance of enchantment’;  

‘This country is highly romantic; here are rocks of uncommon height and picturesque waterfalls. 

I am more astonished at the grandeur of the scenery than I expected’; 

‘...I am not wholly uninfluenced by its magic on my lonely walks’ 

(Leighton, 1984: 34) 

Yn olaf, mae’r cysylltiad pwysig rhwng Cwm Elan a’r Dam Busters. Defnyddiwyd Argae Nant-y-Gro 

(a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer cyflenwi dŵr yfed glân i’r nafis ym Mhentref Elan) i dreialu 

effeithlonrwydd bomiau sboncio yn 1942, gan fod yr argae yn debyg o ran cynllun i un o’r argaeau 

Ffigwr 7.4 Y nafis, y gweithwyr a gyflogwyd gan C.C.D.B. (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, d.d.). 
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yn yr Almaen y bwriadwyd ei fomio, a hefyd gan ei fod mewn lleoliad anghysbell, yn bell o lygaid 

gwylwyr.  

7.1.3 Gwerth ychwanegol 

Sgoriodd y safle yn uchel iawn (0.92 allan o 1) am ei werthoedd ychwanegol (sy’n gyfwerth â’r sgôr 

a dderbyniodd Rhaeadrau Pontarfynach ar gyfer y categori hwn). Y gwerthoedd ychwanegol a 

fesurwyd oedd: gwerth ecolegol; gwerth esthetig; nifer o olygfannau. O’r tair astudiaeth achos, 

dyma’r safle a dderbyniodd y sgôr isaf am ei werth ecolegol (0.75 allan o 1), ond er hyn, ceir yno 

nifer o fflora a ffawna sydd rywfaint yn ddibynnol ar nodweddion geomorffolegol y safle. Mae cyfran 

fawr o’r safle wedi’i ddynodi un ai yn SoDdGA (gweler Ffig. 7.6), Ardal Cadwraeth Arbennig, Ardal 

Gwarchodaeth Arbennig neu’n rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Claerwen (Ymddiriedolaeth 

Cwm Elan, 2017). Gwnaeth C.C.D.B. bob ymdrech i warchod y safle er mwyn sicrhau fod y dŵr a 

gyrhaeddai Birmingham mor lân a phosibl, ac mae ansawdd amgylchedd naturiol Cwm Elan yn cael 

ei adlewyrchu yn nifer a graddfeydd y dynodiadau i ddiogelu a gwella tirwedd, cynefinoedd, a 

rhywogaethau o fflora a ffawna yr ardal. Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan wedi gwneud cryn 

ymdrech i hyrwyddo’r nodweddion ecolegol hyn, ac mae llawer o wybodaeth a nifer o lwybrau a 

theithiau tywys ar gael i ymwelwyr eu defnyddio. 

Yn ail, sgoriodd y safle y sgôr uchaf posibl am ei werth esthetig (sgôr o 1 allan o 1), ac mae nifer fawr 

o ymwelwyr yn cael eu denu gan brydferthwch y safle (Ymddiriedolaeth Cwm Elan, 2017). 

Ffigwr 7.5 Cardyn post yn dangos y gwaith adeiladu ar Argae Pen y Garreg, a'r rheilffordd a adeiladwyd er 

mwyn cludo nwyddau i ganol yr argae (Swyddfa Archifau Sir Powys, d.d.). 
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Adlewyrchir hyn yn y map geiriau, gweler Ffig. 7.7, a gynhyrchwyd fel rhan o ddigwyddiad yn y 

ganolfan ymwelwyr yn 2016, a’r geiriau yn rhai y mae pobl wedi eu cysylltu â’r safle yn cynnwys 

nifer sy’n ymwneud â’i werth estheteg: er enghraifft, ‘scenery’, ‘beauty’, ‘views’, ‘tawelwch’, 

‘tirwedd’. 

Ffigwr 7.6 Y tir sydd wedi’i ddynodi yn SoDdGA yng Nghwm Elan (Ymddiriedolaeth Cwm Elan, 2017). 
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Gall ymwelwyr fwynhau golygfeydd o nifer fawr o olygfannau gwahanol. Ceir golygfannau 

panoramig o’r tirlun (e.e. yr ystumiau cyfyngol), ac eraill sy’n rhoi golygfa o dirweddau penodol (e.e. 

golygfan o’r ceudyllau a’r ceunant ym Mhont Hyllfan). Mae gwerth mawr i’r golygfannau hyn, gan 

eu bod yn fodd i gael ymwelwyr sy’n dod i Gwm Elan i werthfawrogi a mwynhau’r llu o dirweddau 

a thirffurfiau sydd yno.  

7.1.4 Defnydd potensial fel geomorffosafle 

Sgoriodd y safle yn gymharol isel ar sail ei ddefnydd potensial fel geomorffosafle (0.67 allan o 1), ac 

roedd rhaid edrych yn fanwl ar y categorïau unigol er mwyn penderfynu a ddylai’r sgôr isel hwn atal 

y safle rhag cael ei ddewis fel un o astudiaethau achos yr ymchwil. Yn gyntaf, derbyniodd sgorau 

amrywiol am ei hygyrchedd. Gan ei fod wedi’i leoli mewn ardal weddol anghysbell, dim ond ar 

ffordd leol y gellir ei gyrraedd (derbyniodd y safle sgôr o 0.5 (allan o 1) am y categori hwn); mae 

nifer o leoliadau parcio <250 metr o’r prif nodweddion geomorffolegol, ac felly derbyniodd y safle’r 

sgôr uchaf am y categori hwn; ond gan fod tir garw a chorsiog yn cyfyngu rhai ymwelwyr (e.e. 

defnyddwyr cadeiriau olwyn) rhag cyrraedd rhai o’r prif nodweddion geomorffolegol (e.e. Gors 

Lwyd a’r ystumiau cyfyngol), derbyniodd y safle sgôr isel (0.25 allan o 1) am y categori hwn. Er nad 

Ffigwr 7.7 Map geiriau a grëwyd gan ddefnyddio sylwadau a wnaed gan ymwelwyr i Gwm Elan yn ystod 

digwyddiad ymgynghori ar gyfer digwyddiad yn y ganolfan ymwelwyr yn 2016 (Ymddiriedolaeth Cwm Elan, 

2017). 
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yw rhai o’r tirffurfiau yn hygyrch iawn ar droed, ceir nifer o olygfannau sy’n edrych i lawr ar y 

tirffurfiau hyn (e.e. cymerwyd y llun yn Ffig. 7.2 o olygfan sy’n edrych i lawr ar yr ystumiau cyfyngol 

o dir uwch), ac felly ni ystyriwyd hyn i fod yn broblem gan eu bod yn weladwy i bob ymwelydd, dim 

ots am eu gallu corfforol. 

O’r tair astudiaeth achos, dyma’r safle sy’n darparu’r mwyaf o wybodaeth am y safle i’w hymwelwyr, 

ac mae’r wybodaeth yno ar gael ar eu gwefan swyddogol (elanvalley.org.uk), ar fyrddau gwybodaeth 

o amgylch y safle, ac mae llawer o wybodaeth hefyd ar gael yn eu canolfan ymwelwyr (gweler Ffig. 

7.9) ar gyfer plant ac oedolion. Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth yn canolbwyntio ar yr argaeau a’r 

cronfeydd dŵr, ac ar nodweddion ecolegol y safle, ond mae peth ymdrech yn y ganolfan ymwelwyr 

i esbonio’r nodweddion geomorffoleg (e.e. sut cafodd y tirlun ei gerfio gan oesoedd iâ’r gorffennol); 

er hynny nid oes gwybodaeth ar ffurfiant tirffurfiau a nodweddion geomorffolegol pwysicaf y safle 

(e.e. yr ystumiau cyfyngol; Gors Lwyd; ceudyllau a’r ceunant ym Mhont Hyllfan). Gan fod lle i wella 

ar gywirdeb a manylder y wybodaeth, penderfynwyd fod sgôp mawr i wella’r ddarpariaeth o 

wybodaeth am geomorffoleg y safle. Bydd yr is-adran nesaf (7.2) yn trafod sut yr euthum i 

ddatblygu’r adnoddau hyn. 

7.2 Cyfiawnhad o’r dull o gyflwyno gwybodaeth  

Yn wahanol i safleoedd y ddwy astudiaeth achos flaenorol, ceir yn barod lawer o wybodaeth ar gyfer 

ymwelwyr i Gwm Elan, sy’n esbonio am nifer fawr o agweddau diddorol y safle (ond fel y gwelwyd 

yn barod, nid gymaint am geomorffoleg y safle). Cyflwynir y wybodaeth hon drwy amrywiaeth o 

gyfryngau (e.e. gwefan bwrpasol; taflenni a llyfrynnau gwybodaeth; teithiau tywys (i’r cyhoedd a 

grwpiau addysgiadol); gweithgareddau ar gyfer plant (e.e. helfâu trysor addysgiadol); sgyrsiau 

cyhoeddus; canolfan ymwelwyr; byrddau gwybodaeth). Rhaid felly oedd ystyried yn ofalus y ffordd 

orau i gyfathrebu gwybodaeth am geomorffoleg Cwm Elan (ynghyd â nifer o nodweddion eraill y 

safle), heb ddyblygu gwybodaeth neu adnodd a oedd ar gael barod. Roeddwn hefyd yn awyddus i 

greu a threialu adnodd a oedd yn gwbl wahanol i’r hyn a grëwyd ar gyfer safleoedd Rhaeadrau 

Pontarfynach (llyfryn gwybodaeth a llwybr llafar) a Sarn Cynfelyn (digwyddiad gwyddonol-

gelfyddydol a thaflen wybodaeth). Penderfynais ddatblygu un adnodd y tro hwn, sef gwefan 

ryngweithiol, drwy ddefnyddio meddalwedd ESRI Story Maps (sy’n rhad ac am ddim), o’r enw Taith 

Cwm Elan (www.taithcwmelan.cymru). Bydd yr is-bennod hon yn rhoi trosolwg o’r wefan ac yn 

trafod y rhesymau dros ei chreu. 

7.2.1 Taith Cwm Elan 

Mae safle Cwm Elan yn llawer mwy na safleoedd y ddwy astudiaeth achos flaenorol, ac mae llawer 

mwy o nodweddion o ddiddordeb y gall ymwelwyr fod eisiau dysgu amdanynt. Rhaid felly oedd 
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dewis dull a fyddai’n gallu cyflwyno llawer o wybodaeth o wahanol feysydd (yn cynnwys 

geomorffoleg, ecoleg, hanes, diwylliant) a hefyd gyflwyno’r heriau y bydd yr ardal yn eu hwynebu 

yn sgil newidiadau hinsoddol yn y dyfodol. Nid oeddwn i’n teimlo y byddai’r cyfryngau a 

ddefnyddiwyd ar gyfer y ddwy safle flaenorol yn ddigonol ar gyfer cwmpasu’r holl agweddau 

cyfoethog hyn, ac felly roedd gwefan, amlhaenog, a fyddai’n caniatáu i’r defnyddiwr ddewis pa 

wybodaeth yr oedd am ei chael, yn ddewis amlwg. 

Gan fod yr holl nodweddion geomorffolegol sydd o ddiddordeb (gweler is-adran 7.1) yn ddibynnol 

ar lif Afon Elan, penderfynais lunio taith a ddilynai cwrs yr afon o Gors Lwyd, yn agos i’w tharddle, 

i’r argae olaf (Argae Caban Coch) ger y ganolfan ymwelwyr, gan aros yn nifer o safleoedd o 

ddiddordeb ar hyd y ffordd. Y daith hon fyddai’n rhoi strwythur i’r wefan, ac er mwyn sicrhau ffocws 

i’r daith penderfynais beidio  â chynnwys nodweddion ar hyd Afon Claerwen (gan gynnwys y ddwy 

argae).  

Rhai o wendidau safle Cwm Elan fel geomorffosafle (gweler is-adran 7.1) yw ei bod hi’n anodd 

cyrraedd at nifer o’r mannau o ddiddordeb ar droed (yn bennaf Gors Lwyd a’r ystumiau cyfyngol), 

a’r ffaith fod nifer o’r nodweddion geomorffolegol diddorol ym Mhont Hyllfan yn anweladwy oni 

bai bod lefel y dŵr yn isel iawn. Byddai taith ryngweithiol felly yn gallu goresgyn y problemau hyn, 

drwy alluogi i ymwelwyr deithio yn rhithiol o amgylch y safle ar-lein. Anhawster mawr i ymwelwyr 

â safle tirwedd yw eu hanallu i ddelweddu’r safle yng nghyd-destun y dirwedd yn ehangach, ac felly 

roedd creu map rhyngweithiol yn golygu y gallent weld nifer o’r tirffurfiau o’r awyr (e.e. sut mae’r 

ystumiau yn troelli: gweler Ffig. 7.8), a hefyd sut mae’r safleoedd i gyd yn cael eu cysylltu gan lif 

Afon Elan. Rhannwyd y daith yn 8 stop (gweler Tabl 7.1), gan gyflwyno gwybodaeth am nifer fawr o 

agweddau gwahanol, gan gynnwys gwybodaeth geomorffolegol am safleoedd Gors Lwyd, yr 

Ffigwr 7.8 Gwefan Taith Cwm Elan (taithcwmelan.cymru). 
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ystumiau cyfyngol, a Phont Hyllfan, ynghyd â gwybodaeth am nodweddion hanesyddol, ecolegol a 

diwylliannol y safleoedd. Cynhwyswyd hefyd wybodaeth ymarferol, e.e. ble orau i stopio am bicnic; 

ble mae’r olygfan orau o’r tirffurfiau; pa adeg o’r flwyddyn sydd orau i ymweld â rhai tirffurfiau; sut 

i gyrraedd y safleoedd neu’r tirffurfiau gwahanol ar droed.  

Rhai ffactorau eraill a ystyriais wrth lunio’r daith oedd: cadw’r iaith yn syml ac anffurfiol; sicrhau 

bod esboniad i unrhyw dermau a oedd yn cael eu defnyddio (gwnaethum hyn yn sgil derbyn adborth 

gan gyfranogwyr y grŵp ffocws ar iaith gymhleth adnoddau Rhaeadrau Pontarfynach); ei fod yn 

weledol apelgar (h.y. cynnwys llawer o luniau a lliw); bod y fersiynau Cymraeg a Saesneg yn unfath, 

heb fod yr un yn teimlo fel cyfieithiad o’r llall, a bod hefyd modd trosglwyddo o un iaith i’r llall yn 

ddidrafferth. Ymhelaethir ar hyn yn yr is-adran nesaf (7.3). Penderfynais mai holiadur ar-lein a 

fyddai orau ar gyfer casglu barn y cyhoedd am yr adnodd hwn. Gan nad oedd modd integreiddio 

dolen i’r holiadur drwy’r daith yn uniongyrchol, penderfynais lunio gwefan bwrpasol er mwyn 

cyflawni hyn. Lluniais y wefan, a alwyd hefyd yn ‘Taith Cwm Elan’ (gweler Ffig. 7.9), drwy ddefnyddio 

meddalwedd Wix.com. Mantais bellach o greu’r wefan oedd ei fod yn rhoi cyfle i mi esbonio’r 

ymchwil a pham rwy’n casglu adborth, a hefyd roedd modd cynnwys fy manylion cyswllt (rhag ofn 

Tabl 7.1 Strwythur Taith Cwm Elan a chrynodeb o’r holl bynciau a drafodir ym mhob stop. 

Safle Crynodeb o’r pynciau a drafodir yma 

1. Gors Lwyd 
(1) Geomorffoleg y gors; (2) nodweddion ecolegol; (3) ymchwil sy’n ei dyddio; (4) hanes 

diwydiant torri mawn; (5) effeithiau newid hinsawdd 

2. Ystumiau 
(1) Ffurfiant ystumiau’n gyffredinol; (2) arwyddocâd gwyddonol yr ystumiau; (3) 

golygfan o’r ystumiau   

3. Argae Craig Goch 
(1) Rhesymau dros adeiladu’r argaeau yma; (2) hanes agoriad yr argaeau;  

(3) bygythiad newid hinsawdd  

4. Argae Pen y 

Garreg 

(1) Hanes yr argae; (2) hanes rheilffordd Cwm Elan; (3) hanes twf poblogaeth 

Birmingham; (4) tirwedd yn ysbrydoli ymatebion diwylliannol (y bardd Shelley)  

5. Pont Hyllfan 
(1) nodweddion geomorffolegol y safle; (2) ffurfiant ceudyllau yn gyffredinol; (3) 

ffotograffau hanesyddol o’r ceudyllau 

6. Argae Garreg 

Ddu 

(1) Hanes yr argae; (2) hanes y gymuned a gollwyd; (3) hanes adeiladu’r sianel ddŵr i 

Birmingham; (4) cynhyrchu ynni adnewyddadwy (hydro-electrig) 

7. Canolfan 

Ymwelwyr ac 

Argae Caban Coch 

(1) Y ganolfan ymwelwyr; (2) hanes Argae Caban Coch; (3) adfywio Afon Elan drwy 

ailgyflwyno graean (at bwrpas geomorffolegol ac ecolegol); (4) hanes y nafis (gweithwyr 

Cwm Elan) 

8. Y ‘Dam Busters’ (1) Hanes y ‘Dam Busters’ yng Nghwm Elan; (2) gweddillion yr argae  
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bod rhywun am ofyn cwestiwn) a dolennau at wefannau eraill o ddiddordeb (e.e. gwefan 

Ymddiriedolaeth Cwm Elan). 

7.3 Gwerthuso adnodd Cwm Elan 

Cynhyrchais Daith Cwm Elan er mwyn i ymwelwyr i’r safle, ynghyd ag aelodau o’r cyhoedd na all 

ymweld â’r safle’n uniongyrchol, allu dysgu mwy am ffurfiant nifer o nodweddion geomorffolegol 

drwy gyfrwng taith map rhyngweithiol, ynghyd â nodweddion ecolegol, hanesyddol a diwylliannol 

y safle. Dyluniais holiadur electronig byr a’i hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn casglu 

gymaint o ymatebion â phosibl gan aelodau o’r cyhoedd am eu barn am ddefnyddio taith 

rhyngweithiol o’r fath yn hytrach na gwefan draddodiadol, gan ofyn a wnaeth yr elfennau 

geomorffolegol gyfoethogi eu profiad o ddysgu am y safle a pha elfennau y gwnaethont fwynhau 

dysgu amdanynt fwyaf. Holais hefyd am eu barn yn gyffredinol am dderbyn gwybodaeth am 

safleoedd tirwedd. 

7.3.1 Methodoleg gwerthuso 

 7.3.1.1 Holiadur 

Yn wahanol i’r ddwy astudiaeth achos flaenorol, penderfynwyd casglu adborth drwy un dull yn unig 

y tro hwn, sef drwy ofyn i aelodau o’r cyhoedd i gwblhau holiadur byr ar ôl defnyddio’r daith. 

Ffigwr 7.9 Tudalen gartref gwefan Taith Cwm Elan. 
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Sylweddolir bod holiaduron yn ddull sy’n darparu ymatebion llawer mwy arwynebol o’i gymharu â’r 

dyfnder gwybodaeth y gellir ei gasglu drwy ddefnyddio dulliau ymchwil ansoddol eraill, megis 

cyfarfodydd grŵp ffocws a chyfweliadau (McGuirk ac O’Neill, 2016), ond eto mae holiaduron yn cael 

eu cydnabod fel dull priodol ar gyfer casglu gwybodaeth am nodweddion, ymddygiad ac agweddau 

pobl (McLafferty, 2010; Parfitt, 2005), felly roedd yn gwbl addas ar gyfer casglu adborth am y daith. 

Hefyd gan fod Taith Cwm Elan ar gael at ddefnydd pawb (nid yn unig ar gyfer pobl leol fel yn achos 

digwyddiad Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod), roedd holiadur electronig yn addas gan y byddai’n 

caniatáu i mi gasglu adborth gan bobl heb fod cyfyngiad daearyddol o ran eu lleoliad. 

Wrth gynllunio’r cwestiynau i’w cynnwys yn yr holiadur roedd yn rhaid sicrhau eu bod yn gwbl 

berthnasol i ateb y cwestiynau ymchwil ac amcanion yr ymchwil yn gyffredinol (Lumsden, 2005). Er 

mwyn casglu data ansoddol a meintiol, lluniais holiadur dull-cymysg (mixed-methods 

questionnaire) gyda chyfuniad o gwestiynau agored a chaeedig (McGuirk a O’Neill, 2016). (Gweler 

Atodiad 16 am gopi o’r holiadur). Mantais cynnwys cwestiynau caeedig yw eu bod yn darparu data 

meintiol, ac felly maent yn hawdd i’w dadansoddi; ond eu dau brif anfantais yw’r ffaith  eu bod yn 

cyfyngu atebion i’r ystod o gategorïau a gynigir gan yr ymchwilydd; a’u bod yn cyfyngu ar y 

posibilrwydd o dderbyn ymatebion diddorol, heb eu rhag-weld (Bryman, 2012). Er mwyn goresgyn 

hyn, rhoddwyd opsiynau i’r ymatebwyr i ehangu ar rai o’u hatebion (e.e. ‘Rhowch fanylion pellach 

dros eich ateb’). Roedd cynnwys ambell gwestiwn agored o’r fath yn galluogi’r ymatebwyr i roi eu 

barn a’u safbwyntiau yn eu harddull eu hunain (ibid.). Yn ogystal ag ystyried y mathau o gwestiynau, 

roedd rhaid hefyd feddwl yn ofalus am yr iaith, er mwyn sicrhau fod yr ymatebwyr yn deall y 

cwestiynau’n llwyr ac yn eu hateb yn gywir (Babbie, 2013). Dilynwyd awgrym Lumsden (2005) i greu 

cwestiynau ar lefel darllen 11 mlwydd oed (techneg sy’n cael ei ddefnyddio mewn 

newyddiaduriaeth golofnau), er mwyn lleihau’r peryg o ymatebwyr yn ei adael ar ei hanner gan nad 

ydynt yn ei ddeall.  

Gan fod Taith Cwm Elan yn adnodd newydd, roedd yn anodd gwybod faint o bobl fyddai wedi ei 

ddefnyddio er mwyn cael sampl cynrychioladol. Dewisiwyd felly ddull samplu di-debygolrwydd 

(non-probability sampling), lle nad oes poblogaeth ddiffiniedig i’w samplu (McGuirk a O’Neill, 2016). 

Yn hytrach na gwahodd unigolion i ateb yr holiadur, fe’i hysbysebwyd drwy’r cyfryngau 

cymdeithasol, ac felly byddai unrhyw unigolyn a gwblhâi’r holiadur yn cael ei gynnwys yn y sampl.   

Treialwyd yr holiadur gyda phum unigolyn cyn ei ddosbarthu’n derfynol. Roedd y cam hwn yn holl 

bwysig er mwyn sicrhau fod y cwestiynau yn ddealladwy; fod y cwestiynau yr hyd cywir; bod 

cyfarwyddiadau clir ar sut i ateb pob cwestiwn; bod dim namau technegol (gan fy mod yn defnyddio 

meddalwedd Survey Monkey i’w llunio); ac er mwyn sicrhau bod yr holiadur yn cyflawni amcanion 



Pennod 7: Astudiaeth Achos 3 – Cwm Elan 

191 
 

yr ymchwil yn ehangach. Creda McLafferty (2010) fod treialu holiaduron yn gam hanfodol er mwyn 

llunio holiadur llwyddiannus, gan ei fod yn rhoi cyfle i’r ymchwilydd adnabod diffygion nad oedd 

wedi eu rhag-weld. 

 7.3.1.2 Hyrwyddo’r holiadur 

Rhoddwyd cryn feddwl i ba strategaeth marchnata oedd orau er mwyn cyrraedd cynifer o bobl â 

phosibl. Er mwyn hyrwyddo’r daith, rhoddais ddolen electronig ato ar fy nghyfrifon Facebook a 

Twitter, gan gynnwys esboniad am yr ymchwil a chais i bobl gwblhau’r holiadur (mae dolen i’r 

holiadur wedi’i integreiddio yng ngwefan Taith Cwm Elan). Mantais y cyfryngau cymdeithasol hefyd 

yw gallu ehangu cyrhaeddiad yr holiadur (o gymharu â dosbarthu’r holiadur drwy’r post) (Babbie, 

2013). Wrth rannu’r ddolen ar y cyfryngau cymdeithasol, fe wnes i dagio nifer o unigolion a 

sefydliadau dylanwadol yn fy mhostiadau (e.e. cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru; Ymddiriedolaeth 

Cwm Elan; Elan Links; Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth), gan ofyn 

iddynt aildrydar a rhannu fy nghais. Er mwyn cynnig anogaeth bellach i bobl i gwblhau’r holiadur, 

cynigiais wobr o daleb Amazon gwerth £25 i enw a fyddai’n cael ei ddewis ar hap wedi i’r holiadur 

gau ar 8 Awst 2019: mae’r dull hwn wedi’i brofi’n ddull effeithiol (Doody et al., 2003). Er mwyn 

hyrwyddo’r daith ymhellach, cysylltais â rheolwr Ymddiriedolaeth Cwm Elan i drafod y posibilrwydd 

o gynnwys y daith ar eu gwefan swyddogol. Yn ogystal â gwella’r tebygolrwydd o gael mwy o 

ymatebion, roedd yn gam pwysig i gynyddu cyrhaeddiad y daith yn gyffredinol. Mae’r daith bellach 

ar gael ar dudalen pwrpasol ar wefan swyddogol Ymddiriedolaeth Cwm Elan (gweler Ffig. 7.10).  

7.3.2 Canfyddiad y cyhoedd o Daith Cwm Elan 

Drwy werthuso’r holiaduron, daeth nifer o themâu i’r amlwg, o’r data meintiol y cwestiynau 

caeedig, ac o sylwadau’r ymatebwyr i gwestiynau agored, ac roedd rhai themâu yn gyson â’r rhai a 

gododd yn y ddwy astudiaeth achos flaenorol. Amlinellir y prif themâu hyn yn yr is-adran hon. 

7.3.2.1 Gwneud Cwm Elan yn hygyrch i bawb 

Yn wahanol i’r ddwy astudiaeth achos flaenorol, lle cafwyd adborth gan bobl a oedd wedi ymweld 

â’r safle yn gyntaf (heblaw am un o’r cyfwelai ym Mhennod 6), nid oedd 17 allan o’r 54 o ymatebwyr 

(31%) i’r holiadur hwn wedi ymweld â Chwm Elan (gweler Ffig. 7.11). Fel a drafodwyd eisioes yn is-

adran 7.2.1, un o’r rhesymau dros greu taith rynwgeithiol oedd galluogi unrhyw un â mynediad at y 

we i deithio o amgylch y safle, beth bynnag am eu gallu corfforol. Gallai’r daith hefyd gael ei 

defnyddio gan athrawon dosbarth neu grwpiau academaidd nad ydynt yn gallu ymweld â’r safle gan 

ei fod yn rhy bell, ond sydd yn awyddus i ddysgu amdano (e.e. grŵp ysgol o Birmingham sydd eisiau 

dysgu mwy am yr amgylchedd lle mae eu dŵr yfed yn tarddu).  



Pennod 7: Astudiaeth Achos 3 – Cwm Elan 

192 
 

Yn ogystal â gwneud y safle yn fwy hygyrch, mantais arall y daith ar y we yw denu ymwelwyr newydd 

ar gyfer y dyfodol. Gofynnwyd i’r ymatebwyr a ddywedodd nad oeddent wedi ymweld â Chwm Elan, 

‘os ateboch “naddo”, ydych chi’n bwriadu ymweld â Chwm Elan ar ôl defnyddio Taith Cwm Elan?’. 

69%

31%
Do

Naddo

n=54 

Ffigwr 7.11 Canran o ymatebwyr sydd wedi ymweld â Chwm Elan o’r blaen. 

Ffigwr 7.10 Taith Cwm Elan wedi’i leoli ar wefan swyddogol Ymddiriedolaeth Cwm Elan. 
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Ymatebodd 10 i’r cwestiwn hwn, gyda 5 ohonynt (50%) yn dweud y bydden nhw’n bendant yn 

ymweld ar ôl defnyddio’r daith; dywedodd 4 (40%) y bydden nhw o bosib yn ymweld; ac fe 

ddywedodd 1 (10%) na fydden nhw’n ymweld. I ddau o’r ymatebwyr oedd yn frwdfrydig i ymweld 

â Chwm Elan am y tro cyntaf yn sgil defnyddio’r daith, yr amrywiaeth o wybodaeth oedd yr atyniad: 

‘doeddwn i ddim yn sylweddoli bod cymaint i'w weld yno’; ‘it looks like a really interesting place’.  

7.3.2.2 Darparu gwybodaeth i gynulleidfaoedd leol  

Mae’n debygol fod y 37 (69%) o ymatebwyr  a oedd wedi ymweld â Chwm Elan yn y gorffennol yn 

dod o Gymru: ni ofynnwyd am eu lleoliad, ond dyna a awgrymir gan eu dewis iaith i ateb yr holiadur 

(Cymraeg) neu eu cyfeiriadau e-bost. Fel y gwelir yn Ffig. 7.12, o’r 37 ymwelydd hyn, credai 36 

ohonynt y byddai eu profiad o ymweld wedi bod yn well petaent wedi defnyddio Taith Cwm Elan o 

flaen llaw (gweler yr is-adran nesaf, 7.3.2.3, am drafodaeth ar yr agweddau penodol y gwnaeth yr 

ymatebwyr fwynhau dysgu amdanynt fwyaf). 

Mae hyn yn amlygu’r pwysigrwydd o gynnig gwybodaeth am safleoedd tirwedd ar gyfer y 

boblogaeth leol (ac i’r Cymry yn gyffredinol), yn hytrach na meddwl am ymwelwyr o tu allan i Gymru 

fel y prif ymwelwyr targed, gan fod pobl leol hefyd yn hoff iawn o ddysgu am eu cynefin (trafodir 

hyn ymhellach ym Mhennod 8, is-adran 8.4.1). Law yn llaw gyda chyflwyno gwybodaeth sydd wedi’i 

deilwra at ddefnydd pobl leol (a’r Cymry yn gyffredinol), mae hefyd yn holl bwysig darparu 

adnoddau dwyieithog, a bod y Gymraeg yr un mor safonol â’r Saesneg, ac nid yn teimlo fel testun 

sydd wedi ei gyfieithu ar y funud olaf. Roedd rhai o ymatebwyr yr holiadur yn amlwg wedi mwynhau 

defnyddio adnodd lle roedd y Gymraeg mor raenus, ond hefyd yn hawdd i’w ddeall: ‘darllenais y 
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Ffigwr 7.12 Barn ymatebwyr a oeddent yn credu y byddai eu profiad o ymweld â Chwm Elan wedi bod yn well 
petaent wedi defnyddio Taith Cwm Elan. Atebodd y rhai nad oeddynt wedi ymweld â Chwm Elan o’r blaen 
drwy ddewis ‘Amherthnasol’. 
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cyfan (drwy’r Gymraeg). Braf oedd peidio â gorfod mynd i’r ochr Saesneg am esboniad’; ‘a’r cyfan 

mewn Cymraeg graenus a chlir’; ‘roedd yn bleser gallu darllen esboniad Cymraeg, llawn ffeithiau a 

gwybodaeth wyddonol, oedd ddim yn swnio fel petai’n gyfieithiad o’r Saesneg’ (trafodir y pwysig-

rwydd o ddarparu gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhennod 8, is-adran 8.4.1).   

7.3.2.3 Cyflwyno amrywiaeth o wybodaeth 

Fel sydd wedi bod yn wir yn achos y ddwy astudiaeth achos flaenorol, roedd amrywiaeth mawr yn 

yr wybodaeth yr oedd yr ymatebwyr yn mwynhau ei darllen, a’r adrannau na wnaethon nhw eu 

mwynhau. Yn lle gofyn iddynt dicio rhestr gyfyngedig, gofynnais dri chwestiwn agored: (1) beth 

wnaethoch chi fwynhau ei ddarllen fwyaf?; (2) beth wnaethoch chi fwynhau ei ddarllen leiaf?; (3) 

oedd yna unrhyw adrannau na ddarllenoch o gwbl? Roedd y cwestiynau agored yn ddefnyddiol iawn 

er mwyn dysgu am agweddau na fyddwn i wedi gwybod amdanyn nhw petawn i wedi gofyn 

cwestiynau caeedig yn unig, e.e. roedd rhai wedi mwynhau ‘gweld y lluniau o’r awyr’; ‘gallu darllen 

esboniad Cymraeg ... oedd ddim yn swnio fel petai’n gyfieithiad o’r Saesneg’; ‘difficult to choose! 

As a geographer I appreciate the connections made between the river/Valley, places, people, 

history...’, a hefyd agweddau mwy ymarferol o’r daith, ‘[the] driving route & visitor centre services’.  

Fel yr oeddwn yn disgwyl, yr elfennau diwylliannol (yn enwedig yn ymwneud â’r argaeau) wnaeth 

nifer fawr o’r ymatebwyr fwynhau dysgu amdanynt fwyaf: ‘the Birmingham water supply’; ‘[the] 

history of the dams’; ‘I’m a physical geographer but enjoyed the Dam Busters aspect’; ‘y lluniau o’r 

argaeau yn cael eu hadeiladu’; ‘hanes creu’r argeau – boddi’r plasdy ac ati ... na wyddwn ddim o’r 

hanes’; ‘hanes y gymuned wreiddiol ar gymuned o weithwyr daeth o Firmingham’. Ond, 

mwynheuodd nifer eraill ddysgu am nodweddion geomorffolegol y safle: ‘y ffeithiau am 

geomorffoleg yr ardal’; ‘popeth – ond yn benodol am y cors mawn’; ‘roedd y rhan gyntaf am 

bwysigrwydd y Gors Lwyd yn ddadlennol iawn’; ‘disgrifiad clir o sut ffurfiwyd ‘potholes’’; ‘river 

meanders – wasn’t aware of them’; ‘Pont Hyllfan – I photographed these in a dry spell years ago 

and could never remember where they were, so thank you!’; ‘how the dams impact the 

environment’. Nid pawb oedd wedi mwynhau pob agwedd (roedd rhai yn ffafrio’r wybodaeth fwy 

gwyddonol ac eraill yr agweddau mwy diwylliannol), ond o ofyn a oedd unrhyw ran o’r daith nad 

oeddynt wedi ei fwynhau, dywedodd nifer iddynt fwynhau popeth: ‘I thought it was all fascinating’; 

‘nothing really. All really well put across’; ‘roedd popeth yn ddiddorol’; ‘dim byd a dweud y gwir – 

wedi mwynhau’r cyfan - addysgiadol’. 

Mae’n bwysig felly cyflwyno amrywiaeth gyfoethog o wybodaeth am elfennau gwahanol safleoedd 

tirwedd fel Cwm Elan: yna gall ymwelwyr nid yn unig benderfynu ar ba agweddau maent am eu 
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darllen, ond hefyd gael y cyfle i ddysgu am agweddau newydd na fyddent yn gwybod amdanynt 

cynt.  

7.3.2.4 Cyfoethogi’u profiadau drwy ddysgu am y geomorffoleg 

Roedd yr ymatebwyr hefyd o’r farn bod eu profiad o ddysgu am y safle’n gyffredinol wedi’i 

gyfoethogi drwy dderbyn gwybodaeth am y nodweddion geomorffolegol. Er na chasglwyd 

gwybodaeth benodol ar yr union agweddau a gyfoethogwyd, roedd modd pennu ffigwr i’r nifer o 

ymatebwyr a oedd o’r farn hon, a hefyd i ba raddfa. Dengys Ffig. 7.13 fod dros hanner yr ymatebwyr 

(52%) o’r farn fod eu profiadau wedi’i gyfoethogi ‘yn fawr iawn’, a 46% un ai ‘yn fawr’ (28%) neu 

‘rhywfaint’ (18%). Nid oedd unrhyw un o’r farn bod eu profiadau wedi’u cyfoethogi ‘ychydig’ neu 

‘dim’ o gwbl, a dim ond un ymatebydd (2%) oedd heb ddarllen unrhyw un o’r adrannau 

geomorffolegol. Nid oedd 70% o’r ymatebwyr yn gwybod unrhyw beth am nodweddion 

geomorffolegol Cwm Elan cyn ymweld (gweler Ffig. 7.14). O’r 30% a oedd yn ymwybodol ohonynt, 

dywedodd llawer eu bod wedi mwynhau derbyn gwybodaeth am geomorffoleg yr ardal, yn enwedig 

y rheini oedd â dealltwriaeth elfennol yn unig: ‘dwi’n gyfarwydd â delio gyda corsydd mawn yn fy 

swydd, ond roedd yn braf cael gwybodaeth mor gynhwysfawr’; ‘wedi ymweld â’r ardal sawl gwaith, 

ac ymwybodol, i raddau, am arwyddocâd y rhanbarth. Ond dysgais lawer mwy amdano yn sgil dy 

ymchwil’; ‘I'd not read much on the Elan valley (that I remember), but have a geomorphology PhD 

so am always looking at landscape in that way’.  
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Ffigwr 7.13 Barn yr ymatebwyr ar a chafodd eu profiad o ddysgu am Gwm Elan ei gyfoethogi drwy ddysgu am 
geomorffoleg y safle. 
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Er na wyddai 70% o’r ymatebwyr am nodweddion geomorffolegol Cwm Elan cyn defnyddio’r daith, 

credai 98% fod dysgu amdanynt wedi cyfoethogi eu profiad o ddysgu am y safle yn gyffredinol. Drwy 

gyflwyno’r wybodaeth hon mewn modd syml (yn nhermau’r ieithwedd a’r derminoleg) a’i wneud 

mewn modd apelgar yn weledol (gan fod ymwelwyr yn gallu gweld y safleoedd o luniau, lluniau 

awyrol, a’u gweld yng nghyd-destun y tirlun ehangach), roedd bron pob ymatebydd wedi mwynhau 

dysgu am yr elfennau hyn o’r daith.  

7.3.3 Canfyddiadau cyffredinol am dderbyn gwybodaeth 

Penderfynais unwaith eto y byddai’n ddefnyddiol casglu gwybodaeth mwy cyffredinol yn ymwneud 

â sut mae pobl yn hoffi derbyn gwybodaeth am safleoedd tirwedd. Er mwyn cyflawni hyn, gofynnais 

ddau gwestiwn ychwanegol ar ddiwedd yr holiadur (gweler cwestiynau 8 a 9 yn Atodiad 16 – yr un 

atodiad a sydd uchod). Trafodir isod y ddau brif thema a gododd o’r ymatebion, gan dynnu sylw at 

rai o’r themâu sy’n gyson â’r rheini a adnabuwyd yn y penodau blaenorol.  

7.3.3.1 Ffyrdd newydd o gyflwyno gwybodaeth 

Roedd yn amlwg iawn o sylwadau’r ymatebwyr eu bod nhw yn hoff iawn o ddefnyddio taith 

ryngweithiol o’r fath o gymharu â gwefan draddodiadol, gyda 30 (70%) yn ffafrio defnyddio’r daith; 

4 (7%) yn ffafrio defnyddio gwefan draddodiadol; a 12 (22%) yn ansicr o’u ffafriaeth (gweler Ffig. 

7.15); byddai 50 (93%) o’r ymatebwyr yn argymell y daith i ffrind neu gyd-weithiwr. Fel yn achos 

digwyddiad Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, fe wnaeth cyflwyno gwybodaeth am Gwm Elan drwy 

ddefnyddio cyfrwng ychydig yn wahanol i’r arfer, brofi i fod yn llwyddiannus iawn, ac i un o’r 

ymatebwyr roedd y daith yn gweithio’n well na gwefan draddodiadol ‘if you have time for a more 

immersive experience’. Agweddau gorau’r daith, yn ôl yr ymatebwyr oedd: (1) ei fod yn 

rhyngweithiol: ‘[I] find it much more interactive as a map tour and easier to follow than a traditional 

website’; ‘this was a lot more interactive’; ‘roedd yn ffordd rhyngweithiol iawn o gael gwybodaeth’; 

16%

38%

Gwyddwn

Na wyddwn

Ffigwr 7.14 Canran o ymatebwyr a wyddai am geomorffoleg Cwm Elan cyn defnyddio Taith Cwm Elan. 
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(2) fod modd gweld y safleoedd unigol yng nghyd-destun y tirlun ehangach: ‘it was nice to get an 

idea of where the stops are situated within the valley’; ‘braf gallu gweld sut mae’r mannau yn ffitio 

yn yr amgylchedd’; ‘braf gallu gweld y mannau perthnasol yn eu cyd-destun daearyddol ar y map’; 

(3) a’r gallu i weld y safleoedd o’r awyr ‘hoffais yr awyrlun yn fawr iawn a’r ffaith fy mod yn medru 

zoomio mewn i weld pethau yn agosach’.  

Roedd ffafriaeth mawr, felly,  gan yr ymatebwyr i ddefnyddio taith ryngweithiol o’r fath yn lle 

gwefan draddodiadol, ond fel y dywedodd un o’r ymatebwyr, ‘mae dewis yn bwysig ... [mae’n] 

dibynnu ar eich tueddiadau dysgu personol’. Anfantais amlwg o ddefnyddio technegau mwy amgen 

i gyflwyno gwybodaeth yw’r posibilrwydd na fydd pawb yn ddigon hyderus o ran eu gallu technegol, 

ac felly’n cael anhawster: ‘[roeddwn] yn ei chael yn fwy anodd i symud o un adran i’r llall na fyddwn 

wedi cael mewn gwefan draddodiadol. Ond mater o arfer fyddai dygymod â’r fformat hwn o 

gyflwyno gwybodaeth’. Felly mae’n bwysig iawn ystyried creu amrywiaeth o adnoddau ar gyfer 

safleoedd tirwedd, gan fod pobl yn hoffi derbyn gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd ac ar wahanol 

adegau (trafodir hyn yn yr is-adran nesaf: 7.3.3.2). 

7.3.3.2 Derbyn gwybodaeth ar adegau gwahanol 

Mae’n glir hefyd, fel oedd yn wir yn yr astudiaeth achos flaenorol (Sarn Cynfelyn), fod unigolion yn 

amrywio’n fawr o ran pryd maent yn ffafrio defnyddio adnoddau am safleoedd tirwedd. Dengys 

Ffig. 7.16 fod 63% o’r ymatebwyr yn ffafrio derbyn gwybodaeth unwaith yn unig (h.y. cyn ymweld 

â’r safle (31%); tra yn y safle (19%); neu ar ôl ymweld â’r safle (13%)), tra bod 31% yn ffafrio derbyn 

gwybodaeth ar ddau neu fwy o adegau, a 6% ddim yn dueddol o ddarllen gwybodaeth o gwbl. Yn 

ogystal ag ennyn diddordeb pobl i ymweld â’r safle am y tro cyntaf, mantais creu adnodd electronig 

fel Taith Cwm Elan yw fod modd i ymwelwyr ei ddefnyddio cyn, yn ystod (yn ddibynnol ar signal), 
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Ffigwr 7.15 Canran o ymatebwyr a ffafriai ddefnyddio adnodd tebyg i Daith Cwm Elan o gymharu â gwefan 

draddodiadol. 
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ac ar ôl ymweld â’r safle. Ond er mwyn bodloni anghenion y mwyafrif posibl, byddai hefyd yn 

ddefnyddiol cael adnoddau mwy traddodiadol wedi’u lleoli yn y safle fel bod modd i bobl sydd ddim 

yn dechnegol-hyddysg eu defnyddio. Yn sicr mae’n bwysig ystyried nifer o fathau gwahanol o 

adnoddau i esbonio safleoedd tirwedd gan fod modd defnyddio rhai yn y safle (e.e. taflenni, 

llyfrynnau a byrddau gwybodaeth; codau QR; modelau o dirweddau neu dirffurf; llwybr llafar; ap 

bwrpasol; teithiau tywys) a chyn ac ar ôl ymweld â’r safle, yn ogystal â thra yn y safle (e.e. gwefan 

draddodiadol; taith ryngweithiol; digwyddiad pwrpasol). 

7.4 Casgliad 

I grynhoi, o’r tair astudiaeth achos, Cwm Elan oedd y safle a adnabuwyd (o’r asesiadau 

geomorffosafleoedd) fel yr un a chanddi’r potensial mwyaf i’w ddatblygu yn geomorffosafle. Mae 

yno amrywiaeth mawr o dirffurfiau a nodweddion geomorffolegol o ddiddordeb sydd hefyd o 

bwysigrwydd i’r gymuned wyddonol (e.e. mae ystumiau cyfyngol yr Elan wedi’u hadnabod fel un o’r 

esiamplau gorau o’u bath yn ucheldiroedd y DU (Lewin a Brindle, 1997)), ac mae nifer fawr o’r 

cysylltiadau diwylliannol ac ecolegol â’r ardal eisoes yn denu nifer fawr o ymwelwyr bob blwyddyn. 

Gan fod Cwm Elan yn safle twristiaeth poblogaidd yn barod, gwelwyd bod nifer o seilweithiau yn eu 

lle i ddenu a gwasanaethu ymwelwyr; byddai’r rhain o ddefnydd mawr ar gyfer datblygu’r safle fel 

geomorffosafle. Yn wahanol iawn i’r ddwy astudiaeth achos arall, lle nad oedd llawer o wybodaeth 

am y safle o gwbl (heb sôn am y nodweddion geomorffolegol), roedd eisoes llawer o wybodaeth ar 

gael i ymwelwyr Cwm Elan. Er bod peth ymdrech i esbonio am rai o’r nodweddion geomorffolegol, 

Ffigwr 7.16 Ffafriaeth yr ymatebwyr ynghylch pryd yr hoffant dderbyn gwybodaeth am safle tirwedd. 
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nid oedd unrhyw wybodaeth ar ffurfiant tirffurfiau a nodweddion geomorffolegol pwysicaf y safle, 

ac mae’n bendant fod lle i wella ar gywirdeb a manylder y wybodaeth bresennol. Adnabuwyd felly 

fod lle i wella’r ddarpariaeth o wybodaeth am geomorffoleg y safle, a dangoswyd bod modd gwella 

profiad ymwelwyr â’r safle drwy greu taith ryngweithiol ar-lein (Taith Cwm Elan), gan blethu i mewn 

pob math o wybodaeth am elfennau diwylliannol ac ecolegol y safle, ac archwilio’r cysylltiadau 

rhyngddynt, yn ogystal â’u cysylltiadau’r â’r tirwedd yn ehangach.  

Fel yr astudiaeth achos olaf, roedd modd manteisio ar adborth yr astudiaethau blaenorol ac 

adeiladu ar rai o’r sylwadau hynny er mwyn creu’r adnodd mwyaf addas ar gyfer y safle hon (e.e. 

cadw’r iaith yn syml; gwneud yr adnodd yn weledol-bleserus; a chynnwys pytiau o wybodaeth fel 

nad oedd rhaid i bobl ddarllen yr holl destun). Roedd rhai themâu a gododd o holi defnyddwyr Taith 

Cwm Elan yn gydnaws â’r rheini a gafwyd yn achos y ddwy astudiaeth achos flaenorol: yn bennaf 

fod pobl leol yn hoff iawn o ddysgu am eu cynefin (gweler is-adran 8.4.1 am drafodaeth fanylach); 

fod amrywiaeth mawr yn y fath o wybodaeth y mae ymwelwyr yn ffafrio ei dderbyn; a bod eu 

profiadau wedi’u cyfoethogi drwy ddysgu am geomorffoleg Cwm Elan. Yn fwy cyffredinol, 

derbyniais hefyd adborth a sylwadau yn ymwneud â ffafriaeth yr ymwelwyr o ran derbyn 

gwybodaeth am safleoedd tirwedd. Yn gyntaf, roedd amrywiaeth mawr ym mhryd y mae’r 

ymwelwyr yn hoffi derbyn gwybodaeth, os o gwbl (thema sy’n gydnaws â’r rheini a cafwyd o’r ddwy 

astudiaeth achos flaenorol), ac yn ail mynegodd y mwyafrif eu ffafriaeth dros ddefnyddio taith o’r 

fath o gymharu â gwefan draddodiadol. Profodd taith fap rhyngweithiol yn ddull llwyddiannus iawn 

ar gyfer darparu gwybodaeth i ymwelwyr am safle fel Cwm Elan sydd mor eang, a lle nad yw’r 

nodweddion geomorffolegol yn weladwy drwy gydol y flwyddyn. O’r holl ddulliau a ddefnyddiwyd 

yn ystod y gwaith ymchwil hwn i ddarparu gwybodaeth, dyma’r dull mwyaf hygyrch, h.y. mae’n 

darparu ffordd i bobl sydd ddim yn gallu ymweld â’r safle’n uniongyrchol (e.e. oherwydd 

anableddau corfforol neu cyfyngiadau ariannol) i allu mwynhau a dysgu am y safle mewn modd 

rhyngweithiol.  
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Pennod 8: Trafodaeth 

Yn y bennod hon, trafodir prif nod yr ymchwil, sef gwerthuso rôl geomorffoleg yn hyrwyddo a 

gwarchod geodreftadaeth Cymru; gwneir hyn drwy ymateb i’r saith cwestiwn ymchwil a nodwyd yn 

is-adran 1.2. Ceir pedair prif adran: bydd y gyntaf yn gwerthuso’r strategaethau a geir ar hyn o bryd 

i warchod geodreftadaeth Cymru a’r strategaethau newydd y gallwn eu mabwysiadu o ddysgu gan 

lwyddiant strategaethau tebyg mewn gwledydd eraill. Bydd yr ail adran yn cymharu pwysigrwydd 

geomorffosafleoedd Cymru gyda rhai yn Ewrop ac, unwaith eto, yn gwerthuso’r strategaethau a 

geir ar hyn o bryd ar gyfer hyrwyddo geodreftadaeth Cymru gan ystyried addasrwydd dulliau a 

ddefnyddir mewn gwledydd eraill. Yn y drydedd a’r bedwaredd adran, archwilir y prif fygythiadau 

a’r prif gyfleoedd wrth geisio datblygu geomorffosafleoedd a nodweddion eraill geodreftadaeth 

Cymru. 

8.1 Gwarchod geodreftadaeth Cymru 

Ym Mhennod 2 ceisiais olrhain datblygiad hanesyddol polisïau cadwraeth geodreftadaeth Cymru, 

gan gynnwys adolygiad o rôl geomorffoleg yn amddiffyn a hyrwyddo tirweddau a thirffurfiau. 

Gwelwyd, er bod nifer o safleoedd tirwedd yng Nghymru yn cael eu gwarchod drwy ddynodiadau 

statudol ac anstatudol, mai yn anaml y mae’r warchodaeth hon wedi’i chyplysu ag ymdrech i 

hyrwyddo’r safleoedd hynny ar gyfer eu defnydd a’u dealltwriaeth gan ymwelwyr (trafodir hyn yn 

fanylach yn is-adran 8.2). Yn ogystal, ymddengys fod y warchodaeth yn amlach na pheidio yn 

seiliedig ar un nodwedd o’r dirwedd (e.e. ecolegol, daearegol neu geomorffolegol), ond mae’r 

gwaith ymchwil hwn, yn cadarnhau casgliadau ymchwil gyhoeddedig gan eraill (e.e. Reynard a 

Panizza, 2005; Reynard, 2009a; Gordon, 2018), sef bod gwerth mawr i adnabod a hyrwyddo 

safleoedd sydd ag amrywiaeth o werthoedd gwahanol yn perthyn iddynt, er mwyn cynyddu 

diddordeb, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd ohonynt. Bydd yr is-adran hon yn archwilio’r 

sefyllfa bresennol o ran gwarchod safleoedd tirwedd Cymru, gan ei chymharu gyda’r sefyllfa mewn 

gwledydd eraill; yn trafod pwysigrwydd annog stiwardiaeth gyhoeddus o’n geodreftadaeth; ac yn 

awgrymu manteisio ar faes geomorffosafleoedd er mwyn gwarchod ein geodreftadaeth, gan 

dynnu’n benodol ar esiamplau llwyddiannus mewn gwledydd y tu allan i Gymru a’r DU.  

8.1.1 Y sefyllfa bresennol o ran gwarchod safleoedd tirwedd Cymru 

Gwelwyd ymhellach ym Mhennod 2 fod newid mawr wedi bod dros y ganrif ddiwethaf yn y ffyrdd 

y mae tirffurfiau a thirweddau Cymru yn cael eu diogelu a’u hyrwyddo. Mae newid amlwg wedi bod 

yn ffocws y gwarchod: o warchod tirweddau ar sail eu hapêl emosiynol a’u gwerthoedd esthetig yn 
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y cyfnodau modern cynnar (yn bennaf y ‘cwlt diwydiannol’ a ddechreuodd yn 1782, a Mudiad 

Rhamantaidd y 18fed a 19eg ganrif), i’r dynodiadau presennol sy’n gwarchod safleoedd yn bennaf 

ar sail eu gwerthoedd esthetig (e.e. AOHNE) yn ogystal â gwerthoedd ecolegol, geomorffolegol, 

daearegol (e.e. SoDdGA) a diwylliannol (e.e. TACaLl)). Ystyriwyd hefyd y rhesymau dros y newid 

hwn, gan gasglu iddo ddigwydd oherwydd dealltwriaeth gynyddol gan wyddonwyr o sut mae pobl 

a newidiadau naturiol (e.e. newidiadau hinsoddol) yn effeithio ar dirweddau, ac yn enwedig ar 

dirweddau sy’n fregus iawn i’r newidiadau hynny. 

Er mor llwyddiannus yw nifer o’r dynodiadau statudol ac anstatudol sy’n gwarchod safleoedd 

tirwedd Cymru ar hyn o bryd, ceir ambell enghraifft lle nad yw’r dynodiad ar ei ben ei hun yn 

ddigonol, a lle mae anwybodaeth o bwysigrwydd safle tirwedd yn gallu arwain at ei ddinistr. Er 

enghraifft, cafodd rhannau helaeth o draeth Aberlleiniog yn Ynys Môn (sy’n SoDdGA ac yn rhan o’r 

ASCDd) eu dinistrio yn 2018 wrth i weithwyr o Gyngor Ynys Môn echdynnu clogfeini mawr a oedd 

yn bwysig ar gyfer astudio’r cyfnod cwaternaidd, gan arwain at ymateb dig iawn gan y cyhoedd 

(BBC, 2018). Felly, yn ogystal â gwarchod safleoedd tirwedd â dynodiadau statudol neu anstatudol, 

rhaid hefyd sicrhau fod gan y cyhoedd, ac yn arbennig y gymuned leol, ddealltwriaeth dda o’u 

pwysigrwydd (Gordon, 2018). 

Mae’n anfoddhaol hefyd fod ffafriaeth amlwg yn cael ei roi ar warchod nodweddion ecolegol wrth 

osod dynodiadau yn eu lle, yn hytrach na nodweddion geomorffolegol a daearegol (gwelir ffafriaeth 

debyg o ran hyrwyddo agweddau ar dirweddau a thirffurfiau: trafodir hyn yn 8.2). Mae nifer o 

ymchwilwyr wedi sylwi ar yr un duedd mewn gwledydd ar draws Ewrop, lle bod nodweddion 

geomorffolegol yn aml yn derbyn llawer llai o ystyriaeth na nodweddion ecolegol o fewn 

strategaethau gwarchod ac addysgu amgylcheddol (e.e. Gray, 2004; González-Trueba, 2007; 

Serrano and Ruiz, 2009; Serrano a González-Trueba, 2011). Er gwaethaf y duedd hon, cydnabyddir 

bellach fod y cysylltiadau rhwng nodweddion ecolegol a rhai geomorffolegol yn greiddiol bwysig 

(Thomas, 2012), gyda’r naill elfen yn aml yn cynnal y llall, fel y gwelir, er enghraifft, yn ynysoedd 

Môr y Canoldir (Schmidt, 1998); Ynys Rhodes, UDA (Nichols et al., 1998) yn ogystal â’r DU (Hooke a 

Smith, 2012). Ategwyd hyn gan ganlyniadau’r ymchwil hwn, sy’n dangos fod 77% o 30 

geomorffosafle potensial yng Nghymru yn cynnwys fflora a ffawna diddorol ac/neu brin sydd un 

ai’n rhannol neu’n hollol ddibynnol ar nodwedd(ion) geomorffolegol y safleoedd (gweler is-adran 

4.2.6). 

Mae nodweddion a phrosesau geomorffolegol a daearegol yn sylfaen ar gyfer holl ecosystemau y 

Ddaear, gan gyflawni nifer o wasanaethau cefnogol ar gyfer bioamrywiaeth (Gordon a Barron, 

2012). Mae prosesau geomorffolegol hefyd yn cynnal nifer o gynefinoedd amrywiol (e.e. systemau 
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twyni tywod; palmentydd calchfaen; ac aberoedd a chorsydd halen). Mae’n angenrheidiol felly ein 

bod ni’n gwarchod ac yn atgyfnerthu’r cysylltiad rhwng strategaethau i warchod nodweddion 

ecolegol a geomorffolegol y dirwedd, yn ogystal â gwella’n dealltwriaeth o’r cysylltiad hwn, gan fod 

prosesau geomorffolegol presennol (e.e. prosesau sy’n erydu a dyddodi gwaddodion; prosesau 

biogemegol yn y pridd a’r graigwely) yn debygol o ymateb yn gyflym iawn i newidiadau yn yr 

hinsawdd gan gael effaith andwyol ar gynefinoedd a rhywogaethau o fflora a ffawna (English 

Nature, 2005; Hopinks et al., 2007; Prosser et al., 2010; Brazier, et al., 2012; Gordon et al., 2012). 

Esbonia Hooke a Smith (2012) fod nifer o astudiaethau eisoes yn archwilio’r cysylltiad hwn rhwng 

nodweddion ecolegol a geomorffolegol ym Mhrydain a Gogledd Iwerddon, ond bod ffrwyth y 

gwaith ymchwil hwn wedi ei gyhoeddi’n bennaf mewn cyfnodolion academaidd, adroddiadau 

ymchwil neu draethodau doethurol, ac felly’n anhygyrch i’r cyhoedd. Pwysleisia Hooke a Smith 

ymhellach pa mor bwysig yw hi i addysgu’r cyhoedd am y cysylltiadau hyn, gan y byddai hynny’n 

debygol o arwain at deimladau o gyfrifoldeb i warchod eu geodreftadaeth.  

Sylweddolwyd hefyd mai prin yw’r cyfeiriadau at faes geomorffoleg a’i gyfraniad wrth drafod 

gwarchod geodreftadaeth Cymru: mae’n faes anweledig i raddau helaeth. Ond mewn gwirionedd 

mae geomorffoleg yn faes cwbl ganolog i warchod geodreftadaeth, gan fod geomorffolegwyr yn 

ymchwilio i, ac yn dehongli sut mae tirweddau a thirffurfiau wedi datblygu yn y gorffennol, yn 

parhau i ddatblygu heddiw, ac yn rhag-weld sut byddant yn debygol o newid a datblygu yn y dyfodol 

agos a phell (Tooth a Viles, 2014). Fel y nodais uchod, mae’r maes hefyd yn greiddiol ar gyfer deall 

sut mae newidiadau i dirweddau a thirffurfiau yn gallu cael effaith ar nodweddion ecolegol 

gwledydd (Brierley a Fryirs, 2008). Agwedd bwysig arall wrth ystyried tirweddau a thirffurfiau yn 

holistig fel geomorffosafleoedd yw’r llu o ymatebion a chysylltiadau diwylliannol sydd yn gysylltiedig 

â hwy (Harvey, 2012); trafodir hyn isod.  

Gellir casglu felly y gall geomorffoleg chwarae rôl bwysig iawn i wella hyrwyddiad a gwarchodaeth 

tirweddau a thirffurfiau Cymru (un o gwestiynau penodol yr ymchwil sy’n cyd-fynd ag Amcan 1), 

ond er mwyn llwyr fanteisio ar y maes, rhaid codi’r ymwybyddiaeth o’i bwysigrwydd yn ogystal â 

chynyddu gwelededd y term ‘geomorffoleg’ mewn gweithiau gwyddonol a chyhoeddus (Tooth, 

2009).  

8.1.2 Annog stiwardiaeth gyhoeddus 

Mae moesoldeb yn chwarae rhan bwysig yn sut mae pobl yn ymddwyn ac yn gweithredu tuag at yr 

amgylchedd (Clayton a Myers, 2009). Felly mae annog y cyhoedd i boeni am warchod 

geodreftadaeth Cymru i raddau helaeth yn ddibynnol ar eu hegwyddorion moesol ac nid yn unig ar 

eu hunan-les personol (ibid.). Fel y dywedodd Schaller (2007: 46-47):  
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‘one of the real mistakes in the conservation movement in the last few years is the tendency to 

see nature simply as natural resources: use it or lose it. Yet, conservation without moral values 

cannot sustain itself. Unless we reach people through beauty, ethics, spiritual, or religious 

values or whatever, we are not going to keep our wilderness areas’ 

(Schaller, 2007: 46-47). 

Felly, er mwyn gwarchod geodreftadaeth Cymru yn llwyddiannus, mae’n rhaid creu cyswllt â phobl 

sydd ddim o reidrwydd yn gweld a theimlo newidiadau yn y dirwedd yn bersonol (e.e. effaith 

erydiad arfordirol ar eu cartref), gan eu hannog i weithredu yn foesegol-egwyddorol drwy 

ymgymryd â stiwardio eu geodreftadaeth (Clayton a Myers, 2009). Er mwyn cyflawni hyn, awgryma 

Newsome et al. (2013) fod rhaid i reolwr safle tirwedd sicrhau bod ymweliad y cyhoedd o’r safon 

uchaf, fel bod eu profiadau’n gofiadwy ac yn arwain at gysylltiad emosiynol agosach a 

gwerthfawrogiad ddwysach o’r safle (Wright a Matthews, 2015; Tilden, 1977; Ham, 2013).  

Mae gan y cyhoedd gryn bŵer o ran gwarchod eu geodreftadaeth a’u hamgylchedd yn fwy 

cyffredinol. Cafwyd enghraifft o hyn yn 2017 yn dilyn darllediad o un o episodau Blue Planet II (BBC, 

2017), gydag ymateb y cyhoedd i’r rhaglen yn dylanwadu ar bolisïau amgylcheddol Llywodraeth y 

DU (Maye et al., 2019). Roedd darllediad rhifyn 4 o’r gyfres ym mis Tachwedd 2017 yn foment 

arwyddocaol o ran codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’u cyfrifoldebau mewn perthynas â llygredd 

cefnforol, gyda’r cyflwynydd, Syr David Attenborough, yn esbonio, drwy ddangos cyfres o glipiau 

emosiynol, yr effaith erchyll a gaiff plastigau ar amrywiol gynefinoedd a rhywogaethau’r môr. 

Ysgogodd y rhaglen drafodaethau cyhoeddus ar faterion yn ymwneud â defnydd y DU o blastigau 

(e.e. cwpanau coffi untro), ac roedd yn sbardun i gyfres o fentrau blaengar gan y Llywodraeth, mân-

werthwyr bwyd a siopau coffi cadwyn, er mwyn ceisio lleihau ein defnydd o blastigau er lles y 

blaned. Er fod gan raglen deledu o’r fath y gallu i gyrraedd llawer mwy o bobl o’i gymharu â dulliau 

traddodiadol o gyfathrebu am geodreftadaeth (e.e. byrddau gwybodaeth; taith map rhyngweithiol; 

taflenni gwybodaeth), amlyga yr enghraifft hon bwysigrwydd a phŵer ysgogi y fath ymatebion 

emosiynol yn y cyhoedd, a gallwn ddysgu llawer o hyn wrth ystyried strategaethau i warchod 

geodreftadaeth Cymru (cymharer Janssen a Knippenberg, 2012). Er enghraifft, gallwn gyflawni hyn 

drwy gyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr a’r gymuned leol am bwysigrwydd geomorffolegol tirffurf 

benodol, ei gysylltiad gydag enw lle lleol, ei gyfraniad at darddiad chwedlau lleol, neu ei gefnogaeth 

hanfodol i fodolaeth rhyw rywogaeth prin.  

8.1.3 Adnabod a hyrwyddo geomorffosafleoedd: strategaeth geogadwraeth 

Er fod mwy o ymdrech wedi bod yn y gorffennol i warchod safleoedd ar sail eu hecoleg (gweler 

8.1.1), cafwyd ymgais gynyddol dros y ddeng mlynedd ar hugain ddiwethaf i warchod nodweddion 

geomorffolegol, ac amlygir hyn yn nhwf y maes newydd, geomorffosafleoedd. Mae hwn yn faes 
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allweddol ar gyfer hyrwyddo a gwarchod tirweddau a thirffurfiau pwysig, yn ogystal â’u gwerthoedd 

cysylltiol (Reynard, 2005; Reynard a Coratza, 2013). Fel maes a darddodd yn weddol ddiweddar yn 

Ewrop (e.e. Avanzini et al., 2005; Serrano a Gonzalez-Trueba, 2005; Pereira et al., 2007), nid yw 

ymchwilwyr eto wedi manteisio arno er mwyn adnabod a hyrwyddo geomorffosafleoedd yng 

Nghymru, ond mae canlyniadau’r ymchwil hwn (yr astudiaeth gyntaf o’i math yng Nghymru i 

adnabod ac asesu geomorffosafleoedd) wedi dangos bod gennym geomorffosafleoedd sydd yr un 

mor bwysig â’r rheini sydd wedi’u hadnabod mewn gwledydd yn Ewrop (gweler trafodaeth fanylach 

yn is-adran 8.2.1).   

O ran cynorthwyo gyda gwarchod, mae adnabod geomorffosafleoedd yn greiddiol gan fod modd 

adnabod safleoedd sydd nid yn unig yn nodedig am eu gwerthoedd geomorffolegol ond hefyd am 

lu o werthoedd eraill; y cyfuniad holistig hwn o werthoedd sy’n sbarduno ymwelwyr a chymunedau 

lleol i gynorthwyo gyda strategaethau i’w gwarchod (Panizza a Piacente, 2003). Er nad oedd hyn yn 

gwestiwn penodol ar gyfer y gwaith ymchwil hwn, mae canlyniadau’r tair astudiaeth achos yn profi 

fod y math hwn o wybodaeth aml-haenog a chyfoethog, sy’n cynnwys gwybodaeth am gysylltiadau 

diwylliannol safleoedd yn benodol, wedi cyfoethogi profiadau’r ymwelwyr; cam allweddol bwysig 

ar gyfer eu hannog i gyfrannu at strategaethau i warchod eu geodreftadaeth (Gordon, 2018). Noda 

Jones a Ross (2016) hefyd fod cyfle penodol gennym ni yng Nghymru i sicrhau ymrwymiad y cyhoedd 

i warchod yr amgylchedd drwy gysylltu disgyrsiau am ddatblygiad cynaliadwy gydag ymdeimlad o 

hunaniaeth genedlaethol ac angerdd am y wlad. 

Gwelwyd un o’r enghreifftiau cynharaf o annog y cyhoedd i gyfrannu at warchod eu geodreftadaeth  

yn y Swistir (Reynard, 2004b). Fe ystyrir meini dyfod (erratic boulders) yn nodwedd bwysig iawn gan 

fod iddynt werthoedd gwyddonol uchel, gan fod modd eu defnyddio i greu adluniad o rewlifoedd y 

gorffennol a rhoi gwybodaeth i ni am hanes hinsoddol y Ddaear (ibid.). Mae gan feini dyfod yr Alpau 

hefyd werthoedd diwylliannol, hanesyddol a chrefyddol uchel, gyda  nifer wedi derbyn enwau 

unigryw gan gymunedau lleol, ac eraill yn safleoedd crefyddol pwysig; ond er cymaint eu 

pwysigrwydd, roeddent mewn perygl yn y 19eg ganrif oherwydd y diwydiant echdynnu gwenithfaen 

(ibid.). Yn 1867 penderfynwyd gofyn i drigolion y Swistir gynorthwyo i warchod y meini, gan obeithio 

y byddai cael nifer fawr o bobl yn rhan o’r strategaeth yn llawer mwy llwyddiannus na gofyn i un 

gymdeithas wyddonol eu gwarchod (Favre a Studer, 1867). Sylweddolwyd na fyddai esbonio gwerth 

gwyddonol y meini yn ddigon i annog cydweithrediad y cyhoedd, ac felly seiliwyd eu cais ar eu 

pwysigrwydd i’r genedl (Reynard, 2004b). Dyma oedd un o’r ymgyrchoedd cyntaf i warchod 

geodreftadaeth ar lefel genedlaethol (Vischer, 1946; Bachmann, 1999) a bu’n llwyddiannus iawn. 

Esbonia Reynard (2004b) pa mor bwysig yw hi i adnabod cysylltiadau diwylliannol ar gyfer safleoedd 

o’r fath sydd â gwerthoedd esthetig cymharol isel (e.e. safleoedd fel Sarn Cynfelyn), gan fod rhaid 
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creu cysylltiad dyfnach rhwng y bobl a’r dirwedd er mwyn eu hannog i’w gwarchod. Trafodir 

enghreifftiau llawer mwy cyfoes o fanteisio ar gysylltiadau cyfoethog safleoedd yn is-adran 8.2.4. 

Mae canlyniadau’r ymchwil hwn yn awgrymu fod cyflwyno gwybodaeth gyfoethog ac aml-haenog i 

ymwelwyr i dair geomorffosafle yng Nghymru wedi cyfoethogi eu profiadau o ddysgu am y 

safleoedd hynny, a bod cynnig gwybodaeth ddiwylliannol, yn enwedig, yn ffordd effeithiol o ennyn 

diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol y safleoedd hyn. Mae’n holl bwysig hefyd 

fod mwy o waith ymchwil yn cael ei wneud i adnabod a hyrwyddo geomorffosafleoedd yng 

Nghymru, gan fod nifer o fanteision cysylltiol yn nhermau gwarchod geodreftadaeth y wlad. 

Ymddengys hefyd y gall gwella profiad, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd ac ymwelwyr o 

safleoedd o’r fath arwain at eu parodrwydd i gymryd rôl stiwardiaeth er mwyn eu gwarchod; 

cefnogir y farn hon gan ymchwilwyr eraill fel Gordon (2018). Byddai’n rhaid ymgymryd ag ymchwil 

bellach er mwyn profi a yw hyn yn wir mewn cyd-destun Cymreig. Er bod maes geomorffosafleoedd 

yn ei fabandod, mae wedi profi yn allweddol ar gyfer hyrwyddo a gwarchod geodreftadaeth yn 

Ewrop (Reynard a Coratza, 2013). Bydd yr is-adran nesaf yn edrych yn benodol ar sut gallwn 

ddefnyddio methodoleg y gwaith ymchwil hwn i hyrwyddo geodreftadaeth Cymru, a’r nifer o wersi 

y gallwn eu dysgu gan esiampl gwledydd eraill.  

8.2 Hyrwyddo geodreftadaeth Cymru 

Er bod nifer o safleoedd o ddiddordeb geomorffolegol yng Nghymru wedi’u gwarchod gan 

ddynodiadau statudol (e.e. SoDdGA; safleoedd o fewn Parciau Cenedlaethol) ac anstatudol (e.e. 

Geobarciau; safleoedd y Goeological Conservation Review), mae cryn dipyn o waith angen ei 

gyflawni er mwyn hyrwyddo’r safleoedd hyn, fel bod ymwelwyr (boed yn rhai lleol neu o dramor) 

yn ymwybodol o’u pwysigrwydd o ran eu geomorffoleg yn ogystal â’u gwerthoedd cysylltiedig eraill. 

Gwelir y diffyg hwn yn amlwg wrth edrych sut y mae gwledydd eraill yn mynd ati i hyrwyddo eu 

geodreftadaeth. Bydd yr is-adran hon yn cymharu pwysigrwydd geomorffosafleoedd yng Nghymru 

â geomorffosafleoedd yn Ewrop; yn trafod sut mae safleoedd tirwedd yn cael eu hyrwyddo ar hyn 

o bryd yng Nghymru; ac yn awgrymu dulliau newydd i hyrwyddo ein geodreftadaeth drwy ddysgu 

o ddulliau hyrwyddo a ddefnyddir mewn gwledydd eraill.  

8.2.1 Pwysigrwydd geomorffosafleoedd Cymru o’u cymharu â rhai Ewrop  

Yn is-adran 4.3, cymharwyd ganlyniadau gwerthoedd bydol 30 o geomorffosafleoedd potensial yng 

Nghymru o ddefnyddio’r tair fethodoleg asesu gyhoeddedig (Pereira et al., 2007; Pralong, 2005; a 

Kubalíková, 2013) â chanlyniadau’r fethodoleg bwrpasol a luniwyd ar gyfer y gwaith ymchwil hwn. 

Gweler Pennod 3, ac yn benodol 3.2 a 3.3, am drafodaeth o fanteision ac anfanteision yr amrywiol 

fethodolegau o asesu geomorffosafleoedd sydd wedi’u cyhoeddi, a pha rai sydd fwyaf perthnasol 
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yng nghyd-destun Cymru (un o gwestiynau penodol y gwaith ymchwil hwn sy’n gysylltiedig ag 

Amcan 2). Yn sgil y canlyniadau tebyg a gafwyd, roedd modd cymharu yn hyderus ganlyniadau y 

safleoedd a astudiwyd yn yr ymchwil hwn gyda chanlyniadau safleoedd y tair astudiaeth 

gyhoeddedig yn Ewrop: Portiwgal (Pereira et al., 2007); Ffrainc a’r Eidal (Pralong, 2005); 

Gweriniaeth Tsiec (Kubalíková, 2013).  

Er mai sampl bychan o safleoedd a gymharwyd, caniataodd hyn i mi ateb un o gwestiynau penodol 

yr ymchwil hwn (sy’n gysylltiedig ag Amcan 2), sef A yw geomorffosafleoedd potensial Cymru yn 

gymharol mewn pwysigrwydd i’r rheini sydd wedi eu hadnabod mewn gwledydd Ewropeaidd eraill?, 

ac o’r holl safleoedd a aseswyd, safle yng Nghymru, Cadair Idris, a sgoriodd yr uchaf (gwerth bydol 

o 0.85). Mae tebygrwydd canlyniadau’r 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru i ganlyniadau’r 

tri asesiad cyhoeddedig, nid yn unig yn cadarnhau dibynadwyedd yr asesiad pwrpasol, ond hefyd 

yn awgrymu’n gryf y byddai modd ei ddefnyddio er mwyn asesu geomorffosafleoedd eraill yn Ewrop 

yn y dyfodol, yn enwedig gan fod canllawiau penodol ynghlwm â phob cwestiwn.  

Er ei bod hi’n eglur fod geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru yn cymharu’n ffafriol iawn  â’r 

rhai sydd wedi eu hadnabod yn Ewrop, daeth hi’n amlwg iawn wrth ymweld â ac asesu’r safleoedd 

yng Nghymru, fod diffyg mawr yn yr wybodaeth a gynigir ynddynt i ymwelwyr. Yn 20 allan o’r 30 

safle roedd naill ai dim gwybodaeth o gwbl (h.y. am unrhyw nodweddion geomorffolegol, 

diwylliannol, ecolegol, ayyb.) yn y safle neu mewn adnodd allanol, neu ddim ond ychydig iawn o 

wybodaeth mewn adnoddau allanol, er bod rhai o’r safleoedd hyn wedi derbyn rhai o’r sgorau uchaf 

am eu gwerthoedd gwyddonol (e.e. Arfordir Monknash a sgoriodd uchaf am ei werth gwyddonol). 

Er bod rhai eithriadau i’r duedd hon (e.e. yn safleoedd Cadair Idris, Cors Caron a Thwyni Tywod 

Cynffig), mae’n amlwg fod gwagle mawr i’w lenwi yn nhermau cyfathrebu pwysigrwydd 

geodreftadaeth Cymru. Ar ôl defnyddio dull asesu pwrpasol i adnabod cyfres o safleoedd ac iddynt 

botensial i’w datblygu a’u hyrwyddo fel geomorffosafleoedd, aseswyd gwerth dulliau amrywiol o 

hyrwyddo tair safle benodol mewn tair astudiaeth achos, a gellid mabwysiadu’r dulliau hyn i 

hyrwyddo geomorffosafleoedd eraill yng Nghymru.  

8.2.2 Y sefyllfa bresennol o ran hyrwyddo safleoedd tirwedd  

Yn yr ychydig o’r geomorffosafleoedd potensial sy’n cyflwyno gwybodaeth i’w hymwelwyr, mae 

tuedd fawr i’r wybodaeth hon ganolbwyntio ar ecoleg y safleoedd (gweler Ffig. 8.1A, B a C). Gan fod 

nifer o’r safleoedd o dan reolaeth Cyfoeth Naturiol Cymru fel SoDdGA, byddai’n ddiddorol gwybod, 

mewn ymchwil bellach, pam y dewiswyd canolbwyntio yn bennaf ar faterion ecolegol, er bod nifer 

o’r nodweddion ecolegol hynny yn rhannol, neu hyd yn oed yn hollol ddibynnol ar geomorffoleg y 

safle. Yn dilyn y drafodaeth yn is-adran 8.1, mae’n bosib iawn fod y duedd hon yn cyd-fynd â’r ffocws 
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i warchod nodweddion ecolegol. Gwelwyd hefyd (yn is-adran 8.1) fod yr un duedd i’w gweld mewn 

nifer o wledydd eraill hefyd; ond, yn gyffredinol, mae nifer o’r gwledydd hynny’n llwyddo i 

hyrwyddo eu geodreftadaeth yn llawer mwy llwyddiannus nag yr ydym ni’n ei wneud ar hyn o bryd 

yng Nghymru (gweler is-adran 8.2.4 isod am enghreifftiau penodol). Yn ogystal â’r pwyslais hwn ar 

ecoleg, cafwyd un neu ddau enghraifft o blith y safleoedd a astudiwyd yn cyfeirio at eu cysylltiadau 

diwylliannol (gweler Ffig. 8.1CH), gan gyd-fynd â’r ymdrech fawr a wneir yng Nghymru i hyrwyddo 

ein hanes a’n diwylliant, er enghraifft drwy waith CADW, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol 

Llywodraeth Cymru. 

 

8.2.3 Ffyrdd newydd o hyrwyddo geodreftadaeth yng Nghymru 

Mae cydnabyddiaeth gynyddol fod cydberthynas agos iawn rhwng nodweddion geomorffoleg 

tirweddau a’u nodweddion diwylliannol (e.e. Panizza a Piacente, 2003; Soldati et al., 2008; Coratza 

a Panizza, 2009), a bellach fe ystyrir geodreftadaeth yn rhan o dreftadaeth ddiwylliannol cymdeithas 

a chenedl (Panizza a Piacente, 2003). Arweiniodd y sylweddoliad hwn at ffurfio meysydd ymchwil 

A

 

B

 

 

C

 

CH

 

 

Ffigwr 8.1 Enghreifftiau o rai o’r adnoddau hyrwyddo ym mhedwar o’r geomorffosafleoedd potensial a aseswyd. 
Mae ffocws yr adnoddau hyn yn seiliedig ar ecoleg (A: Twyni Gronant a Warin Talacre; B: Afon Teifi yng 
Nghenarth; C: Twyni Morfa Harlech) neu gysylltiadau diwylliannol (CH: Mynydd Preseli) y safleoedd (©Sioned 
Llywelyn). 
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newydd o fewn gwyddorau Daear: Daeareg Ddiwylliannol (sy’n cynnwys geomorffoleg) (Andersen 

et al., 2015) a Geomorffoleg Ddiwylliannol (Panizza a Piacente, 2003, 2009) (gweler Ffig. 8.2), 

meysydd sy’n cydnabod y gall cymdeithas gael ei dylanwadu gan geomorffoleg. Er enghraifft, gall 

waliau ogofâu gynnal paentiadau; gall tirffurfiau fod yn dirnodau ar gyfer pererindota; gall 

adnoddau mwynol ddylanwadu ar aneddiadau dynol; gall  prosesau geomorffolegol (e.e. 

tirlithriadau, echdoriadau folcanig) ddinistrio cymdeithasau a’u treftadaeth ddiwylliannol; ac yn 

aml, yn enwedig yng Nghymru, genir chwedlau yn sgil dehongliad pobl o ffurfiant y dirwedd 

(Reynard a Giusti, 2018). O fewn fframwaith Geomorffoleg Ddiwylliannol, mae llawer o ymchwilwyr 

wedi ymgymryd â gwaith i astudio a hyrwyddo gwerth diwylliannol geodreftadaeth ac i amlygu’r 

cysylltiadau sy’n bodoli rhwng geodreftadaeth ac amrywiaeth o ffurfiau diwylliannol (e.e. Coratza a 

Panizza, 2009; Panizza a Piacente, 2003; Piacente a Coratza, 2005; Soldati et al., 2008).    

Mae’r diddordeb cynyddol hwn ym maes Geomorffoleg Ddiwylliannol wedi dangos fod gwerth 

mawr iddi yn nhermau hyrwyddo (Panizza a Piacente, 2003) a gwarchod geodreftadaeth (gweler is-

adran 8.1), ac felly penderfynais asesu gwerth integreiddio elfennau diwylliannol yn benodol fel dull 

i gyfoethogi profiadau ymwelwyr i dair geomorffosafle potensial yng Nghymru (h.y. y tair astudiaeth 

achos), ac fel modd i ennyn diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol. Dewiswyd tair 

safle ac iddynt nodweddion diwylliannol amrywiol iawn (gweler 5.2, 6.2 a 7.2), a dangosodd y 

canlyniadau pa mor llwyddiannus yw integreiddio gwybodaeth ddiwylliannol yn benodol, yn ogystal 

â mathau eraill o wybodaeth (e.e. integreiddiwyd gwybodaeth am ecoleg yn Nhaith Cwm Elan). 

Cafwyd sawl adborth cadarnhaol gan ymwelwyr yn dangos fod cyflwyno cyfuniad o wybodaeth yn 

Ffigwr 8.2 Geomorffoleg ddiwylliannol: y rhyngweithiad rhwng geomorffoleg (sy’n cael ei gynnwys o fewn 
daeareg) a diwylliant (Reynard a Giusti, 2018). 
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y modd hwn wedi gwneud iddynt fod eisiau dysgu mwy am y safle, yn enwedig yr agweddau mwy 

gwyddonol; yn wir dywedodd nifer ohonynt eu bod wedi’u synnu gan faint y gwnaethon nhw 

fwynhau dysgu am yr elfennau geomorffolegol. Yn ateb i un o’m cwestiynau penodol (sy’n perthyn 

i Amcan 3), gellir honni’n hyderus fod darparu gwybodaeth am geomorffoleg, a’i gyfuno gyda 

mathau eraill o wybodaeth, yn gallu cyfoethogi profiadau ymwelwyr, a bod nifer o ffyrdd o gyflawni 

hyn. Gan i mi benderfynu ar ddulliau gwahanol o gyfathrebu gwybodaeth ar gyfer y tair astudiaeth 

achos, gan ddewis y dulliau oedd yn fwyaf addas ar gyfer pob un, nid oedd modd dod i gasgliad 

cyffredinol ar ba ddull oedd orau. Addasrwydd dull ar gyfer safle benodol a’i gwnâi’n llwyddiannus 

- efallai na fyddai’r un dull yn llwyddiannus yn achos safle wahanol. Credaf i mi ddangos fod yr holl 

ddulliau a ddefnyddiais wedi bod yn llwyddiannus, ac eithrio’r llwybr llafar ar gyfer astudiaeth achos 

Rhaeadrau Pontarfynach. Roedd hyn yn bennaf gan fod yr ymwelwyr i’r Rhaeadrau a ddarparodd 

adborth amdano naill ai ddim yn dechnegol-hyddysg, neu heb yr amser neu’r amynedd i’w 

lawrlwytho. Mae ymwelwyr wedi arfer derbyn gwybodaeth am agweddau ar hanes Cymru a’i 

chymdeithas mewn safleoedd twristaidd – dyna maen nhw’n ei ddisgwyl. Ond drwy glymu’r 

wybodaeth honno gyda gwybodaeth am geomorffoleg y dirwedd – a dangos pwysigrwydd y 

geomorffoleg i’r elfennau hanesyddol a chymdeithasol (e.e. mae lleoliad hen gestyll canoloesol yn 

aml yn ddibynnol ar safle strategol yn y dirwedd), mae cyfle da i ennyn diddordeb pobl yn 

geomorffoleg tirweddau Cymru.  

8.2.4 Technegau i hyrwyddo geodreftadaeth 

Er fod gwerth mawr mewn cyfuno mathau gwahanol o wybodaeth am safleoedd tirwedd wrth eu 

hyrwyddo, fel y mae’r ymchwil hwn yn ei brofi, prin iawn yw’r enghreifftiau o wneud hyn ar hyn o 

bryd yng Nghymru. Gan fod Geomorffoleg Ddiwylliannol a’r astudiaeth o geomorffosafleoedd yn 

feysydd sydd wedi tarddu yn Ewrop, mae sawl gwlad Ewropeaidd, yn ogystal â gwledydd y tu hwnt 

(yn enwedig yr UDA, Canada a Tsieina) ar flaen y gad o ran hyrwyddo eu geodreftadaeth. Gallwn 

ddysgu llawer o’u hesiamplau nhw, er mwyn i ni allu  llwyr fanteisio ar yr hyn sydd gennym ni i’w 

gynnig i ymwelwyr a chymunedau lleol o safbwynt safleoedd tirwedd Cymru.  Er enghraifft, nid yw 

mapiau yn dechneg newydd o gyfathrebu gwybodaeth am safleoedd i ymwelwyr, yn enwedig mewn 

llefydd fel Parciau Cenedlaethol neu Ardaloedd Gwarchodedig Naturiol, ond bellach mae ymdrech 

mawr mewn rhai gwledydd i gyflwyno mapiau sy’n dangos mwy am ffurfiant a nodweddion 

geomorffolegol y safleoedd (nid yn unig y nodweddion daearegol), ynghyd â gwybodaeth am 

elfennau eraill (e.e. ecoleg, golygfannau, neu wybodaeth ymarferol) (Serrano a González-Trueba, 

2011). Ceir enghraifft dda o fap geodreftadaeth o’r fath ym Mharc Cenedlaethol Picos de Europa 

(gweler Ffig. 8.3), cadwyn o fynyddoedd yn Sbaen lle ceir 46 geomorffosafle o dirweddau rhewlifol 

a charstig sydd â nifer o werthoedd eraill (e.e. esthetig, economaidd, daearegol) (Serrano a 
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González-Trueba, 2011). Gallai mapiau aml-haenog o’r fath fod yn offeryn pwerus iawn ar gyfer 

addysgu ymwelwyr am geodreftadaeth geomorffosafleoedd yng Nghymru.  

Mae digido treftadaeth yn faes sydd wedi cynyddu’n fawr dros y ddeng mlynedd ddiwethaf 

(Thwaites, 2013), ac fel y gwnaeth Taith Cwm Elan brofi, mae defnyddio technegau digidol yn gallu 

bod yn effeithiol iawn ar gyfer addysgu unigolion. Mantais technegau digidol yw eu natur 

rhyngweithiol (Roussou, 2008), yn enwedig gyda datblygiad teithiau rhithwir daearegol a 

geomorffolegol (Champion, 2015). Maent hefyd yn caniatáu i bobl ddysgu am geodreftadaeth rhai 

safleoedd sydd naill ai’n gwbl anhygyrch neu’n amhosib cyrraedd atynt ar rai adegau o’r flwyddyn 

(e.e. ogofâu dwfn; geomorffosafleoedd sy’n diflannu o dan ddŵr neu rew ar adegau; ynysoedd 

anghysbell; peryglon yn ymwneud â llosgfynyddoedd) (Giardino et al., 2014; Lansigu et al., 2014). 

Wrth eu hasesu, penderfynwyd bod rhai safleoedd yn rhy fregus i’w defnyddio yn uniongyrchol ar 

gyfer defnydd addysgiadol neu geodwristiaeth, ond mae defnyddio technegau digido yn gallu dileu’r 

broblem hon. Er enghraifft, ar ôl darganfod ogof Chauvet-Pont d’Arc yn Ne Ffrainc yn 1994, 

penderfynwyd y byddai creu replica drwy fodelu 3D, ar gost o €50 miliwn (Malgat et al., 2012), yn 

Ffigwr 8.3 Enghraifft o fap dehongliadol manwl ar gyfer geodreftadaeth copa Acero, Parc Cenedlaethol Picos de 
Europa (Serrano a González-Trueba, 2011). 
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gwarchod geodreftadaeth arbennig yr ogof, sy’n cynnwys paentiadau o’r cyfnod Paleolithig Uchaf 

(36,000 CP) (Sadier et al., 2012). Gwelwyd hefyd, dros y bum mlynedd ddiwethaf, fod cynnydd mawr 

wedi bod yn nefnydd teithiau rhyngweithiol ym maes  geomorffoleg a geodreftadaeth (Berendsen, 

2018), e.e. yn nefnydd meddalwedd ESRI Story Maps a ddefnyddiais i greu Taith Cwm Elan, ac a 

ddefnyddiwiwyd i greu nifer o deithiau tebyg, megis Wetlands of the World (ESRI, d.d.). Ond y tu 

allan i Gymru y gwelwyd y cynnydd hwn yn bennaf, er bod cyfle gwych gennym ni i fanteisio ar y 

math hwn o feddalwedd i hyrwyddo ein geodreftadaeth yma yng Nghymru (fel y dangoswyd yn 

achos Taith Cwm Elan, Pennod 7). Mae dyletswydd gan reolwyr safleoedd tirwedd i sicrhau fod 

cymaint  â phosib o bobl yn gallu dysgu amdanynt, gan gynnwys y rhai ac iddynt anableddau 

corfforol sy’n ei gwneud hi’n anoddach iddynt ymweld yn uniongyrchol â’r safleoedd (e.e. 

defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sy’n anabl neu’n fyddar). Drwy fanteisio ar dechnolegau digidol 

newydd (e.e. mapiau rhyngweithiol, llwybrau llafar, teithiau rhithwir) gellid sicrhau fod gan bawb 

yr un cyfle i ddysgu am geodreftadaeth Cymru.  

Gall cyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr hefyd feithrin dealltwriaeth gwell o brosesau geomorffolegol 

mewn perthynas â materion amgylcheddol cyfoes. Yng Nghymru, gall hyn olygu dealltwriaeth gwell 

o faterion fel newid hinsawdd, codiad yn lefel y môr, llifogydd a thanau gwyllt (gweler is-adran 

8.3.3). Wrth iddynt ddod i ddeall yn well y peryglon sy’n wynebu safleoedd tirwedd, gall y cyhoedd 

hefyd gymryd rhan mwy gweithredol mewn trafodaethau am sut orau i warchod ein geodreftadaeth 

(Gray et al., 2013). O asesu’r 30 geomorffosafle potensial, prin oedd unrhyw wybodaeth a esboniai 

am effeithiau newid hinsawdd arnynt. Fodd bynnag, ceir nifer o enghreifftiau o wneud hynny’n 

effeithiol mewn gwledydd ar draws y byd. Er enghraifft, ar daith dywys i rewlif Athabasca, Canada, 

esboniodd yr arweinydd wrthym am effaith newid hinsawdd ar y rhewlif drwy ddangos cyfres o 

luniau hanesyddol. Roedd hefyd modd gweld yr effaith drwy’r arwyddion o amgylch y safle a 

ddangosai graddfa’r enciliad dros y blynyddoedd (gweler Ffig. 8.4). Mae ymchwil hefyd wedi dangos 

Ffigwr 8.4 Arwyddion ger Rhewlif Athabasca (Canada) yn dangos effaith newid hinsawdd ar gyfradd enciliad y 
rhewlif dros y ganrif ddiwethaf (©Sioned Llywelyn). 
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fod y ffyrdd y mae gwahanol gymdeithasau yn amgyffred rhewlifoedd a’u newidiadau hefyd yn gallu 

gwella’r dehongliad ar gyfer ymwelwyr (Gordon, 2018). 

Ceir nifer o esiamplau yn Ewrop a thu hwnt o geomorffosafleoedd sy’n manteisio ar eu cysylltiadau 

diwylliannol er mwyn ennyn diddordeb a gwerthfawrogiad ymwelwyr o’r safleoedd. Mae nifer o 

safleoedd (sy’n gweithredu mewn cyd-destun geodwristiaeth, e.e. safleoedd o fewn Geobarciau) 

hefyd yn defnyddio’r dechneg hon er mwyn denu mwy o ymwelwyr. Er enghraifft, mae’r 

Matterhorn (a elwir hefyd yn Monte Cervino), yn gopa mynydd pyramidaidd byd-enwog, sy’n 

gorwedd ar y ffin rhwng Yr Eidal a’r Swistir (Coratza a Hobléa, 2018). Ers iddo gael ei astudio gan 

wyddonwyr yn y 18fed ganrif, mae mwy a mwy o fynyddwyr wedi’u denu i’r safle, ac mae storïau 

rhai o’r mynyddwyr hyn wedi ysbrydoli ymatebion diwylliannol gan artistiaid ac mewn nifer o 

ffilmiau cynnar (e.e. Struggle for the Matterhorn, 1928; The Mountain Calls, 1938; The Challenge, 

1938), ac yn ystod y 20fed ganrif fe ddaeth yn ganolbwynt i nifer o strategaethau marchnata 

twristiaeth a nwyddau (gweler Ffig. 8.5). Mae’r cysylltiadau diwylliannol hyn, ynghyd â gwerth 

geomorffolegol y dirwedd, wedi gwneud y safle yn un o’r geomorffosafleoedd mwyaf eiconig yn y 

byd, ynghyd â safleoedd fel yr Uluru, Clochán an Aifir (Giant’s Causeway) ac Ongtupqa (Grand 

Canyon) (Gordon, 2018). 

Ffigwr 8.5 (A) Y Matterhorn, copa mynydd pyramidaidd byd-enwog, sy’n gorwedd ar y ffin rhwng Yr Eidal a’r 

Swistir; (B) Defnyddir llun ohono ar y siocled byd-enwog, Toblerone; (C) Defnyddiwyd llun ohono hefyd ar boster 

marchnata ar gyfer swyddfa dwristiaeth Zermatt yn 1908 (gan Emil Chardinaux), a ystyrir yn aml fel y poster 

modern cyntaf (Coratza a Hobléa, 2018). 
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Gwelir enghreifftiau o ddefnyddio’r dechneg hon hefyd mewn gwledydd llai datblygedig, er 

enghraifft ar ynys Khoa Phing Kan yng Ngwlad Thai. Mae llu o bobl yn ymweld â’r ynys hon yn 

flynyddol er mwyn gweld y tŵr carstig (karst tower) enwog (gweler Ffig. 8.6). Er nad yw’r tŵr hwn 

yn dirffurf prin, fe’i hystyrir yn geomorffosafle poblogaidd gan fod y tŵr yn enghraifft dda o’r tirffurf, 

a bod iddo gysylltiad diwylliannol poblogaidd iawn (Riley a Van Doren, 1992), gan iddo ymddangos 

yn un o ffilmiau James Bond, The Man with the Golden Gun. Erbyn heddiw, mae’r safle yn cael ei 

farchnata fel Ynys James Bond, ac felly’r cysylltiad hwn sy’n denu pobl i ymweld, nid eu diddordeb 

mewn dysgu am ddatblygiad y tirffurf. Ond, unwaith mae’r ymwelydd wedi cyrraedd yr ynys, mae 

yna fyrddau gwybodaeth sy’n esbonio sut ffurfiwyd y tŵr ynghyd â nodweddion eraill 

geomorffolegol a daearegol y safle, hanes yr ynys, a nifer o nodweddion ecolegol o ddiddordeb. Er 

bod y gwaith ymchwil hwn wedi ffocysu ar gysylltiadau diwylliannol mwy hanesyddol, mae gwerth 

mawr hefyd i adnabod geomorffosafleoedd sydd â cysylltiadau mwy cyfoes a phoblogaidd, 

oherwydd ‘destinations and experiences are enhanced in audiences’ memories by special 

technological effects, association with famous actors, and the cinematic penchant for picture perfect 

settings’ (Riley a Van Doren, 1992: 269). Gwelwyd ym Mhennod 5 pa mor fuddiol fu tynnu sylw at 

gysylltiad Rhaeadrau Pontarfynach gyda’r gyfres deledu Y Gwyll wrth farchnata’r safle. 

Ychydig esiamplau yn unig a roddais uchod o’r llu o dechnegau y mae gwledydd eraill yn eu 

defnyddio er mwyn hyrwyddo eu geodreftadaeth. Rydym ni’n gwneud llawer yng Nghymru i 

hyrwyddo ein diwylliant, ein hanes a’n nodweddion ecolegol prin ac unigryw, ond mae cryn dipyn 

o le gennym ni i wella ar ein darpariaeth o wybodaeth am ein geodreftadaeth. Fel y dangoswyd yn 

Ffigwr 8.6 Tŵr carstig oddi ar arfordir ynys Khoa Phing Kan (James Bond Island) yng Ngwlad Thai (©Sioned 
Llywelyn). 



Pennod 8: Trafodaeth 

214 
 

is-adran 8.2, mae gwerth mawr i hyrwyddo geodreftadaeth a gwneud y cysylltiadau hyn gyda 

diwylliant safleoedd, oherwydd os oes gan ymwelwyr ymwybyddiaeth a chysylltiad ddyfnach â’r 

geodreftadaeth, maent yn llawer mwy tebygol o’i werthfawrogi ac o fod eisiau ei reoli’n gynaliadwy 

(Gordon, 2018). Er ei bod hi’n amlwg bod modd dysgu llawer o esiampl gwledydd eraill, mae’n 

bwysig ein bod ni’n ystyried yn ofalus yr hyn a allai weithio mewn safleoedd unigol yng Nghymru 

(gan fod canlyniadau’r astudiaethau achos yn dangos bod dulliau gwahanol yn gweithio orau ar 

gyfer safleoedd gwahanol). Bydd y ddwy is-adran nesaf (8.3 a 8.4) yn archwilio’r bygythiadau a’r 

cyfleoedd sy’n ein hwynebu ni yma yng Nghymru yn benodol yn achos hyrwyddo a gwarchod ein 

geomorffosafleoedd a’n geodreftadaeth.  

8.3 Prif fygythiadau 

Er bod amrywiaeth o ddulliau y gallwn eu mabwysiadu yma yng Nghymru er mwyn cynyddu 

dealltwriaeth ymwelwyr a cymunedau lleol o bwysigrwydd ein geodreftadaeth, mae’n holl bwysig 

ein bod ni’n ystyried pa fygythiadau sy’n wynebu datblygiad geomorffosafleoedd a nodweddion 

eraill o geodreftadaeth Cymru (un o gwestiynau penodol yr ymchwil, sy’n perthyn i Amcan 3). Bydd 

yr is-adran hon yn trafod y tri bygythiad pennaf, sef: cynyddu niferoedd o ymwelwyr at 

geomorffosafleoedd; ansicrwydd gwleidyddol yn sgil Brecsit, a’r effeithiau posibl y caiff hyn ar 

warchodaeth amgylcheddol; ac yn olaf, sgil effeithiau newid hinsawdd.  

8.3.1 Cynyddu nifer yr ymwelwyr 

Un o amcanion y gwaith ymchwil hwn oedd treialu, drwy dair astudiaeth achos, dulliau o gyflwyno 

gwybodaeth i ymwelwyr am geomorffosafleoedd yng Nghymru, nid yn gymaint er mwyn cynyddu 

niferoedd ymwelwyr, ond yn hytrach er mwyn cyfoethogi eu profiad ac i gynyddu eu 

hymwybyddiaeth a’u gwerthfawrogiad o dirffurfiau a phrosesau geomorffolegol. Er hynny, 

dangosodd canlyniadau Astudiaeth Achos 3 (safle Cwm Elan), yn benodol, fod cynnig gwybodaeth i 

bobl yn gallu eu hannog i ymweld â’r safle am y tro cyntaf. Er enghraifft, allan o’r 54 o ymatebwyr i 

holiadur am Daith Cwm Elan, nid oedd 17 ohonynt wedi ymweld â’r safle o’r blaen. Atebodd 50% y 

byddent yn bendant yn ymweld â’r safle ar ôl defnyddio Taith Cwm Elan, ac atebodd 40% pellach y 

byddent yn debygol o ymweld.  

Yn cyd-fynd gyda’r cynnydd mawr mewn diddordeb yng nghadwraeth yr amgylchedd ers yr 1990au 

(fel y trafodwyd yn is-bennawd 2.5), mae cynnydd mawr wedi bod mewn gwarchod a hyrwyddo 

geodreftadaeth gwledydd ar draws y byd, gyda’r ffocws gan amlaf naill ai ar ddaeareg neu 

geomorffoleg y safleoedd. Mae rhai yn pryderu y gall yr ymgais i hyrwyddo geodreftadaeth, a’r 

cynnydd cysylltiedig mewn niferoedd o ymwelwyr, arwain at ymyrraeth llawer uwch gan ymwelwyr 

ar y safleoedd hynny, gan effeithio’r nodweddion geomorffolegol a/neu eraill (e.e. ecolegol, 
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archeolegol, hanesyddol, diwylliannol) a thanseilio ymdrechion i’w gwarchod (Mihai et al., 2009; 

Fauzi a Misni, 2016). Prydera Reynard (2008) a Brandolini a Pelifini (2010) hefyd fod pwysau mawr 

ar safleoedd i gynyddu’r nifer o lwybrau sydd ar gael i ymwelwyr o amgylch safleoedd, a gall hynny 

hefyd achosi problemau o ran eu gwarchodaeth.  

Mae llwyddiant safle yn denu niferoedd uchel o ymwelwyr hefyd yn gallu achosi ymyrraeth â gwerth 

diwylliannol neu grefyddol y safle honno. Er enghraifft, yr Uluru, heb os, yw un o 

geomorffosafleoedd mwyaf adnabyddus y byd oherwydd ei werthoedd geomorffolegol, ecolegol, 

diwylliannol, economaidd (h.y. ei ddefnydd fel safle twristaidd), esthetig a chrefyddol (gweler is-

adran 2.6.1). Ers i’r Uluru ddod yn eiddo i gymuned yr Anangu yn 1985, maent wedi wedi bod yn 

erfyn ar dwristiaid i beidio â’i ddringo oherwydd ei bwysigrwydd crefyddol, ond mae tua 20% o 

ymwelwyr (tua 50,000) yn parhau i wneud bob blwyddyn (Kiernan, 2010). Mae cael dringo’r Uluru 

yn amlwg wedi bod yn atyniad i ymweld â’r safle, ac o ganlyniad mae cryn wrthdaro wedi bod rhwng 

dymuniadau neu ofynion yr ymwelwyr â gwerthoedd eraill y safle (e.e. geomorffolegol, ecolegol ac 

yn benodol, crefyddol). Wedi blynyddoedd o frwydro, cyhoeddwyd ar 1 Hydref, 2017 na fyddai 

unrhyw ymwelydd yn cael cerdded i fyny’r Uluru o Hydref 2019, ac mewn datganiad i’r wasg, 

dywedodd llywydd bwrdd Parc Cenedlaethol Uluru-Kata Tjuta:   

‘If I travel to another country and there is a sacred site, an area of restricted access, I don’t 
enter or climb it, I respect it. It is the same here for Anangu. We welcome tourists here. We are 
not stopping tourism, just this activity’ 

(Schooneveldt, 2017: 1). 

Rhaid sicrhau, felly, nid yn unig bod mesurau addas yn cael eu sefydlu er mwyn rheoli a gwarchod 

amrywiol werthoedd y safle, ond bod adnoddau hefyd ar gael i addysgu ymwelwyr am arwyddocâd 

diwylliannol a chrefyddol y safle i’r Anangu. Drwy wneud hyn, a dangos bod y safle yn gymaint mwy 

na mynydd o siâp eiconig ar ryw restr ddychmygol o fynyddoedd i’w dringo, mae ymwelwyr yn 

llawer mwy tebygol o’i barchu a’i warchod, drwy gadw draw o’i lethrau. Wedi’r cyfan, ei gyfuniad o 

werthoedd sy’n gwneud yr Uluru yn benodol yn geomorffosafle mor bwysig a phoblogaidd (Kiernan, 

2015). 

Ceir hefyd nifer o esiamplau eraill o geomorffosafleoedd a geosafleoedd sy’n gorfod gweithredu 

systemau rheoli er mwyn ymdopi â ymwelwyr a chynnydd yn eu niferoedd. Er enghraifft, yn 

Geobarc yr Azores (oddi ar arfordir Portiwgal), maent yn monitro defnydd ymwelwyr o’r safle yn 

ofalus fel techneg geogadwraeth, gan fod ymyrraeth mawr gan ymwelwyr i’r Geobarc ers iddo gael 

ei sefydlu yn 2010 (e.e. sathru oddi ar lwybrau penodedig, fandaliaeth a sbwriel) (Lima a Brilha, 

2012). Mae’r strategaeth hon yn cynnwys: monitro niferoedd o bobl sy’n dringo’r côn arfordirol 

(littoral cone), sef tirffurf fwyaf prin y safle; cofnodi newidiadau i’r llwybrau cerdded drwy fesur a 
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chymryd lluniau o unrhyw newidiadau drwy gydol y flwyddyn; a chyfri nifer cyfansymiol o ymwelwyr 

blynyddol (ibid.). Yn Mistaken Point, Safle Treftadaeth Fydol UNESCO yn Newfoundland (Canada), 

ymchwiliodd Matthews a McIlroy (2009) i effeithiau gwahanol fathau o esgidiau ar arwynebau’r 

ffosiliau prin. Yn sgil yr ymchwil hwn, cafwyd newid mewn polisi yn y safle, a bellach gorfodir 

ymwelwyr i wisgo esgidiau cerdded gwrth-ddŵr, gan mai dyma yw’r esgidiau mwyaf addas a lleiaf 

dinistriol i arwynebau’r ffosiliau (ibid.). 

Mae golygfannau yn ddefnyddiol iawn ar gyfer ymwelwyr i geomorffosafleoedd, gan eu bod yn 

lleoliadau lle gallant weld panorama o’r tirwedd, ac maent hefyd yn llefydd da ar gyfer cyflwyno 

gwybodaeth, e.e. ar ffurf byrddau gwybodaeth (Reynard, 2009b). Gall golygfannau weithio’n dda 

lle gellir gweld tirffurfiau o wahanol oedrannau o fewn yr un tirwedd, neu ar gyfer tirffurf fel 

rhaeadr, lle mae modd gweld ei strwythur a’i gysylltiad â’r tirwedd yn well o bellter. Am y rhesymau 

hyn mae Newsome a Dowling (2005) yn cydnabod eu pwysigrwydd drwy eu gosod ar dop 

hierarchaeth geodreftadaeth (h.y. eu bod yn llefydd lle ceir y crynodiad mwyaf o ymwelwyr). Er eu 

defnyddioldeb, mae Migoń a Pijet-Migoń (2017) yn nodi fod angen ystyried yn ofalus ym mhle y 

gosodir golygfannau er mwyn sicrhau nad ydynt yn agored i niwed gan nifer fawr o ymwelwyr. Mae’r 

heriau sy’n wynebu rheoli golygfannau yn cynnwys rheoli llystyfiant sy’n amharu ar yr olygfa; 

erydiad ar hyd llwybrau i’r golygfannau; ymyrraeth ar nodweddion ecolegol cyfagos; ac adeiladu 

seilweithiau twristaidd (e.e. caffis, siopau, byrddau marchnata) o amgylch y golygfannau (Chen et 

al., 2015). Roedd gan safleoedd y tair astudiaeth achos ar gyfer yr ymchwil hwn olygfan neu 

olygfannau, ond daethpwyd i’r casgliad nad oeddent yn fregus o gwbl i beth cynnydd yn eu defnydd, 

a bod mesurau priodol yn eu lle ar gyfer eu rheoli, e.e. mae perchnogion Rhaeadrau Pontarfynach 

(Astudiaeth Achos 1) yn torri coed sy’n amharu ar olygfa’r rhaeadrau o olygfan benodol (gweler Ffig. 

8.7). Petai buddsoddiad ariannol mawr yn cael eu wneud i ddatblygu’r safleoedd hyn ymhellach, fe 

fyddai’n synhwyrol i werthuso ymhellach fregusrwydd a gwytnwch y golygfannau hyn.       

Wrth ddewis y safleoedd ar gyfer y tair astudiaeth achos, roedd rhaid ystyried yn ofalus eu 

bregusrwydd cyffredinol i ymyrraeth ymwelwyr, ac fe benderfynwyd nad oedd llawer o berygl i’r 

tair safle, yn enwedig gan fod llwybrau penodedig, sy’n cael eu rheoli a’u gwasanaethu gan 

berchnogion preifat (Cwm Elan a Rhaeadrau Pontarfynach) neu Gyngor Sir Ceredigion (llwybr 

arfordir at Sarn Cynfelyn), yn sicrhau bod ymwelwyr yn aros mewn ardaloedd penodedig a diogel. 

Ar y llaw arall, o edrych ar y rhestr a luniwyd o’r 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru, mae’n 

rhaid casglu bod rhai ohonynt yn anaddas ar gyfer eu datblygu heb unrhyw fuddsoddiad ariannol 

(e.e. drwy greu llwybrau penodedig a mesurau i eithrio ymwelwyr rhag troedio oddi arnynt) 

oherwydd eu bregusrwydd i ymyrraeth pobl. Er enghraifft, gall safleoedd twyni tywod fel Morfa 

Harlech, Morfa Dyffryn a Thwyni Cynffig fod yn fregus i gynnydd mewn niferoedd o ymwelwyr, gan 
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fod rheini sy’n troedio oddi ar y llwybrau penodedig yn achosi niwed i’r llystyfiant sy’n sefydlogi’r 

twyni; a gall safleoedd fel Henborth, tirffurf drymlin rhewlifol, fod yn fregus i erydiad gan ymwelwyr 

sy’n cerdded ar ei frig. Cyn penderfynu ar ddatblygu safle fel geomorffosafle, yn enwedig at ddiben 

geodwristiaeth, rhaid ystyried yn ofalus capasiti’r safle honno i ymdopi â ymwelwyr (fel y 

gwneuthum innau yn y broses o ddewis y tair astudiaeth achos). Yn ogystal â gweithredu 

strategaethau ymarferol i reoli defnydd ymwelwyr o safleoedd (e.e. arwyddion yn esbonio ble i 

gerdded; llwybrau penodedig; golygfannau penodedig), mae’n holl bwysig cyflwyno gwybodaeth i 

ymwelwyr sy’n esbonio pwysigrwydd y safle er mwyn sicrhau eu bod yn gwerthfawrogi a pharchu y 

rheolau cadwraethol a gwarchodol sydd ar waith.  

8.3.2 Ansicrwydd Brecsit  

Mae Brecsit, sef penderfyniad a wnaeth y DU mewn refferendwm ym Mehefin 2016 i adael yr UE, 

yn gosod her fawr i’r tirlun gwleidyddol yng Nghymru a’r DU. Mae nifer yn pryderu fod gweithredu 

Brecsit dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yn mynd i olygu nad yw materion yn ymwneud â 

gwarchod tirweddau’r DU yn mynd i dderbyn digon o sylw a blaenoriaeth o ran cyllid, ac o ran eu 

llywodraethu (Burns et al., 2018). Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r UE wedi gosod egwyddorion, 

Ffigwr 8.7 Golygfa o Raeadrau Pontarfynach o’r brif olygfan y safle (Astudiaeth Achos 1) (©Sioned Llywelyn). 
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sy’n seiliedig ar gytundebau, i lywio gwaith datblygu polisïau amgylcheddol newydd, ynghyd â 

system ddatblygedig o fonitro a gorfodi, er mwyn sicrhau bod y polisïau’n cael eu gweithredu (e.e. 

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr). At hynny, mae system llywodraethu amgylchedd yr UE yn darparu 

set o strwythurau sy’n sefydlu safonau cyffredin gofynnol ledled y DU (Burns a Gravey, 2016). Gyda 

Brecsit heb ei weithredu eto, a’r ansicrwydd mawr yn parhau ynglŷn â sut y bydd yn cael ei 

weithredu, mae’n anodd rhag-weld ar hyn o bryd beth fydd yr effaith ar safleoedd tirweddau yng 

Nghymru a’r DU. 

Mae’r UE hefyd wedi cael cryn ddylanwad ar sut y caiff tirweddau, ac elfennau o’r amgylchedd yn 

fwy cyffredinol, eu gwarchod yng Nghymru a’r DU, ac ers troad y mileniwm yn enwedig, gwelwyd 

cynnydd yn y diddordeb mewn materion yn ymwneud â gwarchod tirweddau. Er enghraifft, 

mabwysiadwyd Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd (CTE) yn 2000, a chafodd ei gadarnhau gan y 

DU yn 2006 (Burns et al., 2018). Mae’r CTE yn cael ei gydnabod fel y cytundeb rhyngwladol cyntaf i 

ymwneud yn gyfan gwbl â holl ddimensiynau y dirwedd Ewropeaidd (Council of Europe, d.d.), ac 

mae ei rwymedigaethau’n cynnwys: (1) gweithredu polisïau sy’n ffocysu ar warchod tirweddau; (2) 

sefydlu gweithdrefnau sy’n annog y cyhoedd i fod yn rhanddeiliaid yn y broses o gynllunio a 

gwarchod tirweddau; (3) integreiddio tirweddau i bolisïau cynllunio rhanbarthol a threfol, ac i 

bolisïau ehangach sy’n effeithio arnynt (Burns et al., 2018).  

Mae’n debygol iawn, felly, y bydd Brecsit yn cael effaith mawr ar lywodraethu’r amgylchedd yng 

Nghymru, ond fel y nodwyd uchod, gan fod y tirlun gwleidyddol yn newid yn gyson, a bod Brecsit 

heb ei weithredu eto, mae’n anodd rhag-weld yn union beth fydd yr effeithiau hyn. Mae polisi 

amgylcheddol yn fater datganoledig, ac mae’r ffordd y bydd pwerau yn cael eu gweithredu ar ôl 

Brecsit wedi dod yn fater o anghytundeb cyfansoddiadol (Cowell et al., 2018). Mae deddf ymadael 

â’r UE yn nodi y dylai’r pwerau a arferir ar hyn o bryd ar lefel yr UE gael eu dychwelyd yn gyffredinol 

i’r gweinyddiaethau datganoledig o fewn y DU, ond ni fydd gan y gweinyddiaethau datganoledig 

hynny yr hawl i ddiwygio cyfreithiau sy’n dod o fewn eu grym am hyd at 5 blynedd (ibid.). Mae’r 

ffaith y bydd polisi amgylcheddol wedi ei ddatganoli i wledydd y DU mewn modd anhafal yn ofid 

pellach. Er enghraifft, nid oes gan Loegr gynrychiolaeth na senedd ffurfiol, a phan ddaw i lunio 

polisïau amgylcheddol, mae DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) yn aml 

yn gweithredu ar eu rhan (Burns et al., 2018). Mae amheuaeth nad yw DEFRA na gwleidyddion San 

Steffan yn llwyr ddeall na pharchu grymoedd datganoledig, gyda swyddogion o DEFRA yn enwedig 

yn aml yn anghofio a ydynt yn cynrychioli Lloegr neu’r DU, gan ragnodi datrysiadau sy’n berthnasol 

i Loegr ond nid i rannau eraill o’r DU (Tŷ’r Cyffredin, 2018). Gwelir hyn yn amlwg yn strategaeth 

‘Green Brexit’ llywodraeth y DU (DEFRA, 2018) ac yn ymgynghoriad llywodraethu ac egwyddorion 
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amgylcheddol DEFRA (DEFRA, 2019): ni cheir cyfeiriad yn y naill na’r llall at sut fydd yr argymhellion 

yn cael eu gweithredu a’u llywodraethu gan y llywodraethau datganoledig.  

Mae’n amlwg fod cydweithrediad rhwng y llywodraethau datganoledig a Llywodraeth y DU yn 

gyffredinol yn llesol iawn ar faterion yn ymwneud â pholisïau amgylcheddol, gan ganiatáu i Gymru, 

ynghyd â Gogledd Iwerddon a’r Alban, lunio polisïau unigol sydd yn ystyriol o’u hamodau lleol, tra 

hefyd yn cydweithio ar feysydd sydd o bryder ym mhob un o’r gwledydd (Burns et al., 2018). Fodd 

bynnag, mae’n amlwg y gall y diffyg ymddiriedaeth rhwng y llywodraethau datganoledig a 

Llywodraeth y DU beryglu datblygiad strwythurau llywodraethu amgylcheddol yn y dyfodol ar ôl 

Brecsit (ibid.).  

Un o’r heriau mwyaf i ddatblygu geomorffosafleoedd a gwarchod geodreftadaeth yng Nghymru yn 

y blynyddoedd nesaf yw’r ansicrwydd gwleidyddol hwn sy’n peri cryn ofid yn sut fydd tirffurfiau, 

tirweddau a’r amgylchedd yn fwy cyffredinol yn cael eu gwarchod. Er hyn, mae Llywodraeth Cymru 

eisoes wedi dangos ei hamcanion o ran arweinyddiaeth amgylcheddol mewn rhai meysydd, yn 

benodol ym meysydd newid hinsawdd a rheoli gwastraff (Royales a McEwen, 2015), ac maent hefyd 

wedi pasio deddfwriaethau amgylcheddol arloesol, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Cowell et al., 2018). Bydd is-adran 

8.4.3 yn manylu ar y cyfleoedd i integreiddio ffrwyth yr ymchwil hwn i weithrediadau’r deddfau.  

8.3.3 Sgil effeithiau newid hinsawdd 

Mae’r hinsawdd wastad wedi amrywio yn sgil amrywiaeth o ffactorau ecolegol, atmosfferig, 

daearegol, eigionegol a seryddol (Bonan a Doney, 2018), ond mae consensws gwyddonol bellach 

mai sgil effeithiau dynol sy’n bennaf cyfrifol am yr amrywiadau cynyddol yn yr hinsawdd a welwyd 

dros y 150 mlynedd ddiwethaf (Stocker et al., 2013). Er nad yw sgil effeithiau newid hinsawdd yn 

hafal ledled y byd, creda’r mwyafrif o wyddonwyr y bydd yr effeithiau hyn yn cynyddu os na cheir 

ymyrraeth cyflym, gyda chanlyniadau sylweddol a thrychinebus i gymdeithas a’r amgylchedd 

(DEFRA, 2009; Jenkins et al., 2009). Tan yn ddiweddar, nid oedd llawer o waith o gwbl wedi’i wneud 

i asesu effeithiau newid hinsawdd ar geodreftadaeth y byd, yn enwedig o ran creu asesiadau risg a 

strategaethau lliniaru (Sharples, 2011; Brazieret et al., 2012; Crofts a Gordon, 2015), ond mae’r 

sefylla’n graddol newid. Er enghraifft, yng nghynhadledd yr International Union for Quaternary 

Research (INQUA) yn 2019, cafwyd nifer o sesiynau’n ffocysu’n benodol ar y thema hon, gan 

gynnwys: ‘Losing legacy: Climate change and cultural heritage’; ‘Arctic landscape evolution and 

long-term coastal change’; ‘African paleoclimates and paleoenvironments: From off shore records 

to continental archives, from landscape responses to human adaptation’ (INQUA, 2019). 
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Mae’n debygol y bydd newidiadau yn yr hinsawdd yn effeithio’n uniongyrchol (e.e. newidiadau yng 

ngorchudd y tir) ac anuniongyrchol (e.e. drwy ddylanwadu ar benderfyniadau defnydd tir) ar 

gymeriad, ansawdd a hynodrwydd lleol tirweddau (Berry et al., 2019). Cyhoeddodd Cyfoeth 

Naturiol Cymru adroddiad eleni (gweler Berry et al., 2019) sy’n rhan gychwynnol un o’u prosiectau 

i rag-weld a disgrifio effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol newid hinsawdd ar wahanol 

ardaloedd o Gymru erbyn 2050, gan ganolbwyntio’n benodol ar yr effeithiau ar gymeriad a 

nodweddion y dirwedd a sut gall tirweddau gwahanol newid o’r hyn a welwn heddiw. Yn ôl yr 

adroddiad hwn, rhagwelir mai’r prif effeithiau erbyn 2050 fydd: tymereddau cymedrig uwch (gyda 

thymereddau blynyddol cyfartalog yn cynyddu 2.3⁰C); hafau poethach a sychach (3.4⁰C yn uwch ar 

gyfartaledd); cynnydd o 14% ar gyfartaledd mewn glawiad yn y gaeaf a gostyngiad o 16% yn yr haf; 

a thywydd eithafol amlach (e.e. llifogydd, tannau gwyllt a stormydd).   

Wrth asesu bregusrwydd y 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru i effeithiau dynol a naturiol, 

ystyriwyd effeithiau newid hinsawdd yn rhan o’r effeithiau ‘naturiol’. Dim ond cyfran fechan o’r 

safleoedd hyn a adnabuwyd i fod yn fregus i effeithiau newid hinsawdd, er mae’n bosibl nad 

ystyriwyd rhai effeithiau hir dymor posibl. Heb os, y geomorffosafleoedd potensial sydd â’r her 

mwyaf i’w datblygiad, yn sgil effeithiau newid hinsawdd, fydd y rhai arfordirol (e.e. safleoedd fel 

Morfa Harlech, Morfa Dyffryn, Twyni Cynffig a Chreigiau Llansteffan), a hynny yn sgil cynnydd 

tebygol yn lefel y môr, a fydd yn cael ei ddwysáu gan aeafau cynhesach a gwlypach (a fydd yn arwain 

at fwy o lifogydd ym misoedd y gaeaf) a stormydd amlach a mwy pwerus (eto, gan achosi llifogydd 

ac ymchwyddiadau storm fydd yn effeithio’n negyddol ar ardaloedd o dir isel yn benodol) (Berry et 

al., 2019). Dangosir yn Ffig. 8.8 yr ardaloedd sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan lifogydd o’r 

môr neu afonydd erbyn 2050. 

Mae prosiect modelu hinsoddol y Met Office, UKCP18, yn amcangyfrif y gall lefel y môr ledled y DU 

gynyddu o 0.3m i 1.15m (o gymharu â lefelau 1981-2000) (Met Office, 2018), ac mae DEFRA (2012) 

yn amcangyfrif y bydd rhwng 1200 a 6100 hectar o dir arfordirol yn cael ei golli yn sgil hyn ac yn sgil 

erydiad arfordirol erbyn 2080. Felly, bydd tirweddau fel clogwyni agored (Powell et al., 2012) a 

rheini mewn ardaloedd tir isel, e.e. twyni tywod, aberau a morfeydd heli, yn fregus iawn i godiad yn 

lefel y môr ac erydiad arfordirol.  

Yn ogystal ag effeithio’n uniongyrchol ar dirweddau a’u nodweddion geomorffolegol, gall newid 

hinsawdd hefyd effeithio ar werth safleoedd fel geomorffosafleoedd, drwy leihau gwerth 

nodweddion eraill. Er enghraifft, mae Asesiad Ecosystemau Cenedlaethol y DU yn rhag-weld y bydd 

colledion cynefinoedd arfordirol yn cyrraedd 8% erbyn 2060 (ASC, 2016), ac y gall y ganran hon fod 

llawer yn uwch mewn senarios lle mae cynnydd uwch yn lefel y môr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
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hefyd yn rhag-weld y bydd 2,300 hectar o gynefinoedd arfordirol Natura 2000 yn cael eu colli ledled 

Cymru erbyn diwedd y ganrif yn sgil codiad yn lefel y môr (ibid.). Fel y trafodwyd eisoes ym Mhennod 

4, mae gan 74% o’r geomorffosafleoedd potensial a aseswyd nodweddion ecolegol prin neu 

ddiddorol sy’n rhannol neu’n hollol ddibynnol ar nodweddion geomorffolegol y safleoedd. 

Rhagwelir y gallai newid hinsawdd effeithio ar allu nifer o’r geomorffosafleoedd arfordirol hyn i 

ddarparu neu gefnogi’r nodweddion ecolegol angenrheidiol, ac mae’n debygol felly y byddai gwerth 

bydol y safleoedd yn lleihau oherwydd y lleihad yn eu gwerth ecolegol. Gall gwerthoedd eraill y safle 

Ffigwr 8.8 Ardaloedd o dir sydd â 100 i 1 (neu ragor) o siawns o gael eu heffeithio gan lifogydd bob blwyddyn gan 

afonydd, ac ardaloedd o dir sydd â 200 i 1 (neu ragor) o siawns o gael eu heffeithio gan lifogydd bob blwyddyn 

gan y môr (Berry et al., 2019). 
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hefyd gael eu heffeithio, er enghraifft, mae pryder y gall effeithiau mwy hir dymor cynnydd yn lefel 

y môr effeithio ar seilwaith trafnidiaeth arfordirol Cymru (SNH, 2011; CCC, 2016), gan effeithio ar 

werth bydol rhai safleoedd drwy eu gwneud yn anhygyrch.  

Mewn ymateb i’r her hwn, gallwn ddefnyddio dulliau gwahanol i godi ymwybyddiaeth a 

dealltwriaeth y cyhoedd o’r heriau a’r cyfleoedd y bydd newid hinsawdd yn eu gosod i  

geomorffosafleoedd, tirweddau a thirffurfiau Cymru yn fwy cyffredinol (gweler rhai enghreifftiau 

ym mhenodau 5-7 ac yn is-adran 8.2.4), gan fod pobl yn aml yn cysylltu tirweddau gyda llefydd y 

maent yn byw, yn gweithio ac yn eu mwynhau. Gellir dadlau y byddai cynnig gwybodaeth am 

effeithiau newid hinsawdd ar geomorffosafleoedd yn gweithio’n fwy effeithiol na chynnig 

gwybodaeth am safleoedd tirwedd y mae eu gwerthoedd eraill yn brin, gan y byddai’n haws i bobl 

weld a deall pam y byddai’n anffodus colli’r safleoedd hynny, oherwydd byddent yn gweld fod y 

gwerthoedd ychwanegol (e.e. rhai ecolegol yn ogystal â rhai diwylliannol) yn cael eu colli yn ogystal 

â’r gwerthoedd geomorffolegol. Mae hefyd tuedd gynyddol i bobl fod eisiau ymweld â safleoedd 

sydd yn fregus i effeithiau newid hinsawdd, gan eu bod am weld safleoedd fel y Barriff Mawr, cap 

iâ Mt Kilimanjaro a’r Maldives cyn iddynt ddiflannu (Lemelin et al., 2010), tuedd a elwir yn y 

cyfryngau yn ‘disappearing tourism, doom tourism and last-chance tourism’ (ibid.: 477). Wrth i 

effeithiau newid hinsawdd yng Nghymru ddod yn fwy amlwg, mae’n ddigon posib y gwelir cynnydd 

tebyg yn nifer yr ymwelwyr i safleoedd dan fygythiad yma, e.e. safleoedd arfordirol. Mae hyn yn 

codi cwestiynau anodd ynghylch hyrwyddo, a lledaenu gwybodaeth am safleoedd o’r fath: ar y naill 

law mae’n bwysig addysgu’r cyhoedd am effeithiau andwyol newid hinsawd ar agweddau o’n 

geodreftadaeth, ond ar y llaw arall, os yw’r safleoedd sy’n cael eu hyrwyddo yn fregus yn barod, yna 

byddai cynnydd mewn ymwelwyr yn debygol o wneud mwy o niwed. 

8.4 Prif gyfleoedd 

Yn ogystal â nifer o fygythiadau, rhaid hefyd ystyried sut gallwn fanteisio ar y cyfleoedd sy’n wynebu 

datblygiad geomorffosafleoedd a nodweddion eraill o geodreftadaeth Cymru (un o gwestiynau 

penodol yr ymchwil, sy’n perthyn i Amcan 3). Bydd yr is-adran hon yn trafod y tri chyfle pennaf, sef: 

annog ymdeimlad o stiwardiaeth drwy gydweithio â chymunedau lleol, a’r gwersi y gallwn eu dysgu 

o esiamplau gwledydd eraill; rôl adnabod, hyrwyddo a gwarchod geodreftadaeth y wlad er mwyn 

cyfrannu at y frwydr i warchod enwau lleoedd Cymru; ac yn olaf, y rôl y gall y gwaith ymchwil hwn 

chwarae ar gyfer cyfrannu at gyflawni nifer o amcanion y Llywodraeth, er mwyn ennyn eu 

cefnogaeth i warchod a hyrwyddo ein geodreftadaeth. 
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8.4.1 Gweithio gyda chymunedau lleol 

Yn ogystal â defnyddio strategaethau rheoli geogadwraeth (gweler is-adran 8.1), a weithredir gan 

amlaf gan berchnogion neu reolwyr y safle (e.e. awdurdod Parc Cenedlaethol; rheolwyr 

Geobarciau), mae cydnabyddiaeth gynyddol y dylai strategaethau i warchod geomorffosafleoedd, 

a safleoedd geodreftadaeth yn fwy cyffredinol, fanteisio ar y cysylltiadau rhwng natur (h.y. y tirffurf 

neu nodwedd geodreftadaeth o ddiddordeb), diwylliant a’r gymuned (Wascher, 2000; Reynard a 

Panizza, 2005; Janssen a Knippenberg, 2012). Er mwyn manteisio’n llawn ar y cysylltiadau hyn, 

awgryma Palacio-Prieto et al. (2016) fod strategaethau gwaelod-i-fyny (bottom up) yn cael eu 

defnyddio lle bod trigolion, awdurdodau lleol a sirol, ac academyddion yn gweithio gyda’i gilydd er 

mwyn darparu’r warchodaeth orau bosibl. Ceir cyfleoedd da i gydweithio â chymunedau lleol pan 

fod safleoedd yn gweithredu mewn cyd-destun geodwristaidd, oherwydd gall y cydweithio hwnnw 

arwain at gynnydd mewn swyddi, at ddatblygiad sgiliau, a buddion ariannol (Farsani et al., 2011). 

Felly, pan fydd cymunedau lleol yn deall manteision geodwristiaeth iddynt hwy’n bersonol, maent 

yn llawer mwy parod i ymgymryd â mentrau stiwardiaeth (Newsome et al., 2012) a gwelir cynnydd 

cyffredinol mewn ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y safleoedd ynghyd â’r elfennau amgylcheddol 

sy’n gallu eu heffeithio (Janssen a Knippenberg, 2012) (gweler hefyd adran 8.1.2). 

Mae strategaethau geogadwraeth a arweinir gan gymunedau yn rhan annatod o ddatblygiad a 

strategaeth rheolaeth nifer o Geobarciau ledled y byd, ac phwysleisia Kieman (2013: 207) 

bwysigrwydd cydweithio â cymunedau lleol: 

‘Conservation initiatives may sometimes be perceived by local people as foreign concepts that 

are irrelevant to their lives, or even an impediment to their betterment, but they can be 

essential to protecting nature and associated tourism opportunities that can improve local 

living standards.’   

Gall cymunedau a busnesau lleol fanteisio ar y cyfleoedd twristiaeth hyn, drwy gynnig profiadau 

unigryw (e.e. teithiau tywys), neu drwy werthu eu cynhyrchion (Newsome et al., 2012). Un o 

fanteision cydweithio gyda chymunedau lleol i reolwyr safleoedd tirwedd yw y gall arwain at lai o 

ymyrraeth neu wrthwynebiad gan y gymuned leol wrth iddynt ddatblygu eu strategaethau, gan fod 

y cymunedau wedi bod yn rhan o’r trafodaethau (Kieman, 2013). Er enghraifft, ceir nifer o 

enghreifftiau yng Ngwlad yr Iâ o gydweithio gyda chymunedau lleol i weithredu strategaethau sy’n 

hyrwyddo datblygiad twristiaeth gynaliadwy (Hull, 2010), ac yn ogystal â gweithredu fel dull o 

ddatblygu cymdeithasau a’u heconomïau lleol, mae strategaethau o’r fath hefyd wedi bod yn 

llwyddiannus yn gwarchod geodreftadaeth yr ardaloedd hynny (ibid.). Yn Geobarc Mixetca Alta, yn 

Oaxaca (Mecsico), er enghraifft, cafwyd prosiectau i addysgu’r gymuned leol am bwysigrwydd 

geodreftadaeth yr ardal a’r hyn y gallent ei wneud i’w amddiffyn (Palacio-Prieto, 2016). Yn sgil hyn, 
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mae’r bobl leol bellach yn cadw unrhyw ffosiliau y maent yn dod ar eu traws (gweler Ffig. 8.9), ac 

yn eu gwarchod nes y bydd arbenigwyr yn dod i’w casglu, er mwyn iddyn nhw eu hastudio a’u 

harddangos mewn amgueddfeydd lleol (ibid.). Mae’r gymuned leol felly yn ganolog i strategaeth 

geogadwraeth y Geobarc, a gallwn ddysgu llawer o brosiectau o’r fath yma yng Nghymru.  

Mae strategaethau geogadwraeth yng Nghymru yn dueddol o gael eu gweithredu o’r top i lawr (top-

down), er enghraifft mae llawer o safleoedd geodreftadaeth yn cael eu dynodi a’u gwarchod yn 

statudol gan ddynodiad SoDdGA ac o dan reolaeth y Llywodraeth drwy Gyfoeth Naturiol Cymru 

(gweler is-adran 2.5.2). Ond eto, mae rhai prosiectau geogadwraeth llwyddiannus iawn ar waith 

sydd yn gweithredu o’r gwaelod i fyny. Er enghraifft, mae Rhwydwaith Daeardreftadaeth Maes Glo 

De Cymru (South Wales Coalfield Geo Heritage Network) yn fenter geodreftadaeth sy’n cael ei 

arwain gan y gymuned, ac wedi’i seilio ar ymchwil wyddonol, geodwristiaeth, addysgu yn yr awyr 

agored, mynediad ac amwynder cyhoeddus, geogadwraeth, gwirfoddoli, a dinasyddiaeth 

weithredol (Evans et al., 2018). Er mwyn sicrhau ymwneud y gymuned, roedd yn rhaid i’r prosiect 

fod yn seiliedig ar safleoedd a oedd yn bwysig i’r gymuned leol (e.e. yn ddiwylliannol ac yn 

hanesyddol). Yn ogystal â gwella safon tri SoDdGA daearegol o fewn y rhwydwaith, maent hefyd 

wedi llwyddo i hyrwyddo proffil nifer o safleoedd daearegol a geomorffolegol eraill drwy gydweithio 

â chymunedau lleol, grwpiau ysgolion, a chreu adnoddau a digwyddiadau ar gyfer y gymuned leol 

ac ymwelwyr i’r ardal. Mae hyn yn dangos mantais adnabod geomorffosafleoedd sydd â 

chysylltiadau diwylliannol cryf ar gyfer cydweithio gyda chymunedau lleol i weithredu strategaethau 

geogadwraeth, gan fod y cymunedau yn teimlo’n angerddol dros eu gwarchod.  

Ffigwr 8.9 Brodorion lleol Geobarc Mixetca Alta (Oaxaca, Mecsico) yn trafod canfod gweddillion mamoth 

(wedi’i ffosileiddio) gyda arbenigwr o’r geoparc (Palacio-Prieto, 2016).  
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Yn ddiweddar, cafwyd enghraifft o wrthwynebiad chwyrn gan drigolion a ffermwyr Canolbarth 

Cymru i fenter amgylcheddol newydd, O’r Mynydd i’r Môr, sydd wedi derbyn £3.4 miliwn o gyllid. 

Mynychodd dros gant o bobl gyfarfod arbennig ar faes y Sioe Frenhinol ym mis Gorffennaf 2019 i 

fynegi eu pryderon (Scourfield, 2019). Amcan y fenter yw ailwylltio 10,000 hectar o dir a 24,800 

hectar o fôr, ond mae pryderon mawr y bydd hunaniaeth, treftadaeth ddiwylliannol, economïau ac 

ysbryd y cymunedau lleol a effeithir yn cael eu dinistrio yn y broses (Golwg360, 2019). Er nad yw’r 

prosiect yn ymwneud â gwarchod geodreftadaeth yn uniongyrchol, mae’n esiampl dda o ba mor 

heriol y gall hi fod i ennyn ymddiriedaeth cymunedau lleol. Awgrymodd Elwyn Vaughan, 

cynrychiolydd Plaid Cymru ar gyfer ardal Glantwymyn, y dylai’r fenter fod wedi cydweithio’n fwy â 

chymunedau lleol ac yn enwedig â’r diwydiant amaeth er mwyn osgoi gwrthwynebiad mor chwyrn 

a sicrhau perchnogaeth leol o’r fenter (ibid.). Fel yn achos Geobarc Mixetca Alta a Rhwydwaith 

Daeardreftadaeth Maes Glo De Cymru, mae’n rhaid sicrhau fod cynlluniau gwarchod 

geodreftadaeth Cymru yn cael eu gweithredu o’r gwaelod i fyny er mwyn osgoi ymateb negyddol 

o’r fath a gafodd menter O’r Mynydd i’r Môr. 

Dywedodd nifer o gyfwelai ac ymatebwyr lleol i’r tair astudiaeth achos eu bod nhw wedi mwynhau 

defnyddio’r adnoddau a luniwyd (neu fynychu’r digwyddiad) gan eu bod yn hoff iawn o ddysgu mwy 

am eu cynefin. Mae hyn, ynghyd â’r mantais o gydweithio â chymunedau lleol ar gyfer gweithredu 

strategaethau geogadwraeth, yn amlygu’r pwysigrwydd o lunio adnoddau wedi eu hanelu at y 

gymuned leol, ac nid yn unig ar gyfer twristiaid. O ystyried y tair astudiaeth achos yn benodol, roedd 

Rhaeadrau Pontarfynach yn sefyll allan fel safle a oedd wedi’i farchnata ar gyfer ymwelwyr i’r ardal 

yn hytrach nag ar gyfer pobl leol (e.e. roedd y safle yn gwneud defnydd o offer marchnata fel draig 

goch cartŵnaidd a thoriadau cardfwrdd (cardboard cutout) o hen fenyw fach Gydweli, ac ati), a 

chafwyd consensws gan holl gyfranogwyr y grŵp ffocws y byddai offer marchnata o’r fath yn eu 

hannog i beidio ag ymweld â safle gan eu bod yn cymryd yn ganiataol ei fod yn safle ar gyfer 

twristiaid yn bennaf.  

Un ffordd gymharol syml o sicrhau bod pobl leol yn teimlo bod yr adnoddau marchnata yn cael eu 

hanelu atynt hwy yn ogystal ag at dwristiaid o ardaloedd, neu wledydd eraill, yw sicrhau bod y 

deunydd ar gael yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg (sef iaith gyffredinol twristiaeth, hyd yn oed 

yn Ewrop). Dyna pam y gwneuthum sicrhau bod yr adnoddau a greais ar gyfer tair safle’r 

astudiaethau achos i gyd yn ddwyieithog, a bod y fersiynau Cymraeg a Saesneg yn unfath, heb fod 

y naill yn teimlo fel cyfieithiad o’r llall. Llwyddodd hyn, oherwydd cafwyd sylwadau cadarnhaol iawn 

gan gyfwelai a chyfranogwyr y tair astudiaeth achos yn dweud eu bod wedi gwerthfawrogi gallu 

defnyddio adnoddau (neu wrando ar ddigwyddiad) lle roedd y Gymraeg yr un mor safonol â’r 
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Saesneg ac yn hawdd i’w deall, fel nad oedd unrhyw angen symud i’r adnodd Saesneg am eglurhad. 

Wrth gwrs, er mwyn cynhyrchu deunydd dwyieithog, sy’n gwbl safonol yn y ddwy iaith, mae angen 

sicrhau cyllid ar gyfer cyfieithu a gwaith golygyddol, er mwyn sicrhau cywirdeb a darllenadwyedd y 

testunau yn y ddwy iaith. Yn anffodus, gwelir yn rhy aml ddeunydd marchnata lle mae’r Gymraeg 

yn garbwl ac yn amlwg yn gynnyrch gwefan gyfieithu fel Google Translate. Felly mae’r gymuned 

Gymraeg leol, a chenedlaethol hyd yn oed, yn teimlo unwaith eto nad atyn nhw y mae’r adnoddau 

wedi eu hanelu, ac o ganlyniad maent yn teimlo llai o ymlyniad i’r safle, ac felly’n llai tebygol o boeni 

am ei gadwraeth a’i warchodaeth.  

8.4.2 Cyfrannu at y ddadl i warchod enwau lleoedd Cymru  

Yn ogystal â sicrhau ein bod ni’n darparu gwybodaeth am safleoedd tirwedd i’r Cymry yn ogystal â 

thwristiaid yn fwy cyffredinol, gallwn hefyd fanteisio ar y cysylltiad clòs sy’n bodoli’n aml rhwng 

enwau lleoedd â geomorffoleg y lleoedd hynny er mwyn hyrwyddo ein geodreftadaeth yn fwy 

effeithiol, gan hefyd gyfrannu at y ddadl i warchod enwau lleoedd Cymru. Er enghraifft, mae Crib 

Goch ar yr Wyddfa yn cyfeirio at y grib, neu arête, finiog sy’n gwahanu dau ddyffryn, ac mae’r elfen 

ystum a geir mewn enwau fel Ystumtuen a Llanystumdwy yn cyfeirio at ddolennau mewn afon. Yn 

yr un modd ag y mae’r elfen castell mewn enwau fel Castell Meurig (ger Llangadog, Sir Gaerfyrddin), 

neu caer mewn enwau fel Caerleon yn cyfeirio at strwythur dynol a godwyd yno ganrifoedd yn ôl, 

mae enwau lleoedd hefyd yn gallu cyfeirio at dirffurf a fodolai yno yn y gorffennol, ond sydd bellach 

wedi diflannu. Er enghraifft, mae’r elfen rhaeadr yn Rhaeadr Gwy yn cyfeirio at raeadr a fodoli yno 

cyn iddo gael ei ddinistrio yn 1780 er mwyn gwneud lle i bont garreg dros yr Afon Gwy a hwyluso 

symudiad pobl drwy’r ardal (Rhayader, d.d.). Yn ogystal â chyfeiriadau uniongyrchol at dirffurfiau, 

mae enwau lleoedd hefyd yn rhoi tystiolaeth bwysig i ni o sut oedd pobl yn dehongli tirweddau yn 

y gorffennol, cyn iddynt gael eu hesbonio yn wyddonol. Er enghraifft, cyfeiria’r elfen cadair yn yr 

enw Cadair Idris, at gwm (cirque) a naddwyd gan rewlif yn y gorffennol, ond fe’i dehonglwyd gan 

bobl ers cannoedd o flynyddoedd fel cadair cawr; ac yn yr un modd, mae’r elfen sarn yn Sarn 

Cynfelyn yn cyfeirio at gefnen garegog a grëwyd yn sgil enciliad rhewlifol ar ddiwedd yr oes iâ 

ddiwethaf (Patton et al., 2012), ond fe’i ddehonglwyd fel ffordd syth sy’n ymestyn allan i’r môr, yn 

cysylltu’r tir mawr gyda dinas a foddwyd. Ac yn ogystal â cholli cyfeiriad at darddiad y safle, mae 

newid enwau lleoedd o’r fath hefyd yn gallu golygu colli’r esboniad y tu ôl i ddehongliad cynnar o’r 

tirwedd. Er enghraifft, mae ‘Llyn Bochlwyd’, enw sy’n gysylltiedig â chwedl hudolus, wedi’i ddisodli 

mewn nifer o deithlyfrau bellach gan ‘Lake Australia’, gan fod siâp y llyn yn debyg i siâp Awstralia 

(Owen, 2018). 
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Mae’r ymgyrch i warchod enwau lleoedd Cymru wedi cynyddu’n fawr dros y ddeng mlynedd 

ddiwethaf, ac yn 2010 sefydlwyd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru (gweler 

cymdeithasenwaulleoedd.cymru) er mwyn hybu ymwybyddiaeth, astudiaeth a dealltwriaeth o’n 

henwau lleoedd (Enwau Cymru, 2012). Yn ddiweddar, cafwyd llawer o gyhoeddusrwydd i’r ymgyrch 

yn sgil eitem gan y comedïwr, Tudur Owen, ar Wales Live (Owen, 2018), lle tynnodd sylw at nifer o 

enwau lleoedd Cymraeg sydd yn cael eu disodli gan enwau Saesneg gan eu bod yn haws i’r Saeson 

eu cofio a’u hynganu. Mewn cerdd ddychanol, Enwau Lleoedd, mae Terwyn Tomos yn dangos pa 

mor annerbyniol yw hyn, fel petai Cymry yn newid enwau lleoedd Lloegr i’r Gymraeg:  

Fe adewais i Gymru i ddechre crwsâd 

I ledaenu’r heniaith tu hwnt i’r hen wlad. 

Fe setlais yn Somerset, sy’n sir ddigon braf, 

A newidiais ei enw i ‘Machlud Haf’. 

 

I dref Bridgewater, sy ’nawr yn ‘Pont-ddŵr’, 

Yr es i i fyw, gan feddwl yn siŵr 

Y gallwn newid holl enwau’r lle 

I iaith ddealladwy a chall, onide? 

 

Aeth ‘Coleridge Cottage’ yn ‘Esgair Glo’, 

‘Bason Bridge’ yn ‘Pont Ddysgl’, ‘Fel Turn’ yn ‘Cwymp Tro’. 

Fe drodd ‘Wills Neck’ yn Gwegil Wili’ 

‘Mount Street’ yn ‘Mwntstryd’, ‘Cossington’ yn ‘Trecosi’. 

 

I ‘Melin Bônbont’ y trodd ‘Stembridge Mill’ 

‘Hel Sarnu’ yn awr yw enw ‘Huntspill’; 

‘Trepawn’ yw ‘Pawlett’, ‘Lower Lakes’ yw ‘Y Llyn’ 

A ‘Heol yr Ystlum’ yw ‘Bath Road’ erbyn hyn. 

 

Yr oeddwn i’n disgwyl cael ffws a ffair 

Wrth newid yr enwau, ond na – dim un gair; 

Er ’mod i’n fewnfudwr, fe ges i rwydd hynt 

I waredu o’r ardal yr enwau fu gynt. 

  Terwyn Tomos (Enwau Cymru, 2018) 

Gwelir nifer o enwau lleoedd Cymru yn cael eu disodli gan rai Saesneg, yn enwedig mewn adnoddau 

ar gyfer twrisiaid (e.e. mae fferm ‘Faerdre Fach’ ger Llandysul wedi’i newid yn ‘Donkey Hill’; ‘Maes-

llwch’ ym Mhowys yn ‘Foyles’; a ‘Porth Trecastell’ yn ‘Cable Bay’), ac fel y dywedodd Tudur Owen 

yn y clip fideo, mae perygl mawr y gallwn golli rhannau pwysig o’n treftadaeth ddiwylliannol a’n 

hiaith drwy wneud hynny: ‘It’s deleting your cultural distinctiveness, your heritage and the 

uniqueness of these British Island ... It’s getting rid of one of the oldest languages in Europe, one 

place name at a time’ (Owen, 2018). Fel sydd wedi’i esbonio eisoes, ceir cysylltiad clòs yn aml rhwng 
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enwau lleoedd a geomorffoleg, a thrwy golli’r enwau gwreiddiol, mae perygl mawr nid yn unig o 

golli elfennau o’n Cymreictod, ein hanes a’n treftadaeth ddiwylliannol, ond hefyd ein 

geodreftadaeth. Enghreifftiau pellach yw ‘Cwm Cneifion’ yn Eryri a ailenwir yn Saesneg yn 

‘Nameless Cwm’. Ym mis Chwefror 2019 newidiodd chwarel Llechwedd enw’r safle ar eu holl 

ddeunydd marchnata yn ‘Slate Mountain’. Yn sgil gwrthwynebiad chwyrn i’r newid hwn gan bobl 

leol, cyn-weithwyr y chwarel a gwleidyddion, penderfynodd rheolwyr y safle ddychwelyd i 

ddefnyddio’r enw gwreiddiol (Hodgson, 2019). Mae hyn yn dangos cymaint o rym sydd gan y 

cyhoedd i greu newid, ac i gyfrannu at y ddadl i warchod enwau lleoedd. 

Yn sgil pwysau mawr i warchod enwau lleoedd Cymru, pasiwyd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru) yn 2016, ond prif fwriad y ddeddf yw bod yn sail i’r broses ddatblygu, yn hytrach na chynnig 

amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer enwau hanesyddol, er bod rhestr genedlaethol o enwau 

hanesyddol yn cael ei datblygu fel rhan o’r ddeddf (Enwau Cymru, 2016). Ym mis Mawrth 2017 

cafodd mesur gan Dai Lloyd AC Plaid Cymru i ddatblygu deddfwriaeth i warchod enwau lleoedd 

hanesyddol yng Nghymru ei wrthod gan y Cynulliad Cenedlaethol o 28 i 25 pleidlais (Plaid Cymru, 

2017). Mae’n amlwg felly bod angen cryn dipyn o waith er mwyn gwarchod ein henwau lleoedd, ac 

mae’n amlwg hefyd bod gan yr ymchwil hwn, a’r nod o wella ymwybyddiaeth bobl o’n 

geodreftadaeth, hefyd ran i’w chware yn y frwydr i sicrhau gwarchodaeth cyfreithiol o enwau 

lleoedd Cymru drwy dynnu sylw at sut mae nifer o enwau’r lleoliadau hyn yn cyfeirio at eu ffurfiant 

a’u cysylltiad â hanes a threftadaeth eu hardaloedd (e.e. enwau safleoedd fel ‘Creigiau Llansteffan’, 

‘Cors Caron’, ‘Cwm Dewi’ a ‘Mynydd Du’). Mae nifer o ddynodiadau statudol i warchod tirffurfiau a 

safleoedd sydd â nodweddion geomorffolegol prin neu unigryw yn statudol (e.e. SoDdGA, Parciau 

Cenedlaethol), ond nid yw gwarchod enwau’r lleoedd yn rhan o amcan y dynodiadau. Drwy golli 

enwau’r lleoedd hyn, rydym ni mewn perygl o golli elfen bwysig o’n treftadaeth ddiwylliannol, gan 

mai enwau lleoedd, yn aml yw’r unig dystiolaeth bellach o’r cysylltiad rhwng y tirffurfiau neu’r 

safleoedd a’u hanes yn y gorffennol.   

8.4.3 Cyfraniad gwleidyddol at warchodaeth a hyrwyddiad geodreftadaeth Cymru 

Fel y trafodwyd yn is-adran 8.3.2, mae pryder mawr ynghylch sut fydd tirffurfiau, tirweddau a’r 

amgylchedd yn gyffredinol yn cael eu gwarchod a’u llywodraethu wedi i’r DU adael yr UE. Er 

gwaethaf y pryderon hyn, mae rhai yn credu y gall y tirlun gwleidyddol ôl-Brecsit gynnig cyfleoedd 

newydd i Lywodraeth Cymru a’r DU ym maes polisïau amgylcheddol (Scotford a Bowman, 2016) yn 

ogystal â manteisio ar ddeddfau sydd yn barod mewn grym. Y ddwy ddeddf bwysicaf yw Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Llywodraeth Cymru, 2015) a Deddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016 (Llywodraeth Cymru, 2016a). 
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Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn awr ac ar gyfer y dyfodol, drwy roi cymorth i 

gyrff cyhoeddus (e.e. awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru) i 

gysylltu gyda’r cyhoedd a chyda’i gilydd yn well (Llywodraeth Cymru, 2015). Er mwyn sicrhau  bod 

gweledigaeth pawb yn unfath, mae’r ddeddf yn pennu saith o nodau llesiant (Ffig. 8.10). Mae gan 

yr ymchwil hwn botensial i gyfrannu at nifer o’r nodau llesiant hyn, ond yn benodol at [G]ymru 

iachach a C[h]ymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.  

Cyfeiria nod Cymru iachach at ‘[g]ymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â 

phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol’ (Llywodraeth 

Cymru, 2015: 6). Mae llawer o ymchwil yn profi fod ymwneud â natur a thirweddau yn chwarae 

rhan hanfodol yn iechyd a lles pobl (e.e. Maller et al., 2005; Williams, 2007; Ulrich, 1979; Bratman 

et al., 2012). Awgryma Maller et al. (2005) y gall ymgysylltu â natur ddarparu strategaeth effeithiol 

i’r boblogaeth gyfan ar gyfer atal salwch meddwl, ac felly gall ymwneud y cyhoedd â thirweddau a 

thirffurfiau yn bendant gyfrannu at nod llesiant Cymru iachach. Trafodwyd eisoes yn is-adran 8.1 y 

pwysigrwydd o gynnig gwybodaeth i bobl am ffurfiant tirweddau a thirffurfiau, er mwyn cynyddu 

eu hymwybyddiaeth o’u pwysigrwydd a’u diddordeb yn eu gwarchod, ac mae canlyniadau’r tair 

astudiaeth achos yn dangos fod pobl yn hoffi derbyn gwybodaeth, am nifer fawr o agweddau 

gwahanol, pan maent yn ymweld â safleoedd tirwedd. O ystyried ceisio cael poblogaeth iachach 

yng Nghymru, credaf y byddai cynyddu eu hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o dirweddau eu 

Ffigwr 8.10 Nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Llywodraeth Cymru, 2015). 
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cynefin, ynghyd â’u cysylltiad â threftadaeth, hanes, diwylliant ac ecoleg y wlad, yn ffordd effeithiol 

o gael mwy o bobl i fwynhau a gwerthfawrogi tirweddau Cymru. Gall asiantaethau neu sefydliadau 

sy’n ymwneud â datblygu a hyrwyddo safleoedd tirwedd, fabwysiadu’r fethodoleg a ddefnyddiwyd 

yn yr ymchwil hwn i adnabod safleoedd addas (h.y. geomorffosafleoedd) ac i gyflwyno gwybodaeth 

aml-haenog i ymwelwyr er mwyn cyflawni hyn.  

Mae nod llesiant Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu yn cyfeirio at ‘[g]ymdeithas 

sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi 

yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden’ (Llywodraeth Cymru, 2015: 6). Fel y 

gwelwyd eisoes, mae llawer o le i wella’r ddarpariaeth o wybodaeth sydd ar gael i ymwelwyr 

safleoedd tirwedd Cymru, yn enwedig gwybodaeth am eu ffurfiant. Dangosodd canlyniadau 

Astudiaeth Achos 2 (Sarn Cynfelyn) yn benodol, fod pobl yn fwy tebygol o fod eisiau dysgu am 

nodweddion  geomorffolegol safleoedd, os oes gwybodaeth ddiwylliannol hefyd wedi’i darparu, 

gan fod hynny’n dueddol o ennyn a chynyddu eu diddordeb yn y safleoedd. Gwnaeth canlyniadau 

astudiaethau achos 1 a 3 hefyd ategu hyn drwy ddangos fod pobl wedi mwynhau dysgu am 

amrywiaeth o agweddau yn y safleoedd. Felly, drwy sicrhau ein bod ni’n cyflwyno gwybodaeth aml-

haenog i ymwelwyr gallwn gynyddu eu boddhad a’u gwerthfawrogiad o’r safleoedd, a hefyd 

amlygu’r ffaith fod geodreftadaeth gyfoethog iawn gan y wlad yn gyffredinol, a bod nifer o’r 

safleoedd yn greiddiol i ddatblygiad diwylliant a threftadaeth y genedl.  

Yn ogystal â’r nodau llesiant uchod, gall yr ymchwil hwn hefyd gyfrannu at [G]ymru lewyrchus; 

Cymru sy’n fwy cyfartal a C[h]ymru o gymunedau cydlynus. Fel a drafodwyd eisoes yn 8.3.1, er nad 

un o amcanion yr ymchwil hwn oedd cynyddu niferoedd ymwelwyr, gall cyflwyno gwybodaeth aml-

haenog am ffurfiant geomorffosafleoedd a’u nodweddion cysylltiol arwain at gynnydd ym 

mrwdfrydedd y cyhoedd i ddysgu amdanynt a’u hawydd i ymweld â nhw. Gall y canlyniad 

anuniongyrchol hwn arwain felly at gynnydd mewn incwm twristiaeth i gymunedau cyfagos a 

chyfrannu at greu Cymru lewyrchus. Trafodwyd eisoes yn is-adran 8.2.4 fod potensial i ddefnyddio 

technolegau traddodiadol (e.e. llwybrau llafar) neu fwy cyfoes (e.e. ESRI Story Maps, a 

ddefnyddiwyd i greu Taith Cwm Elan) i greu adnoddau sy’n sicrhau bod pawb yn gallu dysgu am 

geomorffosafleoedd Cymru a chael profiad ohonynt. Gall hyn gyfrannu at [G]ymru sy’n fwy cyfartal. 

Mae nifer o gymunedau gwahanol, sy’n lleol i dirffurf neu dirwedd arbennig, yn aml yn gallu eu 

mwynhau gyda’i gilydd, yn ogystal â dod at ei gilydd i’w gwarchod, os bydd y dirweddau neu’r 

tirffurfiau hynny mewn perygl (e.e. wrth gydwrthwynebu cynlluniau adeiladu a allai fod yn 

niweidiol), a thrwy hynny gall adnabod a hyrwyddo geomorffosafleoedd gyfrannu at [G]ymru o 

gymunedau cydlynus.  
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Un o brif amcanion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yw rheoli ein hadnoddau naturiol yn 

gynaliadwy, ac fe ystyrir ‘nodweddion a phrosesau daearegol’ (Llywodraeth Cymru, 2016b: 1) yn 

adnodd. Fel rhan o’r ddeddf, nododd Llywodraeth Cymru (2016b: 2) fod angen i ni ddeall yr holl 

fanteision a gawn yn sgil ein hadnoddau naturiol: 

‘mae angen i ni gyd wella ein dealltwriaeth o werth ein hadnoddau naturiol a’r ffyrdd y maent 

yn ategu ei gilydd fel y gallwn ni a chenedlaethau’r dyfodol barhau i fwynhau’r manteision 

economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol a lleihau’r effaith rydym yn ei chael 

ar yr amgylchedd o’n cwmpas.’ 

O ganlyniad byddai darparu mwy o wybodaeth ar ffurfiant a nodweddion tirffurfiau a thirweddau 

Cymru o bwys mawr i’r Llywodraeth wrth geisio cyflawni’r nod uchod. Drwy lunio rhestr o 30 

geomorffosafle potensial, rwyf wedi dangos fod gan safleoedd tirwedd Cymru nifer fawr o 

ddimensiynau yn ogystal â rhai geomorffolegol, a’u bod felly yn adnoddau naturiol sydd o 

bwysigrwydd am amrywiaeth o resymau. Fel y trafodwyd eisoes, gall Cyfoeth Naturiol Cymru, neu 

sefydliadau perthnasol arall, fabwysiadu’r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn yr ymchwil hwn i gyflwyno 

gwybodaeth aml-haenog i ymwelwyr safleoedd tirwedd Cymru er mwyn iddynt ddod i ddeall yn 

well eu gwerth fel adnoddau naturiol, ac felly eu gwerth i gymdeithas yn ehangach.  

Er gwaethaf y pryder sy’n bodoli ynghylch gwarchod safleoedd tirwedd yn dilyn Brecsit, mae 

ymchwilwyr fel Scotford a Bowman (2016) o’r farn y bydd cyfleoedd newydd i’w cael ym maes polisi 

amgylcheddol Cymru yn ogystal â rhai heriau newydd. Un o’r cyfleoedd hyn yw y rôl y gall y 

diwydiant amaethyddol chwarae yn gwarchod safleoedd tirwedd. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru 

ymgynghoriad newydd ar 9 Gorffennaf, 2019 o’r enw Ffermio Cynaliadwy a’n Tir (Llywodraeth 

Cymru, 2019), wedi iddynt dderbyn cryn dipyn o wrthwynebiad i’w hymgynghoriad blaenorol, Brexit 

a’n Tir (Llywodraeth Cymru, 2018). Pwrpas yr ymgynghoriad oedd cyflwyno cynigion diwygiedig ar 

sut mae’r Llywodraeth yn bwriadu cefnogi ffermwyr ar ôl Brecsit. Mae’r ymgynghoriad ar agor ar 

gyfer sylwadau hyd nes 30 Hydref, 2019, ond un o’r prif egwyddorion yw eu bod am ddarparu 

taliadau i ffermwyr ar sail ‘Nwyddau Cyhoeddus’ yn hytrach na thaliadau am eu cynhyrchiant o 

fwyd. Un o’r nwyddau hyn yw Nodweddion Tirwedd a Threftadaeth, sy’n golygu y byddai’r 

Llywodraeth yn rhoi cymorth i ffermwyr ar gyfer gwarchod y nodweddion hyn. Mae oddeutu 85% o 

dir Cymru yn dir amaethyddol (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018), ac felly mae canran fawr o 

dirweddau a thirffurfiau wedi eu lleoli ar y tir hwn. Mewn ardaloedd anghysbell yn enwedig, 

ffermwyr yw prif reolwyr cynefinoedd, bioamrywiaeth a thirweddau’r ardaloedd (Dwyer, 2018), ac 

felly mae’n holl bwysig ein bod ni’n rhoi gwybodaeth iddynt sy’n esbonio pam mae’r tirweddau 

neu’r tirffurfiau mor bwysig, nid yn unig o safbwynt eu geomorffoleg, ond hefyd o ran gwerthoedd 

eraill, fel gwerthoedd ecolegol a diwylliannol, er mwyn eu hannog, eu hysgogi a’u cefnogi i’w 
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gwarchod. Er nad yw’r ymgynghoriad yn manylu, byddai’n hanfodol fod y Llywodraeth yn cynllunio 

fframwaith ariannu yn y dyfodol er mwyn cefnogi’r broses o reoli adnoddau naturiol yng Nghymru 

o fewn y diwydiant amaethyddol.  

8.5 Casgliad 

Yn y bennod hon ceisiwyd tynnu ar ganlyniadau a thrafodaethau’r ymchwil er mwyn ymdrin â’r prif 

nod, sef i werthuso rôl geomorffoleg yng nghadwraeth a hyrwyddiad geodreftadaeth Cymru, a 

hynny drwy ymateb i amcanion a chwestiynau penodol. Gwelwyd bod blaenoriaeth, yn enwedig yn 

y gorffennol, ar warchod a hyrwyddo nodweddion ecolegol o’r dirwedd dros rai geomorffolegol. 

Gwelir yr un duedd hefyd mewn nifer o wledydd eraill yn Ewrop a thu hwnt. Drwy gynnal yr ymchwil 

gyntaf o’i math i adnabod ac asesu geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru, bu modd gweld 

fod gwerth mawr i nodweddion a phrosesau geomorffolegol o ran cynnal cynefinoedd a 

rhywogaethau; am y rheswm hwnnw y mae nifer o’r safleoedd yn derbyn dynodiadau i’w gwarchod. 

Mae hyn yn cyd-fynd â barn nifer o wyddonwyr fod nodweddion a phrosesau geomorffolegol yn 

aml yn greiddiol ar gyfer cynnal ecoleg tirweddau ledled y byd (Gordon a Barron, 2012). Am y 

rheswm hwn, cynigiaf bod angen i reolwyr dynodiadau (e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru yn achos 

SoDdGA) ailedrych ar eu dynodiadau gwarchodaeth ar gyfer safleoedd tirwedd ar draws Cymru, gan 

ystyried a oes angen gosod gwarchodaeth llymach ar gyfer nodweddion geomorffolegol o’r 

dirwedd. Cynigiaf hefyd fod angen i reolwyr safleoedd tirwedd ailfeddwl sut mae nifer o’r safleoedd 

yn cael eu hyrwyddo, gan fod ymweld â’r 30 o geomorffosafleoedd potensial wedi amlygu fod 

ffafriaeth amlwg dros gynnig gwybodaeth am ecoleg y safleoedd yn hytrach na gwybodaeth am eu 

geomorffoleg. 

Er bod y 30 geomorffosafle potensial a aseswyd yn gymharol o ran eu pwysigrwydd i safleoedd o’r 

fath yng ngwledydd Ewrop, ceir enghreifftiau llawer mwy llwyddiannus yn nifer o’r gwledydd hynny 

o sut i hyrwyddo eu geodreftadaeth, a gallwn ddysgu llawer o’u strategaethau. Gan fod yr 

astudiaeth o geomorffosafleoedd yn faes llawer mwy amlwg yn y gwledydd hynny, sylweddolir yno 

pa mor bwysig yw hi i edrych ar safleoedd yn fwy holistig a chyflwyno gwybodaeth aml-haenog i 

ymwelwyr er mwyn iddynt ddeall a gwerthfawrogi’r holl nodweddion gwahanol sy’n gwneud y 

safleoedd hynny’n bwysig i’w gwarchod. Byddai’n fanteisiol iawn i ninnau yng Nghymru 

fabwysiadu’r dechneg hon, er mwyn llwyr fanteisio ar y llu o gysylltiadau sy’n bodoli rhwng ein 

tirweddau a’n diwylliant yn benodol, yn enwedig wedi i ganlyniadau’r tair astudiaeth achos brofi 

fod darparu gwybodaeth o’r fath yn allweddol i gyfoethogi profiadau’r ymwelwyr ac er mwyn eu 

hannog  i gyfrannu at strategaethau i’w gwarchod. 
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Er mwyn mabwysiadu strategaethau o’r fath yma, bydd rhaid annog Llywodraeth Cymru yn 

benodol, ynghyd â sefydliadau perthnasol eraill (e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru), i ailfeddwl sut maent 

yn dynodi, gwarchod a hyrwyddo safleoedd tirwedd. Cynigiais uchod fod tri phrif gyfle o ran 

datblygu geomorffosafleoedd a geodreftadaeth Cymru: cydweithio â chymunedau lleol i warchod 

safleoedd; cyfrannu at y frwydr i warchod enwau lleoedd Cymru drwy dynnu sylw at y cyswllt rhwng 

enwau a’r tirwedd a thirffurfiau; ac yn olaf, y rôl y gall yr ymchwil hwn chwarae ar gyfer cyfrannu at 

gyflawni nifer o amcanion y Llywodraeth (e.e. cyfrannu at gyrhaeddiad nodau llesiant Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015). Yn ogystal â chyfleoedd, mae hefyd bygythiadau, a bydd 

rhaid ystyried y bygythiadau hynny’n ofalus cyn penderfynu datblygu unrhyw safle (e.e. rhaid 

sicrhau nad yw safleoedd yn fregus i ymyrraeth gan gynnydd mewn niferoedd o ymwelwyr). Mae 

pryder cynyddol hefyd yn sgil ansicrwydd effaith Brecsit ar warchodaeth safleoedd tirwedd, a hefyd 

pa effaith y caiff sgil effeithiau newid hinsawdd. Bydd Pennod 9 yn crynhoi prif ganlyniadau’r 

ymchwil gan geisio dangos sut yn union y gall gyfrannu i’r maes geodreftadaeth yng Nghymru, ac 

yn awgrymu syniadau am ymchwil bellach.  
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Pennod 9: Casgliadau 

9.1 Prif gasgliadau 

I grynhoi, prif nod yr ymchwil hwn oedd gwerthuso rôl geomorffoleg yng nghadwraeth a 

hyrwyddiad geodreftadaeth Cymru, ac er mwyn gwneud hynny gosodais dri amcan a saith cwestiwn 

ymchwil penodol (gweler Tabl 9.1). Crynhoir y saith prif gasgliad isod, gan nodi ambell argymhelliad. 

Tabl 9.1 Crynhoad o’r prif amcanion a’r cwestiynau ymchwil. 

Prif Amcanion Cwestiynau Ymchwil 

1: Olrhain datblygiad hanesyddol 

polisïau cadwraeth geodreftadaeth 

Cymru, gan gynnwys adolygiad o rôl 

geomorffoleg yn amddiffyn a 

hyrwyddo tirweddau a thirffurfiau. 

1a. Sut mae’r weithred o ddiogelu a hyrwyddo tirffurfiau a 

thirweddau Cymru wedi datblygu dros y ganrif ddiwethaf? 

1b. I ba raddau y gall geomorffoleg gynorthwyo i hyrwyddo 

ac amddiffyn tirweddau Cymru yn well? 

2: Gwerthuso a chymhwyso’r dulliau 

ansoddol a meintiol sydd wedi eu 

datblygu’n fyd-eang i adnabod, 

datblygu a hyrwyddo 

geomorffosafleoedd. 

2a. Beth yw manteision ac anfanteision yr amrywiol 

fethodolegau o asesu geomorffosafleoedd sydd wedi’u 

cyhoeddi, a pha rai sydd fwyaf perthnasol yng nghyd-

destun Cymru? 

2b. A yw geomorffosafleoedd potensial Cymru yn gymharol 

mewn pwysigrwydd i’r rheini sydd wedi eu hadnabod 

mewn gwledydd Ewropeaidd?   

3: Disgrifio nodweddion cyfres o 

geomorffosafleoedd potensial yng 

Nghymru, gan werthuso hulliau posibl 

o’u cyflwyno a’u dehongli i ymwelwyr. 

3a. A all darparu ac integreiddio geomorffoleg gyda mathau 

eraill o wybodaeth gyfoethogi profiadau ymwelwyr, a sut 

orau y gellir cyflawni hyn? 

3b. A ellir integreiddio nodweddion diwylliannol fel dull i 

gyfoethogi profiadau ymwelwyr, ac fel porth i ennyn 

diddordeb mewn tirffurfiau a phrosesau geomorffolegol? 

3c. Beth yw’r cyfleoedd a’r bygythiadau penodol sy’n 

wynebu datblygiad geomorffosafleoedd a nodweddion 

eraill geodreftadaeth yng Nghymru? 

1a. Dros y ganrif ddiwethaf mae newid mawr wedi bod yn sut mae tirweddau a thirffurfiau Cymru 

yn cael eu gwarchod a’u hyrwyddo. Newidiodd y ffocws ar warchod safleoedd ar sail eu hapêl 

emosiynol a’u gwerthoedd esthetig yn unig yn ystod yr 18fed a 19eg ganrif, i’r sefyllfa bresennol, lle 
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gwarchodir tirweddau a thirffurfiau ar sail eu gwerthoedd esthetig yn ogystal â’u gwerthoedd 

ecolegol, geomorffolegol, daearegol a diwylliannol, a hynny drwy gyfres gymhleth o ddynodiadau 

statudol ac anstatudol. Gwelir tuedd glir yng Nghymru i warchod a hyrwyddo nodweddion ecolegol 

o’r tirwedd yn fwy na rhai geomorffolegol, a rhai daearegol hefyd i ryw raddau, ac mae hyn yn cyd-

fynd â’r duedd mewn nifer o wledydd eraill yn Ewrop (Gray, 2004; González-Trueba, 2007; Serrano 

and Ruiz, 2009; Serrano a González-Trueba, 2011). Mae ambell ymchwilydd wedi dadlau pa mor 

bwysig yw tirffurfiau a nodweddion geomorffolegol ar gyfer ffyniant nifer o nodweddion ecolegol 

(e.e. Gordon a Barron, 2012), a dangosais innau fod hyn yn wir am nifer o achosion yng Nghymru. 

Felly, mae angen ystyried y berthynas rhwng geomorffoleg a gwerthoedd eraill wrth benderfynu pa 

safleoedd sy’n deilwng o’u gwarchod, a thynnu sylw at berthynas o’r fath mewn deunyddiau 

addysgiadol sy’n hyrwyddo’r safleodd. 

1b. Gwelwyd bod gan faes geomorffoleg rôl bwysig iawn i’w chwarae mewn gwella hyrwyddiad a 

gwarchodaeth tirweddau a thirffurfiau Cymru (Tooth a Viles, 2014). Drwy fanteisio ar y ffaith eu 

bod wedi ysgogi ymatebion diwylliannol gan artistiaid o bob math ar hyd y canrifoedd, yn ogystal 

â’u cysylltiad â hanes a hunaniaeth y genedl, mae cyfle i addysgu’r gymuned yn gyffredinol am 

bwysigrwydd ehangach geomorffoleg er mwyn ysgogi teimladau o gyfrifoldeb ynddynt i warchod 

eu geodreftadaeth. Mae geomorffoleg hefyd yn faes hanfodol ar gyfer deall yr effaith a gaiff newid 

hinsawdd ar dirweddau a thirffurfiau ac o ganlyniad i hynny ar nodweddion ecolegol pwysig 

(Brierley a Fryirs, 2008). Fodd, bynnag, er mor greiddiol yw geomorffoleg fel maes i wella ein 

dealltwriaeth o dirweddau a thirffurfiau Cymru, prin yw’r cyfeiriadau ato mewn deunydd hyrwyddo 

a deunydd addysgiadol, ac nid yw’n cael sylw haeddiannol mewn trafodaethau i warchod 

geodreftadaeth Cymru. Er mwyn llwyr fanteisio ar y maes hwn, rhaid codi’r ymwybyddiaeth o’i 

bwysigrwydd yn ogystal â chynyddu gwelededd y term ‘geomorffoleg’ ei hun mewn gweithiau 

gwyddonol a chyhoeddus (Tooth, 2009). 

2a. Gwerthuswyd cynnwys a strwythur tair methodoleg gyhoeddedig i asesu geomorffosafleoedd 

potensial (Pereira et al. 2007; Pralong, 2005; Kubalíková, 2013), a chasglwyd, drwy gynnal 

astudiaeth beilot gychwynnol, fod manteision ac anfanteision i’r dair methodoleg, ond nad oedd yr 

un ohonynt yn gwbl addas ar gyfer eu defnyddio yng nghyd-destun Cymru. Roedd nifer o elfennau 

da i asesiadau Pralong (2005) a Kubalíková (2013), ond casglwyd eu bod wedi’u dylunio’n benodol 

ar gyfer asesu geomorffosafleoedd mewn cyd-destun geodwristiaeth, ac felly ar y cyfan 

penderfynwyd eu bod yn anaddas. Ar y llaw arall roedd asesiad Pereira et al. (2007) ar yr olwg gyntaf 

yn edrych yn addawol, yn enwedig gan ei fod wedi’i lunio ar gyfer asesu safleoedd yn fwy cyffredinol 

ar lefel rhanbarthol. Eto roedd rhaid gwrthod yr asesiad hwn, yn bennaf gan nad oedd digon o sylw 
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yn cael ei dalu i nodweddion diwylliannol y safleoedd (agwedd bwysig yn y gwaith ymchwil hwn). 

Felly penderfynwyd mabwysiadu elfennau cadarnhaol y tri asesiad, ynghyd ag elfennau cadarnhaol 

o asesiadau cyhoeddedig eraill (yn bennaf: Coratza a Giusti, 2005; Bruschi a Cendrero, 2005; Serrano 

a González-Trueba, 2005; Reynard et al., 2007), er mwyn creu asesiad pwrpasol wedi ei deilwra at 

union ddibenion y gwaith hwn. Cynhaliwyd ail astudiaeth beilot i dreialu’r asesiad pwrpasol hwn 

yng Ngheredigion (Cors Caron, Sarn Cynfelyn a Rhaeadrau Pontarfynach), gan gadarnhau ei 

ddefnyddioldeb yn y maes. 

2b. Am y tro cyntaf, adnabuwyd ac aseswyd 30 geomorffosafle potensial yng Nghymru gan 

ddefnyddio’r pedwar asesiad. Wrth gymharu canlyniadau’r asesiadau â chanlyniadau asesiadau ar 

geomorffosafleoedd yn Ewrop ym Mhortiwgal (Pereira et al., 2007); Ffrainc a’r Eidal (Pralong, 2005) 

a Gweriniaeth Tsiec (Kubalíková, 2013), gwelwyd bod modd honni’n hyderus fod nifer o 

geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru yn gymharol o ran eu pwysigrwydd i’r rheini sydd wedi 

eu hadnabod yn Ewrop. Er mai sampl fechan o safleoedd a gymharwyd, Cadair Idris a sgoriodd yr 

uchaf o’r holl safleoedd a aseswyd. Er ei bod hi’n eglur fod geomorffosafleoedd potensial yng 

Nghymru yn cymharu’n ffafriol iawn â’r rhai sydd wedi eu hadnabod yn Ewrop,  daeth yn gwbl 

amlwg fod diffyg mawr yn yr wybodaeth a gynigir i ymwelwyr am eu geodreftadaeth.  

3a. Dewisiwyd tair geomorffosafle (Rhaeadrau Pontarfynach, Sarn Cynfelyn a Chwm Elan) o blith y 

30 gyda’r potensial i’w datblygu’n geomorffosafleoedd, i gynnal tair astudiaeth achos. Cynhyrchais 

adnoddau a digwyddiad addas ar eu cyfer, gan blethu gwybodaeth am geomorffoleg gyda 

gwybodaeth am nifer fawr o werthoedd eraill (e.e. ecolegol, diwylliannol a daearegol). Profodd 

canlyniadau’r astudiaethau achos fod cyflwyno gwybodaeth aml-haenog am y safleoedd wedi 

cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn fawr. Dangosais fod yr holl ddulliau a ddefnyddiais i gyflwyno 

gwybodaeth wedi bod yn llwyddiannus, ac eithrio’r llwybr llafar ar gyfer safle Rhaeadrau 

Pontarfynach, ond fel y gwelwyd roedd rheswm penodol am hynny. Nid oedd modd cymharu 

effeithiolrwydd y gwahanol ddulliau hyrwyddo, gan mai addasrwydd dull i safle benodol a’i gwnâi’n 

llwyddiannus - efallai na fyddai’r un dull yn llwyddiannus yn achos safle gwahanol. Credaf y  gellid 

mabwysiadu’r holl ddulliau hyn i hyrwyddo geomorffosafleoedd eraill yng Nghymru. 

3b. Yn dilyn casgliad 3a, gwelwyd hefyd fod integreiddio gwybodaeth ddiwylliannol yn benodol wedi 

profi’n llwyddiannus fel porth i ennyn diddordeb ymwelwyr mewn tirffurfiau a phrosesau 

geomorffolegol ac i gyfoethogi eu profiadau o ddysgu am safleoedd. Gwelwyd bod hyn yn arbennig 

o wir yn achos addysgu pobl leol am eu geodreftadaeth, fel y gwelwyd yn yr ymateb cadarnhaol 

iawn i’r deunyddiau a grëwyd ar gyfer astudiaeth achos Sarn Cynfelyn. Gan fod Gordon (2018) wedi 

dangos fod cyfoethogi profiadau ymwelwyr o safleoedd tirwedd fel hyn yn gam pwysig ar gyfer 
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cynyddu cysylltiad emosiynol rhyngddynt a’r safleoedd, mae’n hanfodol annog a meithrin 

cysylltiadau emosiynol o’r fath fel strategaeth i warchod geodreftadaeth Cymru. Rwy’n argymell 

felly fod angen creu adnoddau sydd nid yn unig wedi’u hanelu at ymwelwyr, ond at y gymuned leol 

hefyd, er mwyn cyflawni hyn. 

3c. Llwyddais i adnabod tri phrif bygythiad sy’n wynebu datblygiad geomorffosafleoedd a 

nodweddion arall o geodreftadaeth yng Nghymru. Y cyntaf yw’r bygythiad o gynnydd yn nifer yr 

ymwelwyr, a allai fod yn ganlyniad datblygu safle fel geomorffosafle llwyddiannus. Er mwyn 

goresgyn hyn, bydd yn rhaid bod yn ofalus wrth ddewis safleoedd i’w datblygu. Yn ail yw’r 

ansicrwydd sut y bydd Brecsit yn effeithio ar warchodaeth safleoedd tirwedd. Yn olaf, pryderir am 

sgil effeithiau newid hinsawdd, yn enwedig ar geodreftadaeth arfordirol Cymru. Eto i gyd, rhaid 

hefyd ystyried a manteisio ar nifer o gyfleoedd i ddatblygu geomorffosafleoedd a nodweddion arall 

o geodreftadaeth yng Nghymru. Yn gyntaf, gallwn fabwysiadu strategaethau gwarchod o’r gwaelod 

i fyny, drwy gydweithio gyda chymunedau lleol er mwyn gwarchod a hyrwyddo safleoedd yn fwy 

llwyddiannus. Un ffordd o wneud hyn yw tynnu sylw at y cyswllt rhwng enwau lleoedd a’r tirwedd 

a thirffurfiau, a thrwy wneud hyn gallwn hefyd gyfrannu at y frwydr i warchod enwau lleoedd yng 

Nghymru. Yn olaf, rhaid ystyried sut y gall yr ymchwil hwn gyfrannu at nifer o amcanion y 

Llywodraeth, cam pwysig ar gyfer ennyn eu cefnogaeth hwy a sefydliadau cysylltiol (e.e. Cyfoeth 

Naturiol Cymru) ynghyd â chynyddu ymwybyddiaeth well am bwysigrwydd maes geomorffoleg a 

geodreftadaeth y wlad yn fwy cyffredinol.  

9.2 Gwaith ymchwil pellach 

Wrth ystyried y cwestiynau a’r casgliadau y daethpwyd iddynt yng nghwrs y gwaith ymchwil hwn, 

mae sawl trywydd ymchwil posibl wedi dod i’r amlwg, a gobeithio y bydd modd i mi ddilyn rhai 

ohonynt yn y dyfodol; er enghraifft: 

 Rhoi prawf pellach ar y fethodoleg asesu bwrpasol drwy ei threialu yn uniongyrchol mewn 

gwledydd gwahanol – a fyddai’r fethodoleg yn addas i’w defnyddio heb ei haddasu? 

 Adnabod rhagor o geomorffosafleoedd potensial yng Nghymru a threilau’r dulliau gwahanol o 

hyrwyddo, gan roi pwyslais ar ddatblygu deunyddiau ar gyfer carfannau gwahanol (e.e. plant a 

phobl ifanc, grwpiau addysgiadol o ysgolion neu golegau). Sut ddylid addasu’r cynnwys a’r 

arddull wrth gyfansoddi deunyddiau er mwyn ennyn a chynnal eu diddordeb? 

 Profi pa mor effeithiol yng Nghymru fyddai cyflwyno gwybodaeth aml-haenog am safleoedd 

tirwedd, gan gynnwys cysylltiadau diwylliannol yn arbennig, er mwyn dwysáu’r cysylltiad 

emosiynol rhwng pobl a’r dirwedd, fel eu bod yn teimlo’n angerddol dros amddiffyn eu 

geodreftadaeth.
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Atodiadau 

Atodiad 1 - Y tri asesiad cyhoeddedig a aseswyd ym Mhennod 3. 

Atodiad 1A: Asesiad Pereira et al. (2007) 
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Atodiad 1B: Asesiad Pralong (2005) 
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Atodiad 1C: Asesiad Kubalíková (2013) 
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Atodiad 2 - Prif lechres o safleoedd yng Nghymru sydd wedi’u gwarchod, eu dynodi neu eu 

hadnabod ar sail eu nodweddion gwyddonol (geomorffolegol, daearegol, ecolegol) (gweler 

ar y ddisg CD yng nghefn y traethawd). 

 

Atodiad 3 - Is-lechres gyntaf o safleoedd yng Nghymru sydd wedi’u gwarchod, eu dynodi 

neu eu hadnabod ar sail eu nodweddion geomorffolegol (gweler ar y ddisg CD yng nghefn y 

traethawd). 

 

Atodiad 4 – Crynodeb o nodweddion y 30 safle a aseswyd 

Safle 1 

Enw: Henborth 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: Gogledd-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SH321931 

Nodwedd(ion) geomorffolegol:  

 Tirffurf drymlin sy’n unigryw gan fod erydiad o’r môr wedi amlygu trawsdoriad ohono (prif 

nodwedd/tirffurf y safle) 

 Traeth caregog 

 Platfformau blaendraeth 

Nodwedd(ion) diwylliannol:  

 Nid oedd gan y safle unrhyw gysylltiadau diwylliannol a wyddom amdanynt. 

Nodwedd(ion) ychwanegol:  
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 Roedd modd gweld y drymlin o nifer o olygfannau gwahanol.  

 Nid oedd unrhyw nodweddion ecolegol a oedd yn gymharol neu’n gwbl ddibynnol ar 

nodweddion geomorffolegol y safle. 

Sylwadau ychwanegol:  

 Mae’r drymlin wedi’i leoli ar y llwybr arfordirol cenedlaethol. 

 Nid oedd lle penodol i barcio yn agos at y drymlin felly fe wnaethom barcio ar ochr y ffordd a 

cherdded ar lwybr cyhoeddus drwy gaeau preifat i’w gyrraedd. 

 Nid oedd unrhyw arwyddion yn y safle yn esbonio am ffurfiant y drymlin na chwaith unrhyw 

werthoedd eraill y safle. 

 

Golygfa o’r drymlin o’r traeth garegog 

 

 

Trawsdoriad o’r drymlin 
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Safle 2 

Enw: Llyn Peris 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: Gogledd-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SH593591, SH586598 a SH599590 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Tirffurfiau Pleistosen/Cwaternaidd sydd â chyswllt ag erydiad rhewlifol  
o Enghreifftiau gwych o arwynebau craigwely rhewlifol a ffurfiau o erydiad rhewlifol ar raddfa 

fechan (e.e. rhychiadau) 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Hanes o fwyngloddio ar lethrau Llyn Peris. Mae amgueddfa ar y mwyngloddio yn agos i’r safle. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd modd gweld y llyn a’r nodweddion geomorffolegol cysylltiol o nifer o olygfannau 

gwahanol. 

 Ni wyddom am unrhyw nodweddion ecolegol sydd yn rhannol neu’n llwyr ddibynnol ar y 

nodweddion geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Gan fod y tir yn dir preifat, nid oedd modd i ni fynd i lawr i edrych yn agosach ar y 

nodweddion geomorffolegol (e.e. y rhychiadau). 

 Gan fod modd parcio yn agos at y llyn fe sgoriodd y safle yn uwch nag y dylai fod wedi ei 

wneud am ei hygyrchedd, gan nad yw’r asesiadau yn cymryd i ystyriaeth os yw’r tir yn dir 

preifat ac felly bod rhaid cael caniatâd penodol i gael mynediad at y safle. 

 Nid oedd unrhyw wybodaeth yn y safle ei hun yn esbonio am y nodweddion geomorffolegol 

nac am unrhyw werthoedd eraill y safle. 

 

Golygfa o Lyn Peris o’r man parcio 
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Safle 3 

Enw: Cadair Idris 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: Gogledd-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SH711130 

Nodwedd(ion) geomorffolegol:  

 Casgliad o dirffurfiau Pleistosen/Cwaternaidd sy’n cynnwys: 
o peiran;  
o marian;  
o tirlithriadau;  
o bwa llifwaddod;  
o sgri haenedig;  
o ‘blockstreams’ 
o gwaddodion cysylltiol 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Adnabuwyd nifer o gysylltiadau diwylliannol. Yr enwocaf yw chwedl Idris Gawr. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Gan fod y safle o raddfa mor eang, roedd modd gweld nifer o nodweddion geomorffolegol o 

nifer o olygfannau gwahanol. 

 Ceir nifer o fflora a ffawna sy’n rhannol ddibynnol ar nodweddion geomorffolegol y safle. 

 Mae nifer o rywogaethau (er enghraifft mwsogl Drepanocladus venicosus a’r pili-pala 

Euphydryas aurinia.  

Sylwadau ychwanegol: 

 Ceir nifer o amwynderau yma, gan gynnwys caffi, toiledau, siop, maes parcio a chanolfan 

ymwelwyr (sy’n esbonio’n drylwyr am holl nodweddion y safle, gan gynnwys y nodweddion 

geomorffoelgol). 

 Roedd pawb yn gytûn mai dyma oedd un o’r safleoedd gorau i ni ymweld ag ef. 

 Fe wnaethom barcio yn y maes parcio, ac fe gymerodd ryw 35 munud i ni gerdded i fyny at y 

llyn a 25 munud i gerdded yn ôl i lawr. Byddai wedi bod yn anodd gwneud hyn heb lefel 

cymhedrol o ffitrwydd. 
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Un o’r byrddau gwybodaeth yn y ganolfan ymwelwyr 

 

Cwm Cau 

 

Safle 4 

Enw: Vicarage Moss 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: Gogledd-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SJ35954 
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Nodwedd(ion) geomorffolegol:  

 Casgliad o dirffurfiau Pleistosen/Cwaternaidd  
o pant iâ llonydd (un o’r esiamplau gorau o bantiau iâ llonydd yng Nghymru yn ôl y dynodiad 

SoDdGA) 
o gwaddodion cysylltiol 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Nid oes gan y safle unrhyw gysylltiadau diwylliannol, hyd y gwyddom. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Gweler o’r llun isod bod canfod y pantiau iâ llonydd wedi bod yn anodd gan fod llawer o 

lystyfiant yn eu cuddio. 

 Dynodwyd sgôr isel iawn i’r safle am ei werth esthetig gan fod llystyfiant yn gwneud hi’n 

anodd i weld y pantiau iâ. 

 Cymysgedd o gymunedau planhigion cors, gwern, gwlyptir a choetir gwlyb. 

 Mae’r rhain i gyd yn hollol ddibynnol ar nodweddion geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Nid oedd unrhyw wybodaeth yn y safle ei hun yn esbonio am y nodweddion geomorffolegol 

nac am unrhyw werthoedd eraill y safle. 

 Nid oedd y safle yn hygyrch iawn – roedd rhaid i ni gerdded yn bell o’n man parcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pant iâ llonydd sydd wedi’i guddio ychydig gan yr holl lystyfiant 

 

Safle 5 

Enw: Cwm Elan 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: Gogledd y canolbarth 
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Cyfeirnod Grid: SN860660 (tua canol y safle) 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Tirffurfiau pleistosen/cwaternaidd 

 Ystumiau 

 Craigwely 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Adnabuwyd nifer fawr o gysylltiadau diwylliannol gyda’r safle.  

 Y prif gysylltiad yw hanes datblygiad yr argaeau a sut maent wedi newid y tirwedd. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd nifer fawr o olygfannau o amgylch y safle ar gyfer pob nodwedd geomorffolegol. 

 Mae cyfran fawr o’r safle wedi ei ddynodi un ai yn SoDdGA, ardal cadwraeth arbennig, ardal 

gwarchodaeth arbennig, neu’n rhan o warchodfa natur cenedlaethol Claerwen. 

 Mae felly nifer o nodweddion ecolegol sy’n hollol ddibynnol ar y nodweddion geiomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Deuthum o hyd i baneli gwybodaeth o amgylch y safle, ond roedd y rhain yn ffocysu ar hanes 

ac ecoleg y safle yn hytrach nag ar y geomorffoleg. 

 Roedd canolfan wybodaeth fawr yn y safle gan gynnwys ystafell gyda llawer o wybodaeth am 

ecoleg, hanes a pheth gwybodaeth ar geomorffoleg y safle. Daethum i’r casgliad fod y 

wybodaeth geomorffolegol yn aml yn ffeithiol anghywir. 

 Roedd hygyrchedd at rhan fwyaf o’r safleoedd yn dda (gan eithrio hygyrchedd at rai safleoedd, 

fel yr ystumiau). 

Ystumiau cyfyngol ar Afon Elan 
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Ceudyllau a cheunentydd ym Mhont Hyllfan, Afon Elan 

 

Safle 6 

Enw: Mynydd Du (yn Llyn y Fan Fach) 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: Dwyrain y canolbarth 

Cyfeirnod Grid: SN802218 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Peiran rhewlifol 

 Afon 

 Tirlithriad 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Cysylltiad â chwedl Llyn y Fan Fach. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Mae nifer o olygfannau gwahanol o nodweddion geomorffolegol y safle. 

 Rhywogaethau prin o lystyfiant ac adar sy’n rhannol ddibynnol ar nodweddion geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 
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 Fe wnaethom barcio yn y maes parcio, ac fe gymerodd ryw 30 munud i ni gerdded i fyny at y 

llyn a 20 munud i gerdded yn ôl i lawr. Byddai wedi bod yn anodd gwneud hyn heb lefel 

cymhedrol o ffitrwydd. 

 

Safle 7 

Enw: Cwm Dewi 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: De-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SN010399 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Sianel dŵr tawdd 

 Traeth 

 Bae 

 Corsydd mawn 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Adnabuwyd un cysylltiad diwylliannol sef fod eglwys yn y safle wedi’i foddi yn ystod storm 

mawr yn 1859. Ceir bwrdd gwybodaeth yn y safle sydd yn esbonio hyn. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Fel y gweler o’r llun isod, mae llystyfiant a nodweddion anthropig yn cuddio’r sianel dŵr tawdd 

– cyfrannodd hyn at sgôr isel ar gyfer gwerth estheteg y safle. 

 Ni wyddom am unrhyw nodweddion ecolegol sydd yn rhannol neu’n llwyr ddibynnol ar y 

nodweddion geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Mae modd gweld y sianel dŵr tawdd o ddau leoliad, ac mae modd parcio yn y ddau. 

 Mae llwybr troed (sydd hefyd yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn) yn cysylltu’r ddau 

leoliad. 
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Y sianel dŵr tawdd sydd wedi’i guddio gan lystyfiant a nodweddion anthropig 

 

 

Yr eglwys a foddwyd yn ystod storm fawr yn 1859 

 

Safle 8 

Enw: Marian Llanfihangel 

Categori: Rhewlifol 

Rhanbarth: De-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SO315203 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 
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 Marian bwaog mawr ger Llanfihangel Crucornau 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Nid oes gan y safle unrhyw gysylltiadau diwylliannol, hyd y gwyddom. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd yn anodd iawn gweld ym mhle roedd y marian wedi’i leoli. Cyfrannodd hyn at sgôr isel 

ar gyfer estheteg y safle. 

 Ni wyddom am unrhyw nodweddion ecolegol sydd yn rhannol neu’n llwyr ddibynnol ar y 

nodweddion geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Nid oedd unrhyw wybodaeth am ffurfiant y marian nac am unrhyw nodweddion eraill yn y 

safle. 

 Nid oedd hygyrchedd da at y safle. 

 

 

Golygfa o’r marian 

 

Safle 9 

Enw: Morfa Dyffryn 

Categori: Arfordirol  

Rhanbarth: Gogledd-orllewin   

Cyfeirnod Grid: SH550250 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 
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 Twyni tywod a’r prosesau sy’n eu ffurfio 

 Traeth 

 Enghraifft dda o broses erydiad 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Nid oes gan y safle unrhyw gysylltiadau diwylliannol, hyd y gwyddom. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Mae gan y safle lawer o olygfannau gwahanol. 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Fe wnaethom barcio ar Shell Island (parc gwyliau preifat). Fe wnaeth y perchnogion adael i ni 

barcio yno er mwyn ymweld â’r safle, ond mae’n bosib na fydden nhw’n hapus i lawer o bobl 

wneud (yn enwedig yn ystod misoedd yr haf pan maent yn llawer prysurach). 

 Nid oedd unrhyw wybodaeth am y geomorffoleg na’r ecoleg yn y safle. 

 Mae’r safle wedi ei leoli ar y llwybr arfordirol cenedlaethol felly mae modd i bobl ei gyrraedd 

o’r llwybr. 

 

Y twyni tywod a’r traeth yn Morfa Dyffryn 

 

Safle 10 

Enw: Morfa Harlech 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: Gogledd-orllewin  

Cyfeirnod Grid: SH570360 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Tirffurfiau geomorffolegol arfordirol 

o Cefnen twyni 

o Twyni tywod 

o Pwll graen a thywod 
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o Clogfaen clogwyn clai 

o Traeth 

o Aber 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Nid oes gan y safle unrhyw gysylltiadau diwylliannol, hyd y gwyddom. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Mae gan y safle lawer o olygfannau gwahanol. 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Roedd y safle hwn yn debyg iawn i safle Morfa Harlech. 

 Un o’r prif wahaniaethau oedd bod y safle hwn yn llawer mwy hygyrch – roedd ganddo faes 

parcio penodedig gyda thoiledau cyhoeddus. 

 Nid oedd unrhyw wybodaeth am geomorffoleg y safle ond roedd peth gwybodaeth am ei 

ecoleg (gweler y llun isod). 

 Mae’r safle wedi ei leoli ar y llwybr arfordirol cenedlaethol felly mae modd i bobl ei gyrraedd 

o’r llwybr. 

 

Y twyni tywod a’r glaswellt marram sy’n ei sefydlogi 
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Bwrdd gwybodaeth yn y safle sy’n esbonio’n bennaf nodweddion ecolegol y safle 

 

Safle 11 

Enw: Aber Afon Dyfrdwy 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: Gogledd-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SJ220800 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Aber gan gynnwys ei gynefinoedd a’i brosesau 

 Fflatiau llaid 

 Tywod rhynglanw 

 Mae peth gweithgarwch diwydiannol wedi difrodi rhannau o’r aber, ond nid yw’r nodweddion 

geomorffolegol hanfodol wedi eu heffeithio 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Mae nifer o gysylltiadau diwylliannol, gan gynnwys cysylltiad â Chastell Fflint 

 Cerdd gan Charles Kingsley 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Mae gan y safle nifer fawr o olygfannau gwahanol 

 Mae’r adeiladau ar hyd yr aber yn effeithio ar gwerth estheteg y safle 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol (er engharifft ceir poblogaethau o adar dŵr sydd yn gaeafu yno ac sy’n bwysig 

yn rhyngwladol) 

Sylwadau ychwanegol: 
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 Roedd y safle yn hygyrch iawn. Fe wnaethon ni barcio ger Castell Fflint a cherdded draw i’r 

aber. 

 Mae’r safle yn eang iawn felly fe benderfynom y byddai’n well asesu’r safle o un man penodol 

(ger Castell Fflint). 

 Roedd llawer o wybodaeth am nodweddion diwylliannol y safle ond nid oedd unrhyw 

wybodaeth yn yr ardal lle gwnaethom ni ymweld ag ef am unrhyw un o’r nodweddion 

geomorffolegol. 

 

Aber Afon Dyfrdwy 

 

Safle 12 

Enw: Twyni Gronant a Warin Talacre 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: Gogledd-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SJ100847 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Amrywiaeth o draethlin, cyn-dwyn a chymdeithasau twyni tywod symudol 

 Ardaloedd o laciau twyni (dune slacks) 

 Traeth 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Mae rhai cysylltiadau lleol iawn â’r safle. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol ac sydd hefyd o bwysigrwydd rhygwladol. 

 Gan fod y safle mor eang, roedd llawer iawn o olygfeydd gwahanol y gellir edrych ar y safle 

ohono. 

 Nid oes llawer o amrywiaeth i’r safle’n weledol felly fe dderbyniodd sgôr cymedrol am ei werth 

esthetig  

Sylwadau ychwanegol: 

 Roedd y safle yn hygyrch iawn. Roedd modd parcio mewn maes parcio (talu ac arddangos) cyn 

cerdded ar hyd bwrdd lefel tuag at y twyni tywod a’r traeth. 
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 Sylwyd fod llawer o bobl yn ymweld â’r safle er mwyn edrych ar yr adar. 

 Roedd peth gwybodaeth yn y safle yn esbonio am y nodweddion ecolegol a diwylliannol, ac 

roedd ychydig iawn o wybodaeth yn trafod y nodweddion geomorffolegol yn fras iawn. 

 

Y twyni tywod 

Un o’r byrddau gwybodaeth yn y safle sydd yn esbonio am ddiwylliant y safle. 
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Safle 13 

Enw: Sarn Cynfelyn 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: Gogledd y canolbarth 

Cyfeirnod Grid: SN588857 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Sarn 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Dim ond un cysylltiad ddiwylliannol sydd â’r safle, chwedl Cantre’r Gwaelod 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Gan nad yw’r sarn yn weledol iawn, cyfrannodd hyn sgôr cymhedrol ar gyfer ei werth esthetig. 

 Mae’r ardal yn gorwedd o fewn ardal Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau. 

 Ystyrir Sarn Cynfelin yn gynefin pwysig ar gyfer nifer fawr o fflora a ffawna diddorol a phrin. 

 Mae modd gweld y safle o nifer o olygfannau o’r llwybr arfordirol neu o’r traeth ei hun. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Un o brif wendidau’r safle yw nad yw’n hygyrch iawn. Nid oes modd gyrru i’r safle, felly yr unig 

ffordd y gellir ei gyrraedd yw ar hyd y llwybr arfordirol un ai o Aberystwyth, Clarach neu’r 

Borth. 

 Er hyn, mae’n siŵr bod nifer o bobl yn cerdded heibio i’r sarn bob blwyddyn gan ei fod wedi ei 

leoli ar hyd llwybr arfordirol cenedlaethol Cymru. 

 Sylwyd fod hefyd modd cyrraedd safle arall sydd â chysylltiad â chwedl Cantre’r Gwaelod, sef y 

goedwig hynafol yn y Borth sydd yn agos iawn i’r safle hwn. 

 Un broblem arall gyda’r safle yw nad oes modd ei weld yn ystod cyfnodau o lanw uchel. 

 

Golygfa o Sarn Cynfelyn o’r sarn ei hun 
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Safle 14 

Enw: Arfordir Pen-bre 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: De-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SS436002 – SN310042 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Twyni tywod 

 Trawsnewid morfa heli 

 Morfa heli uchaf 

 Aber 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Ers diwedd y 19eg ganrif, defnyddiwyd y safle ar gyfer gweithgynhyrchu ffrwydron. Yn gyntaf 

at ddibenion mwyngloddio a diwydiannol, ac yna ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd. 

 Mae nifer o llongddrylliadau wedi digwydd yn y safle hwn ar hyd y canrifoedd 

 Mae’r safle hefyd yn denu llawer o dwristaid ar gyfer gweithgareddau hamdden (e.e. 

marchogaeth, llwybrau cerdded, sgïo a gwylio adar).  

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol (er enghraifft Pioden y môr a Hutan y tywod). 

 Roedd gan y safle nifer o olygfannau gwahanol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Gan fod y safle o fewn parc sirol, roedd llawer o amwynderau yno (e.e. caffi, toiledau a 

chanolfan ymwelwyr). 

 Roedd llawer o wybodaeth o amgylch y safle yn trafod ei nodweddion ecolegol a diwylliannol, 

ond prin oedd y gwybodaeth yn trafod nodweddion geomorffolegol. 

 Roedd y safle yn hygyrch iawn – roedd modd i ni barcio mewn maes parcio penodedig a 

cherdded o amgylch y safle ar hyd llwybrau cerdded. 
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Gwybodaeth ar fwrdd gwybodaeth am rai llongddrylliadau sydd wedi digwydd yn y safle ar hyd y 

canrifoedd 

 

Traeth a twyni tywod Pen-bre 
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Safle 15 

Enw: Creigiau Llansteffan 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: De-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SN351100 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Creigiau gwaddodol Dyfnantaidd i’w gweld yn y creigiau arfordirol a llyfndir tonnau 

(datguddiad blaendraeth) 

 Aber 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Llwybr pererindod canoloesol 

 Gwneuthurwyr gwyliau yn ystod oes Fictoria 

 Castell Llansteffan 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o nodweddion ecolegol prin a diddorol, ond nid yw’r rhain yn hollol ddibynnol ar 

brif nodwedd geomorffolegol y safle (hynny yw, y creigiau). 

 Roedd cymhariaeth mawr rhwng y creigiau a’r tirlun cyfagos, felly pennwyd sgôr cymharol 

uchel ar gyfer ei werth estheteg.  

Sylwadau ychwanegol: 

 Fe wnaethom barcio mewn maes parcio cyhoeddus (am ddim) ac yna cerdded ond ychydig o 

bellter i’r creigiau. 

 Mae’r llanw yn rhwystro pobl rhag gweld rhai rhannau o’r creigiau a’r aber ar rai adegau o’r 

dydd. 

Creigiau Llansteffan 
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Safle 16 

Enw: Moryd Porth Tywyn ac Aber Llwchwr 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: De-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SS435985, SN584024 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Amrywiaeth o ddyddodiad gwaddodol gan gynnwys ffurfiant fflatiau tywod a llaid rhynglanw 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Casglwyr coclys yn gweithredu yn yr ardal. 

 Mae tystoliaeth archaeolegol o longddrylliadau o’r cyfnod ôl-ganoloesol. 

 Defnyddir y safle ar gyfer gweithgareddau twristiaeth (e.e. llwybrau cerdded, rhwyfo). 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd yn anodd gwerthfawrogi harddwch y safle o’r llawr, felly derbyniodd y safle sgôr isel 

iawn am ei werth estheteg. 

 Ceir yno nifer pwysig o adar dŵr ac adar rhydio. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Nid oedd unrhyw paneli gwybodaeth yn y safle. 

 Roedd hygyrchedd dda at y safle (roedd modd parcio yn agos iddo), ond roedd hygyrchedd o 

amgylch y safle ei hun yn anodd. 

 

Moryd Porth Tywyn ac Aber Llwchwr o Benclawdd 
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Safle 17 

Enw: Cynffig 

Categori: Arforidirol 

Rhanbarth: De-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SS790820 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Cynefinoedd twyni tywod helaeth a dyfroedd sefydlog 

 Cymysgedd o gynefinoedd arfordirol, gan gynnwys: 

o Morfeydd heli 

o Ardaloedd rhynglanw 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Roedd nifer o gysylltiadau diwylliannol, gan gynnwys:  

o Lle’r oedd Ieuan Gethin yn byw (bardd a gymerodd ran yng ngwrthryfel Owain 

Glyndŵr yn 1401). 

o Dinas coll Cynffig 

o Castell Normanaidd (mae'r sylfeini'n dal i fodoli heddiw) 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Mae llawer o olygfannau yn y safle. 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol (er enghraifft planhigion, fungi, ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn prin). 

Sylwadau ychwanegol: 

 Agorodd canolfan ymwelwyr yn y safle yn 2007 ond yn anffodus erbyn heddiw mae wedi cau, 

er bod modd agor y ganolfan ar gyfer ymweliadau gan grwpiau (e.e. ysgolion). 

 Mae llawer o amwynderau yn y safle – yn cynnwys toiledau, maes parcio, ayyb. 

 Roedd hygyrchedd dda at y safle ac o’i amgylch. 

 Roedd llawer o wybodaeth yng nghyntedd y ganolfan ymwelwyr ac o amgylch y safle (ar ffurf 

pamffledi, byrddau gwybodaeth a chodau QR) – yn esbonio yn bennaf am nodweddion 

ecolegol a diwylliannol y safle, ond hefyd yn rhoi ychydig o wybodaeth am y nodweddion 

geomorffoelgol. 

Twyni tywod Cynffig 
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Y ganolfan ymwelwyr 

 

Safle 18 

Enw: Arfordir Monknash 

Categori: Arfordirol 

Rhanbarth: De-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SS903705 – SS934676 

Nodwedd(ion) geomorffolegol:  

 Enghraifft arbennig o erydu arfordirol 

 Clogwyni a phlatfformau blaendraeth 

 Gwaddodion dwffa 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Nid oes unrhyw gysylltiadau diwylliannol amlwg gan y safle. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno rai planhigion prin (er enghraifft ysgall glorog) ond nid ydynt yn ddibynnol ar y 

nodweddion geomorffolegol 

 Roedd nifer o olygfannau gwahanol o amgylch y safle. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Nid oedd unrhyw fyrddau gwybodaeth yn y safle. 

 Roedd hygyrchedd at y safle yn anodd iawn – roedd yn rhaid i ni barcio’n bell iawn ohono. 
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Gwaddodion dwffa 

 

Clogwyni a phlatfformau blaendraeth 
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Safle 19 

Enw: Cwm Cynfal 

Categori: Afonol 

Rhanbarth: Gogledd-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SH737415 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Ceunant ucheldir 

 Cipio afonol/adnewyddiad 

 Cenllif mynydd/ceunant slot 

 Rhaeadr 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Ni wyddom am unrhyw gysylltiadau diwylliannol â’r safle. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd y safle yn drawiadol iawn ac felly sgoriodd yn uchel ar gyfer ei werth estheteg. 

 Roedd nifer o olygfannau gwahanol lle gellid gweld y nodweddion geomorffolegol. 

 Ceir yno rywogaethau prin o blanhigion a mwsoglau sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol. 

  

Sylwadau ychwanegol: 

 Nid oedd unrhyw fyrddau gwybodaeth yn y safle. 

 Roedd y safle yn anodd i’w gyrraedd (wedi ei leoli ar ffordd-B fechan) ac nid oedd llawer o 

lefydd i barcio. 

 Roedd y safle ei hun hefyd yn anhygyrch, gan fod y tir yn anwastad ac yn serth (ni fyddai wedi 

bod yn addas ar gyfer plant). 
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Y rhaeadrau a’r llwybr sy’n arwain tuag ato 

 

Safle 20 

Enw: Afon Dyfrdwy, Glyndyfrdwy 

Categori: Afonol 

Rhanbarth: Gogledd-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SH930351 – SJ311695 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Ystum rhychiog 

 Cipio afonol/adnewyddiad 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Roedd nifer o gysylltiadau diwylliannol gan y safle, gan gynnwys: 

o Mae wedi bod yn safle twristiaeth poblogaidd ers y 19eg Ganrif. 

o Adeiladodd Thomas Telford Raeadr y Bedol (Horseshoe Falls) er mwyn darparu dŵr ar 

gyfer camlas y Shropshire Union Canal. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol neu’n rhannol ddibynnol ar y 

nodweddion geomorffolegol. 

 Roedd nifer o olygfannau gwahanol lle gellir gweld yr ystum ohono. 

 Roedd llystyfiant yn amharu ar olygfan o’r ystumiau, ac fe wnaeth hyn effeithio ychydig ar 

werth estheteg y safle. 
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Sylwadau ychwanegol: 

 Roedd nifer fawr o fyrddau gwybodaeth yn y safle yn esbonio am y nodweddion diwylliannol, 

ond nid oedd unrhyw wybodaeth am geomorffoleg y safle. 

 Roedd maes parcio cyfagos a llwybrau cerdded ar gyfer Rhaeadr y Bedol, ond roedd yn rhaid i 

ni yrru 5-10 munud i fyny ffordd-B fechan er mwyn cyrraedd golygfan addas i weld yr ystumiau 

ohono. 

 

Rhaeadr y Bedol 

 

 

Safle 21 

Enw: Rhaeadrau Pontarfynach 

Categori: Afonol 

Rhanbarth: Gogledd y canolbarth 

Cyfeirnod Grid: SN741770 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Rhaeadrau 

 Ceudyllau 

 Ceunant 
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 Plymbwll 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Chwedl pont y gŵr drwg. 

 Ffilmiwyd episodau o’r Gwyll yn rhannau o’r safle. 

 Mae hanes hir i’r safle fel safle ar gyfer twristiaid. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Mae’r amgylchedd llaith y mae’r rhaeadr yn ei greu yn darparu cynefin delfrydol ar gyfer nifer 

o rywogaethau o fwsoglau a chen prin. 

 Roedd nifer o olygfannau gwahanol o amgylch y safle. 

 Mae’r safle yn drawiadol iawn ac felly fe sgoriodd yn uchel am ei werth esthetig. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Roedd hygyrchedd dda at y safle. 

 Roedd natur y safle (ei fod yn serth) yn golygu na allai rhai pobl ymweld ag ef – er hyn roedd 

rhai golygfannau lle byddai pob ymwelydd yn gallu cyrraedd a chael golygfan o’r rhaeadrau a 

rhai nodweddion geomorffolegol eraill. 

 Roedd rhai byrddau gwybodaeth a phamffledi yn y safle, ond roedd rhain yn ffocysu ar 

nodweddion ecolegol a diwylliannol y safle. 

 

Safle 22 

Enw: Afon Efyrnwy yn Llandysilio 

Categori: Afonol 

Rhanbarth: Dwyrain y canolbarth 

Cyfeirnod Grid: SJ250207 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Teras 

 Paleosianel 

 Ystum 

 Erydiad 

 Mae rhai prosesau anthropig (e.e. aredig a pheirianneg afonol) wedi achosi peth difrod i rai o’r 

nodweddion geomorffolegol. 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Yr unig nodwedd ddiwylliannol a wyddom amdano oedd bod rhai nodweddion Rhufeinig yn 

bodoli ar hyd rhannau o Afon Efyrnwy. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd yn anodd iawn gweld y nodweddion geomorffolegol o’r ddaear, yn benodol oherwydd 

yr holl lystyfiant, felly sgoriodd y safle yn isel iawn am ei werth esthetig. 

 Ni wyddom am unrhyw nodweddion ecolegol sy’n ddibynnol neu’n rhannol ddibynnol ar 

nodweddion geomorffolegol y safle. 
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Sylwadau ychwanegol: 

 Nid oedd y safle yn hygyrch iawn gan ei fod wedi’i leoli ar ffordd-B fechan, ac unwaith yn y 

safle nid oedd unrhyw fan penodedig i barcio. 

 Byddai wedi bod yn anodd iawn i’r ymwelydd cyffredin ddod o hyd i’r safle heb fod unrhyw 

arwydd bostio i gael. 

 

Siâp yn ystum wedi ei guddio gan lystyfiant dwys 

 

Safle 23 

Enw: Afon Teifi yng Nghenarth 

Categori: Afonol 

Rhanbarth: De-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SN269416 – SN276418 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Cenllif mynydd/ceunant slot 

 Paleosianel 

 Rhaeadr 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Mae gan y safle nifer o gysylltiadau diwylliannol, gan gynnwys: 

o Ffynnon yn y safle sydd â’r gallu i iacháu pobl yn ôl y sôn 

o Mae hanes hir o ddefnyddio a rasio cwryglau ar yr afon 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol. 

 Er bod y safle wedi derbyn sgôr cymharol uchel am ei werth esthetig, fe wnaeth y maes parcio 

concrit mawr sydd wedi’i leoli ger y rhaeadr dynnu oddi ar y sgôr hwn i ryw raddau. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Roedd yn safle hygyrch o ran cyrraedd ato, ac mae maes parcio yno. 
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 Mae hefyd hygyrchedd dda iawn o amgylch y safle – e.e. byddai modd i ddefnyddwyr cadeiriau 

olwyn ymweld a defnyddio’r safle. 

 Roedd nifer o fyrddau gwybodaeth o amgylch y safle, ond roedd rhain i gyd un ai yn esbonio 

ecoleg neu ddiwylliant y safle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y rhaeadrau ar Afon Cenarth 

 

Safle 24 

Enw: Afon Gwy yn Llangewydd 

Categori: Afonol 

Rhanbarth: De-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: ST532965 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Ystum rhychog 

 Cipio afonol/adnewyddiad 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Chwarel sy’n gysylltiedig â’r tirffurf. 

 Roedd pentref fechan ganoloesol yn bodoli ar y penrhyn (peninsula) ar un adeg. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd y safle hwn yn drawiadol iawn ac felly sgoriodd yn uchel iawn am ei werth esthetig. 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn rhannol ddibynnol ar y 

nodweddion geomorffolegol. 

 Roedd gan y safle nifer o olygfannau gwahanol. 

Sylwadau ychwanegol: 
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 Dim ond un bwrdd gwybodaeth oedd yn y safle ac roedd hwn yn cyfeirio’n unig at nodweddion 

ecolegol y safle. 

 Roedd hygyrchedd o amgylch y safle yn gymhedrol. 

 Nid oedd maes parcio penodedig ar gyfer y safle felly roedd yn rhaid i ni barcio ar ochr y 

ffordd. 

 

Golygfa o’r ystum rhychog o ochr y ffordd 

 

Safle 25 

Enw: Llynnau Bodgynydd 

Categori: Ucheldir/llethr 

Rhanbarth: Gogledd-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SH763595 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Dau lyn sydd â nifer cymhedrol o faetholion. 

 Ardal o gors a gorgors gyda phyllau a ffrydiau bach. 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Hanes mwyngloddio yn yr ardal a datblygiad llyn artiffisial llai i gynorthwyo gyda 

gweithgareddau mwyngloddio. 

 Defnyddir y llyn ar gyfer gweithgareddau hamdden (e.e. pysgota). 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna sydd yn hollol ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol. 
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 Dim ond ychydig o olygfannau sydd yn y safle. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Dim ond un bwrdd gwybodaeth sydd yn y safle. Mae hwn yn trafod nodweddion ecolegol y 

safle yn hytrach na’r nodweddion geomorffolegol. 

 Roedd y safle yn weddol anhygyrch –dim ond modd ar hyd ffordd-B fechan roedd modd ei 

gyrraedd, ac wedyn roedd rhaid cerdded ar hyd llwybr anwastad. 

 Roedd lle parcio yno ar gyfer 3-4 car. 

 

Y llyn mawr naturiol 
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Y llyn bach artiffisial 

 

Safle 26 

Enw: Creigiau Eglwyseg 

Categori: Ucheldir/llethr 

Rhanbarth: Gogledd-ddwyrain 

Cyfeirnod Grid: SJ220443 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Casgliad o dirffurfiau a dyddodion sy’n arddangos y prosesau sy’n ffurfio sgri ar hyd Darren 

Eglwyseg 

 Dyma rai o’r enghreifftiau gorau o lethrau sgri calchfaen yn y DU i gyd 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Dim ond rhai cysylltiadau diwylliannol lleol iawn sydd gan y safle 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Roedd modd gweld y llethrau sgri o nifer o olygfannau gwahanol, ac roedd modd cerdded i 

fyny atynt i’w gweld yn agosach. 

 Roedd y safle yn drawiadol iawn ac felly sgoriodd yn uchel am ei werth esthetig. 

 Ceir yno rai rywogaethau prin o fflora a ffawna ond nid ydynt yn ddibynnol ar y nodweddion 

geomorffolegol. 

Sylwadau ychwanegol: 
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 Roedd modd cyrraedd y safle ar hyd ffordd-B fechan, ac roedd yn rhaid i ni barcio ar ochr y 

ffordd gan nad oedd maes parcio penodedig. 

 Dim ond un bwrdd gwybodaeth oedd yn y safle, ac roedd hynny ond yn trafod nodweddion 

diwylliannol lleol y safle. 

Llethrau sgri calchfaen Eglwyseg 

 

Safle 27 

Enw: Cors Caron 

Categori: Ucheldir/llethr 

Rhanbarth: Gogledd y canolbarth 

Cyfeirnod Grid: SN690640 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Cyforgors actif 

 Cyforgors ddiraddedig (dal yn gallu adfywio) 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Mae nifer o gerddi wedi cael eu hysgrifennu am Gors Caron. 

 Mae cysylltiad agos rhwng Cors Caron a’r rheilffordd. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o rywogaethau prin o fflora a ffawna, sydd o bwysigrwydd rhynglwadol, sydd yn 

hollol ddibynnol ar y nodweddion geomorffolegol. 

 Mae nifer fawr o olygfannau gwahanol o amgylch Cors Caron. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Roedd llawer o wybodaeth yn y safle yn trafod y nodweddion ecolegol, diwylliannol a 

geomorffolegol. 
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 Roedd hygyrchedd da at y safle ac roedd maes parcio penodedig ar ei gyfer. 

 Roedd hefyd hygyrchedd da o amgylch y safle (bwrdd lefel), felly byddai modd i ddefnyddwyr 

mewn cadair olwyn ymweld ag ef. 

 

Y llwybr bwrdd sy’n mynd dros Cors Caron 

 

Rhai o’r byrddau gwybodaeth sydd yn y safle. Mae’r byrddau hyn yn trafod nodweddion 

geomorffolegol y safle 

 

Safle 28 

Enw: Tal-y-llyn 

Categori: Ucheldir/llethr 

Rhanbarth: Gogledd y canolbarth 

Cyfeirnod Grid: SH717099 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 
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 Tirlithriad yn ffurfio cronlyn 

 Nodweddion rhewlifol 

 Afon 

 Mae adeiladu’r ffordd wedi niweidio’r tirlithriad i ryw raddau. 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Mae nifer o ffotograffau a lluniau wedi’u cymryd o’r llyn. 

 Mae’r safle yn boblogaidd iawn ar gyfer gweithgareddau hamdden (e.e. pysgota, nofio, 

rhwyfo) ac mae nifer o lwybrau cerdded yn mynd o amgylch y safle. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Mae’r safle yn weledol brydferth (roedd felly’n deilwng o sgôr uchel ar gyfer ei werth 

esthetig). 

 Roedd nifer o olygfannau gwahanol o amgylch y safle. 

 Ni wyddom am unrhyw nodweddion ecolegol sy’n ddibynnol ar y nodweddion geomorffolegol. 

 

Sylwadau ychwanegol: 

 O’r ffordd fawr, roedd yn rhaid gyrru ar hyd ffordd-B fechan er mwyn cyrraedd y safle. 

 Nid oedd maes parcio penodedig, ond roedd modd parcio ym maes parcio y dafarn leol (roedd 

rhaid talu). 

 Nid oes unrhyw fyrddau gwybodaeth yn y safle. 

 Byddai’n anodd iawn i’r ymwelydd cyffredin wybod bod tirlithriad wedi bod yn y safle hwn a 

bod hynny wedi arwain at ffurfiant y llyn. 

 

Golygfa o’r llyn (i’r chwith yn y llun) a’r tirlithriad (i’r dde o’r llun y tu ôl i’r llystyfiant) 

 

Safle 29 

Enw: Mynydd Llangynidr 

Categori: Ucheldir/llethr 

Rhanbarth: De-ddwyrain 
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Cyfeirnod Grid: SJ220443 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Geomorffoleg carstig, yn enwedig maes dolin 

 Dyma un o’r enghreifftiau gorau o faes dolin yn y DU 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Nid oedd unrhyw gysylltiadau diwylliannol â’r maes dolin 

 Ond, mae rhai cysylltiadau diwylliannol ag ogofau yn y safle (ogof Tylles Fawr) 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ni wyddom am unrhyw nodweddion ecolegol sy’n ddibynnol ar y nodweddion geomorffolegol. 

 Nid oedd yn hawdd iawn gweld ym mhle roedd y dolin wedi ei leoli, felly sgoriodd y safle yn 

isel am ei werth esthetig. 

 Roedd nifer o olygfannau gwahanol. 

Sylwadau ychwanegol: 

 Nid oedd unrhyw wybodaeth yn y safle yn esbonio am nodweddion amrywiol y safle. 

 Nid oedd maes parcio yn y safle ond roedd modd parcio ar ochr y ffordd a cherdded i fyny 

llwybr gerdded at y maes dolin. 

 

Safle 30 

Enw: Mynydd Preseli 

Categori: Ucheldir/llethr 

Rhanbarth: De-orllewin 

Cyfeirnod Grid: SN110330 

Nodwedd(ion) geomorffolegol: 

 Tors creigiog 

Nodwedd(ion) diwylliannol: 

 Cafodd Waldo Williams ei ysbrydoli gan y safle a’r ardal leol, yn enwedig ei gerdd ‘Preseli’. 

 Mae hanesion fod rhai o’r cerrig a cafodd eu defnyddio i greu’r Stonehenge yn dod o fynydd. 

Preseli 

 Mae nifer o lwybrau cerdded a marchogaeth o amgylch mynydd Preseli. 

Nodwedd(ion) ychwanegol: 

 Ceir yno nifer o rywogaethau o blanhigion a mwsoglau prin sydd un ai yn rhannol neu’n hollol 

ddibynnol ar nodweddion geomorffolegol y safle. 

 Mae’r safle yn drawiadol ac yn weledol brydferth, felly sgoriodd yn uchel iawn am ei werth 

esthetig. 

 Mae nifer o olygfannau gwahanol o amgylch y safle. 

Sylwadau ychwanegol: 
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 Byddai natur anwastad y safle yn rhwystro rhai ymwelwyr rhag ymweld ag ef (er byddai modd 

gweld y safle o waelod y mynydd). 

 Roedd maes parcio penodedig ar waelod y safle a llwybr cerdded i dop y mynydd. 

 

Mynydd Preseli o dop y mynydd (mae hefyd modd gweld rhai tors creigiog  

 

 

Tors creigiog 

 

Atodiad 5 - Llyfryn gwybodaeth Rhaeadrau Pontarfynach (Astudiaeth Achos 1) (gweler copi 

caled yn y dudalen gefn). 

 

Atodiad 6 - Llwybr Llafar Rhaeadrau Pontarfynach (Astudiaeth Achos 1) (gweler ar y ddisg 

CD yng nghefn y traethawd). 
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Atodiad 7A - Trawsgrifiadau o gyfarfod Grŵp Ffocws 1 (diwrnod 1) - 23 Mawrth 2017 

0-10 minutes 
Safnowr: So what we're going to do now is have a quick discussion just to see what your initial impressions are of 
the site, even if you've been before. So the first question is, what was your initial impression of the site and your 
overall experience today? 

Arbenigwr A: Lovely 

Arbenigwr B: Impressive 

Arbenigwr E: Beautiful 

Gwenfair: The site is so special for so many different reasons, but they could do so much more with it. 

Safonwr: Did you feel that your experience could have been enhanced with more information? 

Arbenigwr A: Oh yes, I mean lots of questions were coming up as we went round, and it would have been nice to 
have those answered at the time. We can do our homework afterwards but it would have been nice to have 
some of the answers. 

Arbenigwr E: I prefer to have the experience and then go away and find out more, and there were a couple of 
points where we'd gone off and it was nice having that chance too. It's about who you're with and if you've 
chosen to go on your own or who you've chosen to go with. Because you ask questions and have a discussion, 
but if you've gone on your own then maybe you've gone for a reason on your own. It's more about just the 
experience of being in the landscape, and it's hard for me to be subjective because I know the site really well, so 
I'm not necessarily thinking about it as if I was coming to a new site, then I'd definitely be going "oh what's 
that?". [Arbenigwr B] and I were saying at the top that actually neither of us were a big fan of interpretation 
boards, we like to maybe look at a map or have that point where we can access at the beginning if we're asked 
and say ok we'll take that back and find out more afterwards when we've got the questions.  

Arbenigwr B: If you have all the information and it's thrust, I must admit that I am the one walking around 
ignoring information boards, because then I'm experiencing it from someone else's eyes and something like that 
to me, the more raw, and the more wild, and the more natural, and the more beautiful, and the more lasting the 
impression is on me, and that's what I would hope it to be for me, my grandkids, my great grandkids sort of 
thing. Whereas, if you have information boards, fair does, have that information that if someone wants that 
information up front. And particularly we were saying with children. My daughter is one who loves following 
paths that's on the floor, and I think that's a great way of continuing children through, but sometimes it can 
speed them up though a bit too much. But being able to pick up that information is great. A pamphlet perhaps, 
or whether it be something that you download on your phone or something you can put in your ear on the way 
round. But you choose whether or not to put it in. I really want to do it twice because I want to see it once for 
what it is, stunning nature, and then I want to know about it, find out about it. Like we were saying about 
Robber's Cave weren’t we. My daughter would make it into a dragon's cave, where that imagination and 
creativity is taken away because there's a board there saying "this is Robber's Cave".  

Arbenigwr F: I felt under-awed by the site I think to be honest. I think that's partly because I feel like the 
infrastructure was so intrusive in terms of its quality really. I suppose, I don't mind interpretation in the 
landscape, it’s just how it's done, because it doesn't have to be panels. It's about finding subtle ways of 
enhancing, so you can choose to use it or be wowed by it or not, but it doesn't effects the experience. But, the 
quality of what they had, not just the paths, but the cut-out take a photograph of your face, I mean all of that 
cartoony dragon and sign by the road. It wasn't a good start, and it influenced for me the whole experience, but 
also what you see walking through the site is other signs of human presence. The conifers, and 
the rhododendrons, and knowing about the ecology of invasive species and history of land use kind 
of takes away from the naturalness of it. But also, I just felt that because of the way the site was being managed, 
some of the views had been lost really. 
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Arbenigwr A: It's interesting, I'm a bit like [Arbenigwr E] and [Arbenigwr B] in the sense that if I go to a place a-
new, I do like there to be information at hand but it's pretty rare that I would read it at the site. I'll actually walk 
through, think about things myself, but then afterwards I'd want to read up about it. Signboards can be quite 
intrusive, but equally they can be very well done. US National Parks for instance, I think personally have quite a 
good balance. They’re not at every single stop, and the ones that are there are of good quality. The problem is 
that sign boards get weathered very quickly and get damaged, maybe not so much here because you've got to 
pay to get in. But the other thing you're saying, so we did a trial run with my parents who came here a week or 
so ago. My dad said that that cartoon monk you see, in a spot that is almost reverential, it's kind of Disneyfied. 
I'd never actually thought about it. 

Arbenigwr E: Disney was a word I used for that dragon. 

Safonwr 3: They haven't quite got it right at the front there have they? You know, I'm not quite sure what 
demographic they're really appealing to there. 

Arbenigwr F: Well they're not. 

Arbenigwr E: And the cultural element is lost. The Welsh heritage element of the story. They haven't referenced 
the story of Devil's Bridge at all there, apart from with this devil creature, but it doesn't enhance the heritage of 
the site in the story of the site at all. 

Safonwr: There used to be a wind-up machine, and the same on the other side, and that used gimmicky voices to 
tell the tale, and a little bit about the ecology I think. 

Arbenigwr CH: I'm quite happy with boards in the right place, the right size and the right quality. You can ignore 
them. 

Arbenigwr B: That's right, and the other thing to bear in mind is the type of people, and how far people 
are travelling to see it. I explore, and I naturally find things that I will look on a OS map and find what I want to 
find, whereas my wife and my sister-in-law would read the guide book. It would be in the guide book and they'd 
read it, so they'd already have that background knowledge, so therefore do you need the detail as you're going 
round? But like you say you can ignore them [cut off] 

Arbenigwr CH: So there in one family, you've got two ways of learning. 

Arbenigwr A: It's about giving people options I think isn't it. I've said what I said but I wouldn't like to see too 
many interpretive panels there. I know that the mistakes that we've made within the Brecon Beacons 
of inappropriate placing of panels. But if you've been able to purchase a leaflet that you can dip into, or it could 
be audio or all sorts of apps, yes you have got that choice and individuals within families have got that choice. 
And our family is the same, there'll be four different missions going on. I want to get to the what's going on 
geologically, my wife will be looking more at the history, and my kids will be interested in a broad range of 
things, but I can fully understand what you say about just going there and just soaking up the landscape, or in 
this case let the landscape soak up into you! Yeah absolutely, because it's magical in the best sense of that word I 
think, taking away the horrible bits of infrastructure. 

11-20 minutes 
Arbenigwr CH:  I suppose there at the entrance you've got plenty of room there for more information on boards 
if you wanted. You wouldn't want it dotted around the site. 

Arbenigwr C: Well what about if you had posts, I mean we were looking at a very interesting sort of micro bit of 
geology and we were thinking "well how did this happen?" and we wanted to know. Now, if you actually had a 
small QR code, it would be there and you could walk past it and not even notice, because it wouldn't be bright or 
say anything. But, for the geeky one who needs to know at that minute what has caused this bit of geology, 
you've got that bit of detail. 

Arbenigwr E: That only works if you've got the reception, and at a lot of these sites you don't have the reception. 
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Arbenigwr B: No no, if there's Wi-Fi at the top with an app, you download the app and then you just QR it and it 
will be on your phone. 

Arbenigwr E: You're still relying on it being here. 

Arbenigwr B: No no no, I'm talking about like Wi-Fi where you pay money. 

Arbenigwr E: Oh if they've got Wi-Fi at the site. 

Arbenigwr B: Yeah yeah that's right. 

Arbenigwr E: Got you, so they'd have to have it at the booth point, and flag it. 

Arbenigwr B: The other option if you go somewhere in between isn't it where you have some sort of app, some 
sort of geo-app in general which uses GPS, so then afterwards if you want to walk around it like we were saying 
and not really know about it and then find out about it, you could zoom into the map online or offline, and tap 
something, whether or not that be GPS grid referenced or not, or just through a map. 

Arbenigwr DD: And there's i-beacon technology as well which can be either inches from the site or over a much 
larger area, and we're in the middle of testing that now. 

Arbenigwr B: So what's i-beacon? 

Arbenigwr DD: It's probably a generic name but it's an electronic signal, it doesn't have to have GPS but you do 
need to have the app downloaded beforehand and you can place them around the site, and the National 
Museum uses them. 

Arbenigwr B: So it's a bit like geocaching but it knows the proximity of your phone and it pings up info.  

Arbenigwr E: I know what you mean, they're tiny little electronic gadgets that you place around. So you put 
them next to your object and then [cut off] 

Arbenigwr B: So does that use Wi-Fi or Bluetooth? 

Arbenigwr E: It's Bluetooth. 

Arbenigwr B: Right, ok. 

Arbenigwr E: And those are quite nice because you can add to them, so if someone wanted to add a particular 
story to a project [cut off] 

Arbenigwr B: So if you've done a selfie it's digital graffiti, so you can tag it onto that page, ok. 

Arbenigwr DD: You know I said about using views, I was coming up and I saw there was a bench there and I 
thought "why on earth is there a bench there?" and though maybe because it's flat and they were trying to 
encourage us to sit there. And then I turned round and went to the bench and realised there was a view back 
there which I might have missed otherwise. But then the bench itself was one of these made from concrete and 
slats. And it's clear that there's a lot of attempts to interpret, or move people through the site and encourage 
people to stop. There was a nice belvedere where you thought, “right I've reached this certain point and now I 
can go back because I've satisfied myself” kind of thing. Which I think is very good for safety because then you 
ended up at the point of no return at the top of Jacob’s Ladder. I'd forgotten how deep those steps were, despite 
being told several times that they are very steep you don't know how steep they actually are.  

Safonwr 3: No there's no way to know is there. 

Arbenigwr DD: And I don't think there's any way of conveying it either. 
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Safonwr 3: It catches me out every time, you know it's quite fresh in my mind because I went last week [cut off] 

Safnowr 2: On that point, I wanted to ask what exactly you meant by intrusive infrastructure [cwestiwn wedi’i 
anelu at Arbenigwr F]. 

Arbenigwr F: I suppose the essential element of experience in that chasm, that kind of sense of sublime really 
and that kind of amazing powerful forces of nature [cut off] 

Safonwr 3: Are we talking on the pothole side? 

Arbenigwr F: And on this side as well, thundering sound, that kind of sense of the power of nature. And then 
what we have to appose to that is the combination of poor paths, poorly maintained paths and what felt like 
quite an urban but necessary kind of hand rail. Plus then all this signage at the top, and even 
the belvedere structure looked as if it fitted better in an urban, large garden. And then the conifers and 
the rhododendron, and for me I just found that [cut off] 

Arbenigwr CH: I think what's quite hard about the infrastructure is that you get to that point where you need 
those steps. 

Arbenigwr F: Yes you need it, but then it's how you design and construct your infrastructure in places. 

Safonwr 3: See, I actually quite like the rough steps. I know it reduces some people's accessibility, but the fact 
that there's slates and it's quite slabby in some places [cut off] 

Arbenigwr CH: And some of them are cut into the bedrock 

Safonwr 3: Yes they are, yes. 

Arbenigwr F: Hmm yes, yeah. 

Safnowr 3: But yes I agree in other places, there's quite a hodgepodge of sort of things isn't there. 

Arbenigwr B: I was just going to say that you saying about trying to get away from that, the infrastructure 
around you to enjoy the thundering momentousness of it all. I always remember we used to go on nature walks 
with my aunt who used to be a teacher and also friends that are big into yoga and Pilates and stuff. And I'm sure 
I've been somewhere where there's been little boards about, not even boards just tiny plaque just saying "shut 
your eyes", "just shut your eyes and take a breath for a minute". And all of a sudden, all that not nicely painted 
handrail, or that paint flaking and all the rest of it , and bearing in mind that we're here on the off season, mid-
week when it's going to be quiet. You know at a weekend in the summer it's going to be busy, and just actually 
shutting your eyes. You've already taken it in so you already know what you're looking at. But just shutting your 
eyes and just focusing on that noise. That, you can take away all the nasty stuff that you don't want to see and 
focus on in your mind's eye what you do want to see. 

Arbenigwr CH: I just wondered, just simple things like the same handrail right through in uniform style would 
help because the changes catch your eye don't they, and that jars a bit. 

Arbenigwr A: The sense of sounds and smells I guess is something really interesting, because I think we 
commonly overlook people who are visually impaired and don't have particularly good eye sight, and those that 
are, we tend to ignore those other faculties. 

Arbenigwr B: And temperature change. 

Arbenigwr DD: And humidity change down there. 

Arbenigwr A: And wind associated with the falling water in places, etc. The point I was going to make was for 
me, part of the experience was experiencing what was a Victorian tourist attraction. And so some of 
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that infrastructure, not all of it, but some of it actually was part of the experience. It wasn't just about the 
natural side. It was about a history of tourism if you like. Because it's been a honey pot site for decades or even 
centuries. It's a quirky thing in a way. In one way it's a bit of an eyesore [cut off by fire alarm] 

21-30 minutes 
Arbenigwr F: I agree with you. That for me is one of the more interesting aspects. Sort of the history of tourism 
reflected in the layers and the mishmash of stuff. Which kind of relates to the cultural heritage. You saw that, so 
once you've had the initial "oh wow that's kind of an amazing waterfall, or chasm or whatever", then, in a way 
that mishmash was actually quite intriguing and interesting. But I suppose we were talking earlier 
that everyone brings their own perspective, everybody acts as a kind of filter through their own experiences 
don't they when they come to a place. And that earlier point about the intrusion of the infrastructure relates to I 
suppose my experience as a manager of sites. So you just tune into that, whereas somebody else might not see 
that at all. So, I had that sense of that intrusion, but also that intrigue. Because actually it's quite interesting and 
you think "oh how challenging it is to manage a place like this, and the risks associated with it", I don't think I 
could sleep at night! But just how much it costs, and then you think of the investments such as the National Trust 
makes in managing places, and they rely on volunteers, and all the organisational infrastructure that has to be in 
place to be able to manage sites like these.  

Arbenigwr CH: One of the sites that I deal with is the Rhayader and sites at Betws-y-Coed, and it's the 
infrastructure that's a pain. You know land owners want to make it safer and it's that balance isn't it, you know 
allowing infrastructure but not damaging the site. And when you come to a sight like this it colours my 
experience really. You think "oh yeah I've gone through this before!" 

Arbenigwr B: That infrastructure, that ageing fencing and the steps and the mishmash and the hodgepodge. I 
think it's the contrast between very man-made and nature. And that's where for me, I am no massive art lover by 
any means, but what works for me is when you go to some sites and they marry nature and man-made together 
really quite harshly and actually that then takes your eye away from the actual contrast. And for me I love 
that tree stump with the pennies in it. You know I'd prefer there to be a tree, don't get me wrong! But, that 
contrast it's very simple but for me it works. 

Safonwr 3: I know that trees stump, I haven't brought my son here because he's 3 approaching 4. He'd gravitate 
to that, and he'd like the sounds as well. 

Arbenigwr B: There can't be a view everywhere because there's trees here, and if you're trying to take away 
from having to replace the fence at massive cost so it's all the same all the way round. That’s where you can 
actually just put in clever little pieces of work which try and provide that contrast. 

Safonwr: Did you feel after you'd walked on both sides that there were any unanswered questions, you know 
things that you thought "I'd really like to learn more about that". 

Arbenigwr C: Oh yeah, dozens! [Whole group agrees] 

Safonwr 3: Fire away then! 

Arbenigwr C: You see the trouble is this tends to be specialist and geeky stuff, like: what is this suite of lichens?; 
which mosses am I looking at?; what fault line is controlling this?; is it a fault line?; what a very intersting layer 
this is; and I found an inch that is just so interesting I want to take it home! what caused it to be like that?; and 
where's [Arbenigwr CH] when you need him!? 

Arbenigwr CH: I said to [Arbenigwr F] on the way up that I'd like to see an OS map and a geology map just 
because we kind of landed here, and the wider landscape setting for me is interesting. And on the leaflet, it 
doesn't say which way the Rheidol flows. 

Arbenigwr G: Yes but you wouldn't actually know from here which way it was flowing, would you? You wouldn't 
know it was flowing that way or that way. Certainly not during the summer when the leaves come out.  
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Arbenigwr A: It's quite confusing topography actually. You've got those views at a little further distance, but 
they're actually quite confusing and you're a little bit disoriantated at every turn. 

Safonwr 3: Do you know which river the falls are on? You wouldn't know would you because it doesn't tell you. 

Arbenigwr F: It does, it does on the sign. 

Safonwr 3: Ok it says the Mynach falls there. 

Arbenigwr E: Yeah but if you didn't know what Pontarfynach means it's not [cut off] 

Arbenigwr F: No it does say Mynach falls. 

Arbenigwr E: Yeah but I guess it's that repitition of information. If you haven't taken it in [cut off] 

Arbenigwr B: Particularly if you're with other people. 

Arbenigwr E: Yes 

Arbenigwr B: Another way in terms of informationwhen I was working in Stafordshire, I know it sounds a bit 
weird but you can still apply it to this sort of thing. Stoke city council, they wanted to basically old knowledge and 
new knowledge together and pull it together. So waht they did was they issuing their work force with ipads with 
GPS and cameras on them, and they had digitally mapped all the services in the roads. So if there was a road that 
started to slump they could point their ipad at the floor and it would be like an x-raying machine, and it was 
amazing! And you could do again similar type stuff with cameras and phones these days, to show that actually 
"that hollow over there, that is Robber's Cave - click to find out more", or "that is the Rheidol - click to find out 
which way it flows". 

Safnowr 2: Yes there are examples where you're holding an ipad at a street corner say and there'll be an old 
photo of how it used to be. 

Arbenigwr A: On the history side, I was quite interested to know how they actually went about constructing that 
walk from a technical point. You can imagine the health and safety rules at the time, it might have been less safe 
there. But I thought that was an interesting thing as well, you know all of the natural aspects, there's so many 
stories begging to be told I thought. 

Arbenigwr C: Why is it Jacob's Ladder?  

Safonwr 3: Good point 

Arbenigwr CH: Were the miners involved in construcing it?  

Arbenigwr A: THat would make sense wouldn't it. 

Arbenigwr E: Or the people who built the railway bridge, they probably would have been able to do it too. 

Arbenigwr A: And wouldn't that be lovely to tie it into some of those other local stories. You know with some of 
the economic and social community spin offs that would involve. You know why not go and explore 
Cwmystwyth, etc. And there are links that could perhaps follow an individual miner, the story of his involvement 
in the making of that. 

Safnowr 3: Why is it called the Mynch or the Monk's River. 

Arbenigwr A: Yes 

Arbenigwr E: Strata Florida 
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Safonwr 3: Yes there's obviously some links between Strata Florida and maybe another monastry up there 
somewhere, but there's no information about it. Any geomorphologically questions? 

Arbenigwr C: I wanted to know how high the wrack lines [high water marks] went, and you can see the water 
[cut off] 

Arbenigwr CH: And that would be a simple thing to highlight on the step you know. This coloured step is the 
highest point the water comes. 

Arbenigwr C: And it would be good to see more recently you know, this winter how far did the water get. 

Arbenigwr A: So photos and videos are easily accessible through the different pieces of tech we've talked about. 

Arbenigwr B: How long did it take to cut down? Did it go in a catastrophic failure? Or did it take time? How are 
potholes and butter-tubs formed?  

Safonwr 3: Butter-tub? That's not a term I've heard. 

Arbenigwr B: Yeah yeah yeah 

Safonwr 3: Great, that's a new one for me. 

Arbenigwr A: Now that's karstic isn't it? 

Safonwr 3: Yes. Butter-tub, now where's that North Yorkeshire? 

Arbenigwr B: Yes Yorkeshire dales is where I've know it from 

Arbenigwr C: Durham Dales they've got butter-tubs as well. 

31-40 minutes 
Arbenigwr F: I feel a bit quilty for feeling slighlty less inquisative I think than most of you really 

Arbenigwr C: It's a different sort of inquisity 

Arbenigwr F: I suppose in walking through landscapes, you kind of just respond to it more, what you kind of feel 
when you're in it. And you're perhaps subconciously stacking up things that you might want to know about or 
you might remeber the experience later on and want to find out about it, but I didn't feel a specific urge to know 
anything really. But also becuase I enjoy photography and looking for small detail and looking at landscapes in 
detail, I was happy just to walk and then spend time looking for patterns in the landscape, and then [cut off] 

Arbenigwr B: I think that's a really valuable point though, that a lot of people these days, myself included, and 
it's hard being in the field we're in. But trying to go to remote and very natural places to actually switch off, and 
to actually stop asking questions. You know, so so there really is that umph between wanting to find out more 
and then also you know I just want to go somewhere that's really nice that actually that noise and visuals takes 
my mind off everything else. Because in today's day and age, you are overwhelmed by information [cut off] 

Arbenigwr CH: Yes it's quite hard to switch off isn't it. Because if you've been a part of interpretation projects in 
the past you tend to read the boards or whatever becuase you think "oh there might be stuff there I can use 
again". 

Arbenigwr A: So it's now our turn to feel guilty for not being in the moment! But all of us actually we do go 
out, one  of my favourite landscapes close to where I live in Abergyvenny is Mynydd Llangynidr. Superb karstic 
landscape. I've done an awful lot of reading up and some original research over that landscape, but I like to go up 
there just to soak it up at other times. And I think that all of us can oporate in those different modes at 
different times can't we. 
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Arbenigwr F: Yes, and I guess switching in and out of it as you walk but then it's what is the most dominant mode 
when you're out, are you just wanting to learn whatever as you would perhaps if you wer edoing museum visit 
and you decide you want to go because you want to see an exhibition and learn about something, or is the 
dominant mode just to sort of be here and jsut enjoy how you feel, and then subconciously almost stack up a 
few questions. Becuase I think I ought to know, well we were trying to decide which direction the Ystwyth was 
and I thought "I ought to know that!", so I'll go back and I will and think "I really ought to know the geography of 
this area better", but I don't go around thinking that all the time, I just clock it and then you sort of move on. 

Arbenigwr B: But what's more important, the dominant mode which people are most of the time in when they 
go to these places, or actually what's the most valuable mode to them. Becuase whilst the dominant mode that 
I'm in is probably questions, what's actually more valuable to me is not having questions but having somewhere 
to clear my mind. 

Arbenigwr C: And it can be both as long as the information is provided in a way where you can take it or leave it, 
and if you've decided to leave it then it's not in your face with daffodils! 

Safonwr 3: I guess where we're coming from, you know the last thing that we want to do is bore people or thrust 
geomorphological signs into their faces, that's exactly what we're not trying to do, but we do want to provide 
information in various ways, it might be throguh audio trails, leaflets or better sign boards, appropriatley places 
sign boarding. It gives people the opportunity to learn a bit more if they wish to, or even those people who know 
nothing about it might read it and just learn something about the place which might just enhance their 
experience, or not. It's a bit like, I don't know if you've read the book by Richard Dawkins, 'Unweiving the 
Rainbow', he sort of has an annectode at the beginning where someone says "Don't tell me how a rainbow forms 
it'll spoil the majesty of it", and he says "no it doesn't, if you know how a rainbow forms it can enhance it, you 
know if you understand its splitting a light into different wavelenghts and everything", and [cut off] 

Arbenigwr E: Yes it's the same as reading an art piece. You can read it as it is, but equally if you're looking at it 
you can massively enhance it by understanding where that artist is coming from, what's the symbolism, the 
icons, all that kind of thing. 

Arbenigwr B: I would actually say again that it depends on what mode you're in and how you feel. If someon said 
to me that I could forget how a rainbow is made it might actually take that, to have that wonder, to have that 
boyhood wonder because once you know that then influences your vision on everything, wheras if you don't 
know you might actually come up with a different idea about how that rainbow is formed, and that might then 
help other areas of science, you might come up with some original thought in a different direction. In a modern 
day and age is it right to be able to take everything apart for sceince, or is it actually still good to have a little bit 
of mystery and enable creativity more. 

Safonwr 3: Yeah but answering a question about how a rainbow forms just leads on to loads of other questions 
about why the rainbow has formed in this particular place at this particular time, well you know that's the way I 
look at it. 

Arbenigwr B: Yeah, but for me you know, I look at that landscape, I drive thorugh wonderful Welsh landscapes 
and over my years learning more about how landscapes are impacted by man I don't appreciate them as much. I 
wish I was able to role back the clock, you know 25 years and just go wow that's a really nice 
landscape, wheras now I look at it and go "that's been grazed", "that's been drained", "that's been forested", you 
know and I don't get that anymore and that's really sad. 

Arbenigwr C: Do you think ecologists see only scars instead of natural beauty, and that is very sadly true, and 
you look and go "ahhh rhodadendrons", and other people go "wow, come in May and see these fantastic 
flowers!" 

Arbenigwr E: But that's why I think it's useful coming with groups of people with different knowledge basis isn't 
it, coming with a geologist and suddenly looking at something completely different in that landscape that 
surrounds you. I made a trip with my dad, who's an archaeologist over the Elan valley a few months ago, and I 
mean he talks a lot anyway but he didn't stop talking about all of the Iron Age hill forts, about the rabit warrens 
that were built by the monks at Strata Florida. And I was just going, "oh my god I've got to come back here and 
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get him to do this again" because I'd forgotten half of it by the time we were the other side of the hill. You know 
he's reading the landscape in a totally different way to me, and I hadn't long just been 
reading Geogre Mombiot's 'Feral' which although I agree with a lot of stuff in it, he drove me mad with his "I 
hate the uplands, and I think they're really ugly", because I was brought up in the uplands and it made me so 
mad because for me it's a beautiful landscape and a beautiful environment, and for him to go "they're just ugly" 
was just "oh my god how dare you!". But also it was taking away from all of these other readings of the geology, 
of the archaeology, of the history, of the culture of the way that that landscape has developed. It was completely 
ignoring all of those other layers of reading of the landscape that will change and enhance your experience as 
you go through that place. 

Arbenigwr B: And I think that layers is actually a really good term to use in that things have changed, you know 
geomorphologically, geology, you know humans, and I think one of the things everyone really likes on natural 
history programmes is time lapses. You could do a time laps for this falls, you know a lot of it would be computer 
generated now obviously, but you could do several things. It could be on an exponential curve of geological time 
slowing down to a daffodil to present day. But that then you'd have all the different layers in of nature and 
human interaction. 

Safonwr: Do you think that that is something that someome who doesn't have any scientific background coming 
here. Do you think they'd find it difficult to get their heads around the scale of it, you know how long this has 
developed [cut off] 

Arbenigwr A: I think that this would open many people's eyes in a most extrodinary way. I have the experience 
often of, I'm constantly talking to people about stories which have, as many of you will be, a geological timeline. 
So we're talking tens, hundreds of millions of years, and there are buisnesses, I'll quote and example last week. 
You know some guys who take people out george waking, absailing, all sorts of stuff regularly. Some of them are 
very well genned up on the evolution of Wales's landscape, and some of them know absolutely nothing. Great 
people, good at what they do in terms of keeping their group safe, giving them a good time, but know nothing. 
And so it was for them a revelation about the timescales involved, and the different landscapes that Wales has 
seen, or what was to become Wales has seen over 450 million of years in our case in the Beacons. And you know 
the phrase, "that blew my mind" has come up more than once, you know with people. We take so much of this 
for granted, it's second nature to us but for many people it's way out there. 

41-50 minutes 
Arbenigwr CH: I just feel that I'm duty bound to say they're Silurian rocks that are 440 million years old, the 
glaciers in the last ice age carved out the valley, and then it's been 1500 years of river erosion. 

Arbenigwr B: That's why I went to geomorphology becuase I was too impatient with the geology!  

Arbenigwr E: But I mean the average adult, we can understand those timelines, but if you're talking to children 
it's completely different anyway. I mean a hundred years is like last week, so it's kind of that idea of timescale is 
something that we all have to understand as we grow older, so I think it's almost patronising to say that we 
shouldn't be teaching people that information or that they won't understand. 

Arbenigwr F: I think timelines are quite difficult for people to grasp. 

Arbenigwr E: But that's why it's really important for people to grasp, even more so now with all the changes and 
climate change and all that. To understand where the world has come from and all of the changes that it's gone 
through are even more important for us to understand how fast the world is changing. And it helps people, the 
more that we're able to put it in a way that people understand. And yeah it's not easy, but that makes it even 
more important to come up to the challenge in a way isn't it. 

Arbenigwr F: Yes it's finding a way of expressing in a way that people can grasp. 

Arbenigwr A: There are well tried and tested techniques for doing that and I set out 4 or 5 of them for my group 
last week, so likening the age of the earth or your particular set of rocks or lets say a glacial story and put that in 
as a day or as a year or as a lifetime of the average person. Say at the age of 75 the precambrain ended, this is 
a 95 year old woman in this case, looking back through her life. And you know pretty much the whole of 
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human existance has taken place in the last 10 minutes. The industrial revolution kicked off a couple of seconds 
ago. We can understand those sort of timescales, and even in composing all of this I was stunned 
myself, becuase none of us can really grasp it. We can grasp it in an intelectual way, but it's internalising this isn't 
it. Astronomers and cosmologists have the same issue with distances don't they as we with time. 

Safonwr 3: On timelines, the one thing that we did when we did something in the Dyfi Biosphere, this guy that 
was doing an eco performance project, and was standing on Dyfi Junction platform and he wanted guests to get 
off the train and get a sense of the timescales so he'd stretched out a 100 meter tape measure from 0 to 100 
meters and just walked people through. He'd say "so this is the start of Earth", "this is the end of the Cambrian", 
"human history is the last centimeter or the last milimeter onthe tape" and I thought that actually worked pretty 
well.  

Arbenigwr B: But at the same time then does that de-value any efforts that people are being asked to make in 
terms of combating climate change, becuase we're just this tiny little bit at the end you know. But we've made 
such a big change in that time, that's why I sort of say any visualisation of time changes, the speed of it has to be 
really careful in order for people to realise that this last little tiny bit [cut off] 

Arbenigwr A: It depends on that next step doesn't it where you take them from that realisation from how these 
timescales work where you take them in terms of what we're doing, and what we're doing in terms of the 
climate. It's the next step that's important. 

Arbenigwr CH: You've got to pick your messages because you can't do everything necesserily. 

Arbenigwr B: I don't know, I don't know. With interactivity can you not explain anything? But you know, so I 
want to have an interactive tour of that feature with geology in mind, and then you can come 
back, becuase that's the other thing becuase you'll get someone coming back saying "I want to do ecology this 
time", and "you know what, I want to do human history next time". It's all at the same site but there's multiple 
different stories to be told.  

Arbenigwr A: You've got several interperative themes to take an interperative approach to it. So you're writing 
that out as a sentence aren't you, but it will be several different ones for each of those themes for the 
mythology, for the history of tourism, for the geology, for the briology, etc. etc., for the hydrology. 

Arbenifwr C: I think that history of tourism is quite a value for everyone and I think it's very interesting. 

Arbenigwr E: Well for this site it's crucial isn't it. And to look at how they laid out the landscape and how they 
wanted it to look within the picturesqe, and we're not viewing it the way that the people who planted those 
trees imagined it to be because it's gone beyond that. They're now a 100 years, 150 years old, so the landscape 
they planned has changed. But, they laid it out very specifically, and that's really importand to understand the 
past. There's some lovely links then for the artistic side. You know all the fantastic artworks that were created, all 
the musicians or the artists that came here and all of the links then that you can make to the National Library, to 
the museums, to the other works that [cut off] 

Arbenigwr A: So it's part of a pan-Wales picture then isn't it. 

Arbenigwr E: Yes absolutely 

Arbenigwr A: This is one part of a significantly bigger story.  

Safnowr 2: That's one question I think I have about the picturesque and the sublime movement, was that people 
were directed to come to places like this to very specific places to look out at particular landscapes and say to 
them "this is where you'll experience the sublime, or terror, or whatever. Where you'll be overwhelmed by 
nature", but whether there was any attempts in those guides to explain what people were looking at? I don't 
think they did, they wanted to just experience it.  
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Arbenigwr E: Well it started at the end of the 18th Century didn't it, and by 1850 it all start to get a bit samey, 
they're all doing it then. As I understand, the earlier tours were a bit more interesting if you're reading it. But 
everyone's doing the kind of standard thing towards the end of the 19th Century. But you know [cut off] 

Arbenigwr CH: Just in terms of timing of development of geology, you know it sort of Victorian [cut off] 

Arbenigwr A: What was the thinking in terms of the development side of things? 

Arbenigwr E: It is, it's about creating this sense of sublime terror, going through the top of a hill and looking out 
and this sense of being awed by the World. It was about the experience. 

Arbenigwr CH: But with the timing, they perhaps didn't know what the geology was. The Silurian hadn't been 
defined.  

Arbenigwr E: But no, there were people that were very interested and very intellectual, very well-read people 
who were coming on these tours. You know we've only got Hafod over the hill where you've got 
Thomas Johnes and family. I mean Mariamne, the daughter, she was a real biologist. She was incredibly well 
read. They had a huge library there, and they were bringing the intellectuals of Britain and Europe to this area so 
they would have been very well read, and I think they would have understood a lot of these things.  

Arbenigwr CH: But it straddles the development of geological sciences is what I'm saying, so they were perhaps 
not bothered with the geology but more towards the end because they were beginning to find Silurian and 
Cambrian development therioes. 

51-60 minutes 

Arbenigwr E: I think they were being really influenced by the Americans as well, and when you look at the 
American sublime and they're trying to recreate some of that as well, and bringing so many of these trees 
and biologies come in fact from America don't they. They're planting trees from Europe, from America, that's 
why they're not from here because they're trying to recreate something that's not of here. 

Arbenigwr A: At another piece of time it was the Napolionic wars and the threats so we couldn't do the grand 
tour of Europe could we, so that was a real incentive for home grown tourism which parallels with the present 
time actually. 

Arbenigwr C: But at that time very very few people would have been able to get here. 

Arbenigwr A: It wasn't mass tourism was it, but many of these people were artists, poets, they were writers and 
they would be influencal. 

Arbenigwr E: The train came to Aberystwyth in 1860s, and thousands of people then came to Aberystwyth.  

Arbenigwr A: So that's when it started to become more of a [cut off]. 

Safonwr 3: When was the Hafod built? 

Arbenigwr DD: 18th Century. 

Arbenigwr E: The train didn't come until just the turn of the 20th Century, 1900 or 1904, something like that.  

Arbenigwr CH: It was a tourist train rather than a mineral one? 

Arbenigwr E: It started for the mining but then by the time they'd finished building it the mining was finished so 
they turned it into a tourist train so it was meant to be for the mining but it never happened. 

Arbenigwr A: That's an interesting story in itself isn't it about the economy and so forth. 
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Arbenigwr E: Yes, and also entrepenurialism because you know they couldn't use it for mining but had to do 
something with it.  

Arbenigwr DD: I think it's really interesting that 'Wild Wales' is a book that hasn't been out of print since it was 
first published two centuries, I don't know how many years, ago. And there's an interesting project in 
Aberystwyth about the sublime and people's diaries. And it wasn't just gentlemen but all kinds of people, and 
lots of women as well which is interesting. And I was just thinking, comparing with the Hafod and how they're 
recreating some of the scenes. They were moving huge structures and blasting, probably through rocks, and I like 
the way that they're recreating that now without damaging the infrastructure because you have to be careful. 
And that's part of the experience, you know the wobbly bridge purpously built to be wobbly and then you've got 
this fabulous waterfall and the cave at the end and it's a narrow little path that you've got to go along, and I think 
that human experience is still quite exciting even though you can go on your roller coasters down in 
Pembrokeshire and places like that. I think it fairs equally well [cut off]. 

Arbenigwr E: Don't you think, and I mean everyone has a different opinion on this, but in Hafod they're 
recreating something that's lost. I almost think that it was nicer when it was paradise lost and [cut off] 

Arbenigwr DD: There's still plenty there for it to have that still [cut off] 

Arbenigwr E: Well for me I think that something has been lost by them trying to recreate in a heritage 
environment, or an environment that's sort of gone beyond that becuase everything is grown and everything is 
changed, so you can't recreate it in the exact way that it was. I'm just putting a question out there really, can you 
take it back to...Because even though they're trying to put it back as a wobbly bridge everything else has 
changed and everything else has grown. 

Arbenigwr DD: I think it's quite interesting who's involved, it's Natural Resources Wales and the National Trust 
has a similar kind of, well their pure remit is forever isn't it, wheras this site is managed by private buisness, a 
small family buisness and they need to get the return on their investment really quickly. Wheras I think Natural 
Resources Wales and the National Trust really have a very long a view. But why not have it changed [cut off] 

Arbenigwr E: But that's what I mean, but they're trying to take it back to something that's already gone, so the 
change has already happened and they're trying to kind of pretend to put it back to a 150 years ago when you 
can't because everything else and the environment around it has changed. Do you see what I mean?  

Arbenigwr DD: What's interesting at the Hafod is that they've got stone structures placed to create views. And I 
think George Mombiot is just saying as well that the land is wild and we should just let it go, but this land has 
been managed for milenia and I think that is definitely something that we need to consider becuase people are 
still doing it.  

Arbenigwr F: Just thinking about individual sites,  I wonder if it would be useful to think for specific sites about 
this kind of sense of place but also the significance of place because they might not always be the same thing. 
The overall sense of place can encompass a range of things, but the significance of the site might be more 
focused and that might give you an argument for restoring some of the views at Hafod because that was a 
significant element of that designed landscape. But the spirit of the place and the sens of place can encompass 
that wilder element as well because things have changed so it's hard to find that balance then between both and 
I think a number of these big landscape projects try to do that by focusing on what are the significant elements 
to restore or whatever, but what are the other things that are significant in the broader landscape. And it's 
interesting thinking of that here. What is the significant thing about this site here. Is it the geomorphology, or is 
it the tourist story, or is it both. What is the most important things to plan around, because there's limited 
resources everywhere and if you want to share a site with people you've got to be focused. 

Safnowr 2: You could argue that geomorphology would have been the underlying facotr for tourism, I mean 
people might disagree but it was probably the underlying reason that it was a tourist site and an artistic 
inspiration. But do you go backwards from the artistic and historic significance to teach people about the 
geomorphology or vice versa. I guess to what extent do you need to educate people about the geomorphology 
once they [cut off]. 
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Arbenigwr A: I think it's the connections, it's the links that you make between those different 
disciplines that's different areas of interest if you like because you can draw quite strong links between the 
geology underpinning the geomorphology which underpins the development of tourism and indeed other land 
management in the area, we talked about the forestry and so forth, and of course we've got the mining legacy 
and the railway that never was as it were. And actually I think very interesitng links are to be explored by visitors 
and also the local community, actually many of them may have forgotten parts of their local heritage and that's 
something I certianly experience in my area. But it's as overseers of this project, let us say, we need to be 
straight in our heads of what those jey stories are and I think there's going to be 3 or 4 key ones and we need to 
flush those out in simple terms and then we can add the detilas later. 

Arbenigwr C: What's the focus of the project? Is it to bring in more tourists or to make the experience for the 
tourists who come more interesting? 

Safonwr 3: From our perspective it's the latter. It's really examining weather provision of a little bit of 
geomorphological information and science can enhance the tousits experience.  

61-70 minutes 
Arbenigwr B: I've said it the same with regards to SSSI and sort of ecological sites and for me I believe there 
should be two tiers, so there should be a tier which are generally those that are well know that you include (???) 
information, and they will be the ones that 90% of visitors will go to. And there's another tier that aren't really 
that well sign posted. There might be a sign and that just says "it's here" or "half a mile over the field this way", 
and so then they are more of the arc sites, and people in terms of ecological settings, you know you're less likely 
to get dogs upsetting nesting birds and all that kind of thing. But in terms of geomorphology as well, the people 
who are really interested and the people who actually want to go and just emerse themselves and switch off will 
still find them [cut off] 

Arbenigwr CH: I suppose SSSI aren't you know the education or the interpretive value is not part of the spectrum 
is it, it's puerly scientific. This isn't a geomorphological SSSI, but the concepts you can show here are fantastic in 
terms of education. 

Safonwr 3: It's arguable whether it should be. 

Safnowr 2: I was going to ask whether you were surprised that it's not a SSSI or doesn't have a designation? 

Arbenigwr A: Does it not have a RIGS designation in respect of that because RIGS does take into account 
education and that sort of thing. 

[Roedd Arbenigr CH eisiau’r sylw i gael ei gadw oddi ar record] 

Safonwr 3: Well I mean Wales has a lot of waterfalls and we'll talk about that in the talk this evening. 

Arbenigwr CH: But I suppose from a SSSI viewpoint, just because it's a SSSI doesn't mean it should have 
interpretation. 

Safonwr 3: Yeah yeah, well in this project with Sioned, we're surprised actually at how many SSSI we go to and 
there isn't any information at all, none. I mean there's some where you wouldn't even know there was a 
designation.  

Arbenigwr CH: I mean it depends where it is and [cut off] 

Safonwr 3: Yes it does 

Arbenigwr F: Yes and I mean that's not the purpose at all is it, and also in terms of land-owner relations it can 
actually be quite important not to put anything. 
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Safonwr 3: Well I mean on Dinas Head for instance, accross Pembrokeshire there's this whole integrated 
drainage network of a major valley which has been carved by melting ice, you know meltwater from it. And you 
walk through this thing, I can't remember the name of it now... 

Arbenigwr C: Cwm Dewi 

Safonwr 3: Yes Cwm Dewi. And you walk through this valley which they've extracted a really decent pollen 
record from it which can tell you about past cliamte and past vegetation, but there's nothing. You just wouldn't 
know, I mean you go there and it's pretty and everything but there's nothing about why it's a significant site at 
all. 

Arbenigwr C: And that's the way we like it thank you very much, I like there!  

Arbenigwr B: But then if there is the designation then it does protect it because otherwise [cut off] 

Arbenigwr C: It has a designation and it has protection [cut off] 

Arbenigwr A: But I think greater public awareness can provide its own protection. I suspect that there wouldn't 
have been the clammer to develop an international motor racing circuit on the sourthern edge of Mynydd 
Llangyndeyrn if people understood a bit more about the inate qualities of the place.  

Arbenigwr C: But it's empty land, the said so on the BBC!  

Arbenigwr A: That's what they said, yes, and the consultants are doing very well out of it!  

Safnowr 2: Some of the SSSI just aren't appropriate for visitors are they. We went to Cwm Cynfal and there's a 
path there. 

Safnowr 3:  It's dangerous as hell. 

Arbenigwr CH: About 10 years, or maybe 15 years ago, we went through all the SSSI and came up with a 
criteria like accessablity, visibility, ease of interpretation and that kind of stuff for 450 od sites. So there's a 
ranking, and Cwm Idwal, the Great Orme came up on top and then there's some where safety is just not 
possible. 

Safonwr: That's interesting because that's one of our criteria, because when we're going around these 30 sites 
around Wales we're looking at you know the geomorphological value, you know the landforms there; the 
potential for its use, you know the safety and accessibility; we're looking at the cultural aspects of the site; and 
then also the additional values , so the ecology and touristic value of the site. 

Safnowr 3: Yeah, you know is the ecology dependant on the landforms or is it an ecological site in its own right 
that isn't critically dependant on the landforms and the processes. And there's obviously a mix of sites.  

Arbenigwr B: But also designation doesn't necessarily protect it. In terms of if you look at geomorphology, 
SSSI, hydropwer, it hasn't stopped applications of hydropwer on the Swallow falls, COnwy falls, you know despite 
designations and they wern't really the reasons for objections for the reason for them being refused. With some 
they are, and generally it's bryophites on walterfalls, but it's not necissarily a SSSI it might just be a very 
important bryophyte and if you depleat that reach you're not going to have that spraying and you're not going to 
have that bryophyte. 

Arbenigwr E: You could argue that wind power on peat bogs, does that not cancel out the benefit of having that 
wind power when they're destroying the peat bogs which is lifting out the carbon anyway. All that kind of thing 
because again people don't understand the science in the ground below it. 
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Arbenigwr DD: I'm interested in the idea of catagorising sites. And we're thinging of tourism as mass tourism 
only wheras high end value tourism could be very tighlty managed. Where you have more specialist groups and 
it's especially then marketed to the right people.  

Arbenigwr A: Well some buisnesses exist on that basis as little buisnesses. 

Safnowr 3: The better educated tend to have more money, they come here, they stay in the Cambrian 
Mountains or whatever. 

Arbenigwr DD: But I could afford to go Antarctica but not everybody can and there is a huge barrier there really. 
But what kind of barriers can we create around certain sites because we're very accessible and two hours from 
most big urban areas. 

Arbenigwr B: You've got to make it a real experience, you're not going to have that path are you. You are going 
to be more along the lines of a zip line or zorbing down! 

Arbenigwr DD: Or you have your guide. 

Arbenigwr CH: Don't you have the ambassadors scheme? 

Arbenigwr A: We've got 270 odd National Park ambassadors and 90 Geopark ambassadors in our patch now. 
We've been running the two schemes for a number of years, and we've had tremendous feedback 
from buisnesses who see it as tourism buisnesses who see it as adding value to their buisness and to their 
visitor's enjoyment of our countryside. And what we're also looking for from that is not just an economic return 
but behavioural change, so if they say activity providers such as gorge walking guides or indeed visitors as well. 

71-80 minutes 
Arbenigwr B: But then there is also on the flip side of that, I would say you know that that having a lot of easily 
accessible low cost things or free actually adds more to a much wider economy because if you have lots of 
smaller things done well that are free or low cost will bring in an awful lot of people into wider area. You'd have 
a map of all the different places and then all the buisnesses in a much wider area would benefit, rather than if 
you had something that costs a lot in one place you'd find that someone from outside of Wales would buy this 
place, do it up to a 5 star standard and then that money would not be input into Wales. I know Welsh people are 
coming to work here, but at the same time the real money isn't. Is that a different way of looking at it, and then 
you get better infultration. 

Arbenigwr DD: It's a balance isn't it between both. 

Arbenigwr A: It's an ecology isn't it. And you've got that range of species withing the tourist, from the specialist 
to the less educated. 

Arbenigwr F: National Trust does a lot of work on audience insights really, and have these categories of visitors. 
But they invest a lot in understanding who comes to properties, what they do, do they buy, eat. So it all informs 
them the investment they make and the interpretation, the event programming and all sorts. 

Arbenigwr DD: I think that's where technology and social media are very exciting in many ways in tourism where 
you have a brochure you publish once a year, but I think social media and technology can guide people and can 
also help manage sites. If something's being eroded then take it down off your site or interpretation material so 
people don't go there. And people do follow like sheep. There are some statistics where people don't go further 
than 200 yards from where they park their car. So they don't have to go down to where the bryphytes are and 
you don't have to fence them off because they don't know they're there. But that's why I like the belvadere in 
some way because it manages people, it might have slowed down a bit group so that it's safer for somebody to 
go further down. And I think we've got a lot to learn from Disney in that respect in how they manage safety on 
their sites. 

Arbenigwr A: They've got to have spent some time scratching their name into the woodwork as well! 
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Arbenigwr DD: Well that might be because they want to relate to the place. 

Safnowr 3: I think the reason it's there is because it's a shelter and also it's the only place where you can actually 
see the full cascade of the falls. 

Arbenigwr DD: Yes I mean without all the panels it actually stops you there and you are going to concentrate on 
what's in front of you. 

Arbenigwr B: I think what Wales is starting to do, and you look around the area around sort of Betws-y-Coed 
you've got Bounce Below and you've got Surf Snowdonia and all these different things. And the zip lines and all 
the rest of it, you know the zip line when that was there people would come to that, wheras now they're staying 
because they've got a whole load of other things haven't they, and that's what you need. And like it's whether or 
not something like this where you say you've got to go 200 meters, how far can you get a perspex waterfall 
overhanging that lot, you know because we were talking about when I was in Germany last year and they've got 
the World's highest Nepolise rope walkway there, and people go to it. But if you put multiple of those style-type 
attractions, it bring for me, does that detract from this type of landscape for me to come and enjoy, yes. But if 
you're talking about pulling money in and talking about pulling in toursits, that's you know what I see is working 
but does it detract from the geomorphology, yes it does. 

Arbenigwr C: How about if you had a zip line going down over the falls all the way down! 

Arbenigwr E: I would argue that people who come here, I think perhaps we would go somewhere else where 
there aren't people because we're the kind of people who would probably go "let's go somewhere else". 

Arbenigwr B: Yeah 

Arbenigwr E: Because this isn't the kind of site that maybe we'de naturally come to anyway because this is a 
tourist site that's on the map, where we might go "let's look on the map and see where else we can go and see a 
waterfall where we won't have to stand in a queue with other people". Do you know what I mesan? Because you 
know that there is loads of people going to be here. Like I say when I come I haven't been for ages here because 
I'll go up on the Rheidol from the other side and look at it from that side where nobody else is.  

Safnowr 3: I guess that's local knowledge. 

Arbenigwr E: Yes it is local knowledge, but anyone who's used to going outside and looking at a map and going 
"right where is the next footpath where there's a waterfall" will go there. 

Arbenigwr CH: How many visitors do they have? 

Safnowr 3: Well we were told, and this really surprised me. Well let's have a guess, how many do you think? 
Annual visitors do they get here? 

Arbenigwr A: 150,000. 

Arbenigwr C: I was going to go for 200,000. 

Arbenigwr E: 30,000 I reckon. 

Arbenigwr DD: 35,000-40,000. 

Safnowr 3: Yes it's 35,000-40,000.   

Arbenigwr B: I was saying that in the past I've never stopped, and to be honest going past and seeing all 
the hut and all the rest of it I would have said that it would have been £7-£8 to get in. And I was saying if it was 
sort of this time of day and we'd have been to see Sarah's aunt on the West coast and we were on the way back 
and there was a big sign outside saying it was a £1, I would say "you know what, it doesn't matter if we're back 
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late" and also with the extra budget that I've got I could stay here and have some tea. So yeah take the dragon 
down and put a massive £1 sign up! I'm just amazed it's only a £1. 

Arbenigwr DD: Yes it's good in some respects, but how have they decided on that price and what is their 
perception of the value that they're providing, and what's the experience that they're providing, is it only a £1? 

Arbenigwr B: Surely if they put a sign out saying a £1, they'd double that number you know. 

Arbenigwr CH: How many come on the train? 

Arbenigwr E: 55,000 on the train. 

Arbenigwr B: How much is the train. 

Arbenigwr E: The train is expensive, I think £18. 

Safnowr 2: And it doesn't include ticket to the site, so some people would just come just on the train and not go 
down. They might look over the train. 

Arbenigwr E: And the thing is Vale of Rheidol are really pushing their experience at the site. They don't want 
people coming down here. I say that because they've got their own cafe so they want people spending money in 
their cafe. They're not highlighting what else is going on in Devil's Bridge. They don't really work in partnership 
with the Hafod.  

Arbenigwr D: But there's a bit of a clash between local buisnesses here and them because they bring so many 
people here but there's a lack of working together of [cut off]. 

Arbenigwr B: You're saying it's £18 per person, per adult presumably. And it's an hour up and an hour down, so I 
suppose what's a movie ticket these days I suppose, £7-8 and that's two hours. 

Arbenigwr E: Well they make the experience, so it's either an hour your waiting here or four. So for is too long to 
be stuck here and an hour is too short to go down the falls and back. So it's quite clever that they then keep 
them on site for the hour becasue especially if you've got a family, the roads are dangerous because it's not 
all pedestrianlised, so you've got your small kids. So it's all these lagistics that make it really quite difficult for the 
tourists. 

Arbenigwr B: For a family of four your talking about the best part of £40 on the train, and on the train when 
you've had something to eat at this end. 

Arbenigwr E: Yes it's an expensive day out. 

Arbenigwr B: Well I'd be amazed, do the people that own the site saying "It's a £1 down there" that would then 
draw people up. 

Arbenigwr E: No they don't, but I would be interested to see what would happen if they did start putting. 

Arbenigwr A: It sounds like they're missing out there, absolutely. 

Arbenigwr DD: Well there is a sign at the top opposite the entrance to the falls and interperative panels. Most of 
the complaints by visitors are yes that length is not long enough, you know that hour. In fact I looked on my 
phone earlier on to see what time were the trains to see if we were the only people here today or if we were in 
between trains, so I went to look for a timetable and I couldn't actually find a timetable so I was thinking should 
there be a mid point where people could turn back to get the train? 

81-90 minutes 
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Arbenigwr E: It's the problem betweeen they just don't want you leaving the site, and they're even highlighting 
walks along the Rheidol. Because they've had money for train stops along the way, but again they don't 
highlight buisnesses along the way, they have their own walking groups. 

Arbenigwr B: But if you did have 4 hours, and there was some novel, tasteful mode of transport that wasn't 
perhaps the quickets, but got you from down there to up here, then 4 hours is actually pretty good becasues it 
gives you time to get up here and enjoy a traction enjine up here. 

Arbenigwr B: You think about the Centre for Alternative Technology in Machynlleth, you know so you could do 
something that's quite gree. 

Arbenigwr B: Yes exactly do the walk, have time for a cup of coffee or a pint, and then the same back. 
You konw 4 hours, you'd fill most of that. 

Arbenigwr C: And run it on the hydropwer! 

Arbenigwr E: If the marketed it that way, all the buisnesses would benefit. 

Arbenigwr A: The opportunities for collaboration seems to be there if they do want to seize them. 

Arbenigwr F: It strikes me that the whole are could do with a more integrated approach, and the question then 
is how do you build the geomorphology into a more kind of landscape-based integrated approach that would 
bring benefits to a range of places and buisnesses, where perhaps you could then do something different. You 
could talk about the river shingle down at the bottom, you might have another aspect of geomorphology to talk 
about somewhere else.  

Arbenigwr A: So a whole catchment story? 

Arbenigwr E: Yes and then the mining, because like we said the mining was one of the reasons it started off and 
led to tourism. And there's fantastic stories of the mine managers leaning out of the windows in the early 
morning and then there's be the Irish, the Corning and the Itlalians and they'd be calling out who was going to be 
working on the mines that day and if they didn't all have the work they wanted a fight would brake out. And 
they'd come here especially for that woek and they'd be staying locally, and there are some fantastic stories. 

Safonwr: Do you thinkg that linking these sites together and linking it with the culture of the area than thinking 
of them as individual sites? 

Arbenigwr F: Possibly, just thinking about some of the challenges here. And it feels like a bit of a kind of 
hinterland in terms of linking stuff together and thinking of one of the projects I've been working on is a big 
landscape-scale overlooking the Wye that links private buisnesses and other sites, and these historic viewpoints. 
So yeah i think this area might benefit from that integrated apprach, and possibly in terms of your project and 
what your looking at, it might yeild bigger benefits, and just looking at one site and thinking that people must 
know about geomorphology when they come here, and actually it's a really tiny experience isn't it even if you 
extended the paths up by the waterfalls. 

Safnowr 3: Well this is what we were saying at the beginning we have 3 case studies, and this is one. It's very 
site-sopecific and very focused. The second one will be the Aber to Borth coastal trail which takes in coastal 
geomorphology, what are the Sarns and the myth of Cantre'r Gwaelod, so it's more like a trail. And then the Elan 
Valley, that's a bigger site still. 

 Arbenigwr F: They're quite different stories and I'm just wondering whether it would be stronger actually if you 
told more stories within a series of sites within a more kind of logical scoped area, you now you can bring in the 
stories of the mines which also has a geological link to geomorphology as well, you know the miners worked on 
the steps here [cut off] 

Arbenigwr E: Yeah, and it would link you to Llywernog and to some of the other sites hopefully. 
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Safnowr 3: I mean there's some examples in the states. I don't know if any of you are aware of the Channel 
Scablands. I'll show some pictures on my talk later. But it's this glacially dammed lake which broke at the end of 
the last ice age and caused biblical-scale floods which swept accross Washington state and parts of 
Oregon carvin out these enormous gorges and waterfalls. And it's this massive area which has 
this geotrail around which you can dip into at different points, but what it does is tell you the story of the ice age 
as well as some of the history of the area, and that is a very large scale concept. 

Arbenigwr C: You could do that in Pembrokeshire. 

Safnowr 3: You could exactly do that in Pembrokeshire, but the problem is private land ownership, you need to 
get everyone's agreement. 

Arbenigwr C: You've got the Gwain, the Solfach. 

Safnowr 3: Yes it could be done, but you need to pick your sites carefully. 

Arbenigwr DD: But I like the idea of dipping in or being able to enter that at different points. It's a good reason to 
come back again. Maybe for private land it could be a specific event, and it gives you again to come now for that. 
I think those relationships can be managed, and there should be a benefit for the land owner as well. 

Arbenigwr A: And a lot of this can be fitted into the, was it Cadair that developed the Pan-
Wales Interprative Stratergy. You know, so a lot of those stories are already linked, and the trust has got an 
involvement in this hasn't it, so there's opportunities there to buy into a bigger Wales-wide picture in a coherent 
way. 

Arbenigwr F: Trouble is, that apprach can be at a loss to locals because the Welsh govenrment have already 
decided what stories need to be said.  

Safnowr 3: That's a great discussion, and I think we've covered the things we wanted to cover and you know let's 
keep going. 

Safonwr: Yes, thank you very much for that discussion, we’ll pick up on things in the talk later. 
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Atodiad 6B – Trawsgrifiad o gyfarfod Grŵp Ffocws 2 (dirwnod 2) – 24 Mawrth 2017 

0-10 minutes 
Safonwr: What we really want to get out of this particular focus group is specifically has your experience been 
better in comparison with yesterday following the use of the audio trail and the brochure. So I think the first 
thing I'd like to ask you is how you found today in comparison to yesterday. Was there a comparison between 
your visit to the site today and yesterday? 

Arbenigwr A: It is a different experience of course stopping. I was the one that said I wanted more information, I 
had questions, and many of us did but I kicked off by saying that. And I got some of that information through the 
trip this morning. Not necissarily all the questions, but that's going to be a big ask. But it's a bit more of a stop-
start experience.  

Safnowr 3: So at least some of your questions were answered then. 

Arbenigwr A: Yes so going some way towards that. 

Arbenigwr C: I really enjoyed both the booklet and audio trail. 

Arbenigwr DD: Yes, the materials answered a lot of my questions. 

Arbenigwr FF: So what kind of questions were you looking to have answered. One the development of the 
waterfalls? 

Arbenigwr A: Yes on the development of the waterfalls, and as the guys have set out, how old is the gorge and 
waterfalls, etc. etc. It's all those different aspects of the history, but the natural history for me and also the 
history of the site as the tourist attraction. 

Arbenigwr D: From yesterday I went around with an open mind and suppose you know you take in the view but 
you don't understand it. It gave me a better understanding today going round and I personally prefered the 
audio rather than the booklet. I felt the booklet, in my personal opinion is just too much information. But hearing 
it, it just gave a story to tell. 

Arbenigwr B: Yeah I think there were a few things we brought out between us and not to be offencive but it 
does sound nicer in a local tounge. 

Safnowr 3: I'm not taking offence to that! I actually agree. Nobody likes the sound of their own voice, or very few 
people do, and I think Sioned's softer tones lets say, and Hywel's mylithulous voice is proably a little bit different 
to mine. So yes I'd agree with that. 

Arbenigwr B: But then also we're saying talking about the rates of movement for example puts people off. You 
know if you were to say "despite, I don't know, 500,000 tonnes of water cascading over it every year, it only 
moves a milimeter". It's a massive rift in the landscape and it only moves a milimeter. So you've got that speed of 
the water, and the other thing you can bring out is the amount of sediment that's being moved down, and then 
the amount of wood that's being moved down. And again if you were to do some visuals or some time-lapse 
type stuff, you could move it from the water movement to timelapse of the sediment down at the bottom of the 
bottom plunge pool with woody debris coming down as well, and then going into potentially CGI, computer 
generated, showing this is how it will evolve into the future. You know if you just say to someone "it moves 
a milimeter a year", that's not exciting but if you put it in context it does make it more exciting. 

Arbenigwr FF: Did you take a sample of the water to see how much sediment is in it? 

Safnowr 3: No I haven't done that. It would be very difficult to do. I mean most of the sediment moves during 
really high flows which is dangerous to even get close. The reasons why the rates are so slow here is actually 
these streams are not carrying that much sediment, and the sediment that they are carrying is simply broken up 
bits of the same rock, so it's just shale impacting upon shale, and that really doesn't actually scower the rock very 
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much. Pure water itself doesn't do, I mean it can do and there is some exceptions, but it's usually the sediment 
that's been carried. 

Arbenigwr B: You know we were saying that the ability to go around several times. You know I was saying as I kid 
we used to go up to Hydraw falls and we used to go round and round that. Now it's a different experience going 
around with a camera, you know go round it twice. Go around it once with your camera in your pocket and don't 
touch it, and get to those viewpoints. And like I was saying shut your eyes and take in all the different senses. 
And then go round it again with your camera to your selfie spots or whatever else. But also if people are staying 
here, the ability to go "you know what I'm going to pay 150% of the entrance fee and I can go around it as many 
times as I want", you know to go around at dusk, at dawn, you know if we've had a bit of rain and all the rest of 
it. You know if I was staying here for the weekend I would be going round that loads of times.  

Arbenigwr FF: Yeah so we need to do something perhaps to entice people to do that so a repeat visit offer. 

Arbenigwr C: And make it part of staying at the hotel, so pay extra once and then as long as they're here they 
can go around. 

Arbenigwr B: You know if we'd come 6 months ago you know with my little girl who's home educated, we 
actually would have spent a day going around because we would have been picking up everything, not physically, 
but academically. The ecology, you know the waterfall, everything. 

Arbenigwr DD: And the light is different this morning, it was fantastic on the shorter walk in particular, you could 
really see the details. I think we spent more time there today than on the other side perhaps. 

Safnowr 3: I guess there's two things here. Yes, doing this a second time around, it is a different experience 
because the lighting changes, the temperature's changed and everything's changed because you've seen it once 
before already. Is it possible to seperate those aspects of the experience with those aspects that might have 
been enhanced by the booklet, audio trail or the talk last night? Is it possible to do that? Did you see things that 
you saw today and you thought "oh actually that sort of makes sense", or is it not possible to tease that out? 

Arbenigwr D: I personally think it did, and I was more attracted to the geographic element of the walk rather 
than just experiencing it because it opened up my mind to look out for the potholes, which I didn't do yesterday. 
It made me feel like I had to look and I do like that idea that we mentioned yesterday of different themes. The 
audio trail would be really good in different themes, so everytime you're going down you're going down for a 
different experience. So wether it be cultural, scientific [cut off]. 

Safnowr 3: So do you think that would be better than trying to do one audio trail that caters for everything. 

Arbenigwr D: Yes I think so, and you pick and choose your theme for the day, and you can come back another 
day and do another theme. Everytime you're experiencing in a different sense and in a different way and you 
learn things along the way instead. 

Arbenigwr F: You could do a general one. 

Arbenigwr C: Yes I think a general one. 

Arbenigwr CH: I think a general, because some people wouldn't come here twice, so a general one and a themed 
one. 

Arbenigwr FF: Yes the locals revisit, so like you say everytime they've got their families or friends come to stay, 
they come around again because it's somewhere they'd like to bring friends. 

Arbenigwr E: With the audio trail I was struggling with the long segments and your giving instructions 
in sigments. Where if you just broke them into 2 minute slots and started with "go to this place", so say at the 
end of the introduction you don't specify and that's fine, and then you say where to go within the segment. 
So everytime you're giving instruction I think you should have a new track and that they should be labeled in a 
way to give an aditional 'where to go', so that was labelled as either what you're going to talk about or where to 
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stand when you're listening to it. And giving instruction at the end of the segment as to where to go and not at 
the start of the next one.    

11-12 minutes 
Arbenigwr D: Yes because I had to pause. 

Safnowr 3: Yeah ok. 

Arbenigwr E: You're missing them as you go because you don't know where to go next and where to listen next. 

Safnowr 3: Sure. 

Arbenigwr B: One other thing that we talked about is what level this is pitched at as well isn't it. It seems to be at 
the moment for adults, wheras we were saying the audio does work well for adults and because you're not 
having to, becasuse there is always the risk of looking down and walking around on an even surface. But at the 
same time you could break it down into you know literally your potholes as something for kids to tick off in a 
half-dozen things to look for. 

Safnowr 3: Yeah that's a good idea. 

Arbenigwr FF: I've thought of doing that, sort of a look and learn version for children where they tick off when 
they've seen, not so much about the waterfalls exactly but you know like the sedimentary rock and just a sessile 
leaf. Just general things like that they can actually tick off, like an i-spy book for specifically for that but I haven't 
got time. I always have so many ideas but I just don't have the time. 

Arbenigwr B: It's also ticky because, we were saying yesterday, that you look for one and then you look for the 
next, but that actually rushed children on. But with an i-spy thing they don't want to rush on because they're 
thinking "have I passed this?", so they don't know so they actually take in more. But I still keep coming back to 
this, I love the idea of actually just going round with nothing as a really great enjoyit for what it is. For what it is 
for you personally and then go around with the information. And that's why it's really important to be able to go 
around more than once. 

Arbenigwr FF: Yeah I'm glad you did it twice. 

Arbenigwr CH: Do people ask about the rocks at all? 

Arbenigwr FF: Well this is it, we've got our guide book and we've kind of done it as a general, it's quite basic 
because what people buy that and literally by half way round it's in their back pocket to be honest, and we've got 
the numbers in that and a label saying to stop at viewpoint 10. I know they're not marked particualrly marked 
well as of yet. Yeah so you go to number 9 and then you read about whatever your looking it and then you move 
onto the next viewpoint, so yeah that's how we try and use that guide book and that map. But, like I say people 
are like "oh too much information". And other people want loads and I get to the point where I'm out of my 
depth and I don't know enough about it. 

Arbenigwr A: I think what this might benefit from in terms of, there's quite a lot of text in there, a hierarchy of 
text. Se the opening couple of lines would be in bigger, bolder text, and if you just wanted those opening 
sections which summed up what you're going to see and learn at place 3, place 4, place 5, you can do it at 
different levels then within the same guide and different family members can do it. So I could just read the first 
couple of lines that tells me in a nutshell what it is, but then if you wanted to drill down into the rest of 
it. ANd you could do it, it's a classic interperative approach you know that hierarchy of text.  

Arbenigwr CH: You want to draw them in really don't you. If it's just text without a title [cut off]. 

Arbenigwr FF: Yeah that's a good idea.  

Arbenigwr A: And integrating use of images as well to help tell some of the more complex stories in there. 
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Arbenigwr D: Well that's what I was thinking about the booklet, that more infografic images would work better. 
But then again it depends on the audience that you're applying it towards. If it is for more scientific people or 
people who are academics then of course you need that information. But if you're the average user, or a tourist 
who just wants to learn, you need something exciting, something that captures what you're trying to say in a 
matter of seconds really from the site. 

Safnowr 3: A couple of things I mean I agree with, one is we didn't want to overlap. There is some overlap 
because we've got the capture story, but there's a lot more and there's a bit more about the trees and the 
human history. But we didn't want to duplicate what was being done there. Our one is more specific on the 
geomorphology, but at the last minute we inserted that table at the beginning with the 10 questions and the 
summary. Did you feel that that worked? I mean is that kind of what you're getting at?  

Arbenigwr A: I think in a way it is, but I think there is too much text for the general audience, they will take a 
look at the sheer amount of text and think right that's too much for me. 

Arbenigwr D: Yeah I felt that. 

Arbenigwr A: And I think that having that as an opening. I mean I went through them all and yes there is some 
interesting information that leads you through there, but I think presenting it all at once in that way [cut off]. 

Arbenigwr F: I feel perhaps are we making too much of an assumption that people want to learn about 
geomorphology, so I'm struggling a bit with I suppose with that assumption. And just looking at one or two 
specific products focusing on geomorphology, instead of thinking what are you trying to achieve here, what's the 
outcome. Is it that we're just looking at the site, or looking at a broader area? Are we wanting to have more 
sustainable tourism? Are we looking towards growing numbers or improving the quality of the experience? 

Safnowr 3: For us it's that. Improving the quality. You know the numbers, we have no control over the numbers 
that come here and that's not our remit to grow that, that's [Arbenigwr FF]’s brief if you like. 

Arbenigwr F: But I'd find that helpful, in terms of planning what you produce in terms of product. Think about 
what the outcome is and what that actually looks like you know 5 years, 10 years from now, and then what 
evidence do we have about current use and people who come and their needs and aspirations. And then what 
needs to change in order to secure that outcome. And then you could plan in a more integrated way, looking for 
the role that geomorphology has in the range of interventions that you'd [cut off]. 

Safnowr 3: I guess we would, I mean [Arbenigwr FF] told us, several school group come here for instance. So 
come on geography trips, physical geography particularly, and there's little bits of human geogrpahy woven in 
there as well so I hope they could use it. People like yourselves who come here that are educated, interested 
people who would pick it up. You might not read it on the spot. To be frank I don't read many guide books on the 
spot. I pick them up, I take them away, put them on  my desk and I sometimes read them and I sometimes don't. 
But, I almost always flick through them at least and get a sens of what it's about, and if I'm inclined at the time I 
will read it at a later day. 

Arbenigwr B: There's two elements isn't there. There's the potential for increasing numbers 
simply becasue people are interested in geomorphology and waterfalls, and making waterfalls more interesting 
and therefore, like you say, potentially making a number of waterfalls for people to go and bag. But then there's 
also the increasing awareness in the general public of geomorphology and the importance of geomorphology. 
You know, we are looking at the moment at you know at the rates of erosion of the waterfall, wheras you 
transcribe that into a much more urban environment and you've got to be starting to think about rates of 
erosion around a bridge before it starts falling in. And you know, traditionally people will look at that and think 
"that's the civil engineer's job", but it's not, and they try but it's not quite civil engineering and it's not quite just 
geography. And that I guess is why the BSG is involved because it's that increasing awareness. You know it's still 
a relitively new hard science compared to a lot of other established, like we were saying that people know about 
geology. If you ask the lay person to spell geomorphology or even to say geomorpology and they struggle. And 
it's even worse in Welsh isn't it!  
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Safnowr 3: But I think above everything else, it's as much about raising awareness as you know the uniquness of 
this environments, I mean it's unique in some respects of course. But it's a prim example [cut off]. 

Arbenigwr C: It's special, very very special even if it's not unique. 

Safnowr 3: It is special, it's part of our geoheritage. And one thing that I thought about that we haven't 
mentioned in that booklet is actually the landform itself is completely unspoiled. The river is not regulated. The 
RHeidol is, but the Mynach is not. Many waterfalls, even very well-known ones, certainly Niagra which I 
mentioned last night is highly regulated. I think even Iguazu I think there's some regulation upstream of that, and 
many waterfalls in Wales are. Many in Snowdonia with damns of various extent. So what you see coming over is 
you know natural in that sens, and I don't think that comes through in the booklet. 

Arbenigwr C: I had another one for your ten questions which I thought kind of belonged right at the front which 
was "why is the river following that particular line?". I imagine there's a fault. 

Safnowr 3: Which river, the Mynach? 

21-30 minutes 
Arbenigwr C: Yeah. 

Safnowr 3: Yeah, it's fault-guided in places. THere's zig zags about if you look at it from a plan.  

Arbenigwr CH: But that's a question with the bridge isn't it. Why is there such a narrow george there, and it's 
because there's a fault there. 

Arbenigwr C: Yeah, and I think that is something people might [cut off]. 

Safnowr 3: I guess I shyed away from that because I thought for the average person it's quite difficult to spot a 
fault but you might disagree. 

Arbenigwr CH: Well I think a big question is why is it so narrow under the bridge. I would have thought that 
would be quite an important question. 

Safnowr 3: Yeah yeah maybe we could phrase it that way. 

Arbenigwr B: But most people know something about faults don't they. You know they've done geography at 
GCSE and they know about San Andreas fault, so [cut off]. 

Arbenigwr FF: But it also looks like, because the pattern of that underneath the bridge, it's quite sort of 
matched. It does almost look like it's been pulled appart. So we have people asking was it an earthquake that 
tore it appart or has it been worn away, because some parts of it doesn't look smooth enough for [cut off]. 

Arbenigwr A: That was a common understanding if you go back 200-300 years ago, that these things were 
fissures that that opened up as earthquakes. Now that sort of thing does happen, typically on coastal landslips 
and so forth. But this one is very much about those rocks having been in-situ, but there having been, it looked to 
us like the north side had been downfaulted by about 5 foot, because if you look at the rock strata, the layers, 
higher up they're more weathered on the north side under the bridge. THe corresponding layers which are on 
the south side seem to go down to a little notch about that much lower.  

Arbenigwr E: I was struggling with the trail and the audio. You know there was a lot of information and then you 
were describing where the river had moved to, and that kind of thing. I find that increadibly difficult to visualise. 

Safnowr 3: Yeah. 

Arbenigwr E: There was a lot of description when you're quite distracted by what you're looking at. And I was 
unable to compute how that actually worked in a physical landscape. And whether that needs a map to 
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physically show that, "this is where it used to be and this is where it is now", rather than trying to describe it over 
audio. 

Arbenigwr A: It wants a four-dimentional, it wants a video. 

Arbenigwr E: But I don't think that's the place to be trying to tell you when you're walking around because it 
didn't work for me. 

Safnowr 3: Yeah fair enough. We struggled with that one, we knew it would be difficult. It's quite difficult even 
with words and pictures that we've got in the guide book to explain it, so when you're trying to do it by audio it's 
just [cut off]. 

Arbenigwr B: What’s quite tricky is getting that balance between technical terms and non-technical terms. But I 
think actually on audio people just get it more. You know you can put a technical term in an audio and you just 
get it in context moreso than in writing. 

Arbenigwr CH: You need some diagrams and some illustrations of the landscape context. Because you know 
these are good but that's not Devil's Bridge is it. 

Safnowr 3: No. It's supposed to represent the multi-tiered sort of thing [cut off]. 

Arbenigwr CH: You could use a block diagram, like you do in geography, showing the valley and the Rheidol and 
the Mynach together. 

Arbenigwr FF: Like an interpretation board? 

Arbenigwr CH: Yeah, well it could be used on an interpretation board it could be used here. But it's sort of an 
artistic [cut off]. 

Arbenigwr A: And making full use of colour I think in that you know. If you're using colour and making full use of 
it. 

Arbenigwr F: I was just thinking whether you could actually do something on the site. Not a panel. But 
something, perhaps like a carved piece of stone. 

Safnowr 3: That would be a great idea. 

Arbenigwr F: So if you had it at a viewpoint where you're looking out onto the valley, trying to convey in stone. 
Trying to convey that river capture that we thought was quite powerful [cut off]. 

Safnowr 2: There's something similar down in the RHeidol hydropwer station. A sort of relief model.  

Arbenigwr A: You could have a series of 3D models representing the landscape at different stages of successive 
captures with water flowing down them ideally. Indoors or outdoors. I could imagine how my kids would 
immediately hone in on that. You know it would work for me as well. 

Arbenigwr DD: You can press a button and it would work. 

Arbenigwr F: It could just contain a bottle of water and just keep it low-tech and kind of cheaper. I think if you 
made it in a way where people just pour a bit of water [cut off]. 

Arbenigwr A: But by doing that you're internalising that understanding so much better than simply reading it or 
having it told to you as a story. 

Arbenigwr CH: You know if you had a big rock and then "pour water here", you're creating the Rheidol and the 
Mynach. 
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Arbenigwr A: Yes you can see the falls forming as your pouring the water down. 

Arbenigwr F: I read this last night but then went around the site today thinking "how could you convey this in 
imaginative ways around the site, so that people who didn't have the appetite to read this level of text and 
technically could get some of the key concepts. But also in a ways that didn't then impact on the overall 
experience. The Trust has god a nice liitle motto, "experiences that move, teach and inspire", and it's quite nice 
really to think about those three elements when you're thinking about an overall visitor experience. People want 
to be moved. SOme people want to be taught as learners, and some people might just want to be inspired to go 
and perhaps do something different, behave differently or learn more.  

Arbenigwr FF: When we have the young children visiting, and the first question they ask is why there are three 
bridges and I say to them, "right use your imagination now. Imagine that you're just walking along the road in the 
olden days. No cars, no lorries, not even horses and cart, and that you had a little track and then somebody's 
decided that they didn't want to go all the way down the gorge and back up the other side, so they built a little 
rustic bridge. And then that got improved on. And imagine then if somebody had the first horse and cart and 
they needed a better bridge, and then along came the lorries and they needed another bridge. But imagine the 
road levels changing". And you can see their brains going "wow, yeah of course!". It's not just the bridge that's 
changed but it's the whole landscape and the quality of the roads. 

Safnowr 3: Yeah it's kind of history unfolding isn't it.  

Arbenigwr A: We don't see the original bridge do we, which would have just been timbers placed accross.  

Arbenigwr FF: Yeah exactly.  

Arbenigwr A: I guess the problem with geomorphology. Wheras an example like that you can see the layers of 
history quite literally, with geomorphology you can't and you have to reconstruct it in your mind. You kind of got 
to role things back in your mind tens of millions of years or whatever it is. 

Arbenigwr FF: I didn't think that doing a competition, because now we get the enormous forestry lorries going 
over and sometimes I think we need a forth bridge there to accomodate them, because with people's 
imagination it would be fantastic to see what people would come up this. 

Arbenigwr B: It's quite interesting, you're saying about rolling back in your mind. I find it easier to roll forwards, 
so yeah you're saying it's guite hard to roll back, but you can sort of say "well actually what would happen in 
another 10,000, 20,000 years and how do you think this gorge would look then?".  

Safonwr 3: I think we've posed that somewhere in the booklet. And it won't look very different frankly! That's 
one of the big problems. But personally I find that quite interesting, you know when people talk about the rate of 
change and you think that this landscape hasn't changed very fast at all. 

Arbenigwr A: I was going to say, for me, looking into the future in a landscape like this where there's no 
particular change anticipated is a bit of a culdisac. Whereas clearly a lot has changed in the past. Now there will 
be other landscapes, particularly say down at the seaward end where it's going out to sea where we anticipate 
very significant change within the lifetimes of, if not ourselves, our children. So that's where the gazing into the 
future really comes to mean something, and it means something in terms of how we live our own lives in terms 
of behavioural change and so forth, you know with CO2 levels in the atmosphere, etc. But it doesn't really turn 
me on with regards to the falls here. 

Arbenigwr E: Isn't there something that could be looked at in land management. If I come back to the Mombiot 
thing. What are we surrounded by here is a landscape with trees on it. Now what would happen if we took the 
trees away? Surely then the landscape would change pretty fast because the way that the water is being 
chanelled into rivers. It's also defined by the other things in the landscape. By the trees, the buildings and that 
kind of thing. And that has a massive bearing. And what's the impact to change one end to lower downstream. 
So all of those kind of land management uses [cut off]. 
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Arbenigwr A: Actually that is a good point, and I'm going to slighlty roll back on what I've just said! Because I was 
thinking more about the rate of erosion taking place with the current sediment load. If there was significant 
vegetational change in the catchement above, because of considerable climate change or change in land 
management practises. You'd expect, certainly for a period, the sediment load to increase, possibly very 
significantly. 

Safonwr 3: Absolutely. But in terms of affecting the overall evolution of the waterfall [cut off]l. 

31-40 minutes      

Arbenigwr A: It might not do that but it might have further effects. And there might also be destabalisation 
effects on the surronding area in terms of reduced woodland cover. 

Arbenigwr E: And then we've also got, we were talking yesterday as well, Welsh beaver project is bringing 
beavers into the Rheidol further up and you know there's concern about that. It is beautiful then to reference 
the way that animals use the landscape, the way that we effect the water and what would happen then if a 
hydro scheme came in. What would it actually mean, because most people would go "isn't that a really good 
idea? Why would that not be a good idea?". But how does it affect the river itself. So even though saying nothing 
would change, but what might change is the way the water is used and that might have a massive impact on 
everything further up and further down and then people who are living off that land. Because we kind of make 
the assumption that it's not going to change but [cut off]. 

Arbenigwr FF: There might be a hydro electric scheme done further up before long.  

Safonwr 3: What, is there one proposed? 

Arbenigwr FF: Yes something started. 

Safonwr 3: A micro-hydro. 

Arbenigwr FF: Yes a little one, but you never know. 

Arbenigwr F: Is the main story here then in relation to geomorphology one to do with geomorphology and links 
with inspiration? And the story of the hydroelectric is geomorphology and energy, and somewhere else it's 
geomorphology and links to polution and environmental quality? Isn't the central story here thinking about it's 
links with tourism and think of how it's inspired. 

Safonwr: I think we've touched on that, especially the second half of the booklet. I think we also wanted to ask 
you as well, do you think that having the science, and the more hardcore science things at the beginning. Do you 
think that would put people off? Do you think it would be better to have it going from the cultural things at the 
beginning? I mean like I said yesterday, one of the points of the project is to see whether using the cultural 
elements that are related to the sites would be able to attract people. So do you think doing it that way would be 
better to having the science [cut off].  

Arbenigwr B: I think it really just depends on the individual. 

Safonwr 3: Yeah. 

Arbenigwr B: For me, it would just be all about the physical geography of it. I mean the other thing is, you're 
saying there making those links is for me geomorphology is exciting because I see it as [inaudible] becasue I'm a 
geomorphologist. But I see it as, everything relies upon it. The geomorphology has created that little ecosystem 
down there, well I know there's been planting as well. But it's created that humid environemtn in which then 
generally, if there wasn't planting, you would then get the ecosystem built upon it. And then the roads, the 
human infrastructure has to work around it. Geomorphology is way bigger than us, the vegetative. I know they're 
linked as well, they are symbiotic in places, but you know geomorphology is huge in terms of forming our 
landscape. 
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Safonwr 3: How can people not be interested in it!  

Arbenigwr B: Exactly! 

Arbenigwr A: What's wrong with people! 

Arbenigwr F: It's the assumption we're making. 

Arbenigwr B: I don't think that power, and that real physical impact is necessarily conveyd. And can we make 
that link between, you know, we humans who rule the world have had to put bridges in because we can't control 
the geomorphology through that reach, so we've had to adapt to it. I don't know, and that power needs to be 
conveyd. And I think it comes into that, you know how many thousands of tonnes of water come over that crest. 

Safonwr 3: Unfortunatley there's no data on that so we'd have to gestimate that . 

Arbenigwr C: Yes but you could do a good gestimate. 

Safonwr 3: But I think that would be good if you put that in tonnage terms, or you know how long does it take to 
fill an average olympic sized swimming pool. 

Arbenigwr E: Yeah it needs something. 

Arbenigwr A: Factoids. 

Arbenigwr E: Yeah, that people can understand the link. 

Arbenigwr FF: We get people saying, you know TripAdvisor is great because you get so many comments you 
know. Some people really don't get anything about what they're seeing. And sometimes when it hasn't rained for 
three weeks it's a bit of a drizzle and a drippy kind of thing, and they write things like "waw what's the big deal? 
It's not very impressive", and seriously you've come after a dry spell. They feel like, I don't understand why 
they're dissapointed by it. And other people come and they are blown away by it.  

Arbenigwr E: It's your fault, you should have made it rain for them! 

Arbenigwr FF: I know, I'm sorry, I don't have any control! 

Safonwr 3: Maybe there's a case for a damn upstream so we can actually control the flow!  

Arbenigwr FF: Yeah really though. People are that sort of critical of it. 

Arbenigwr A: But telling some of these other stories ought to be able to fill that gap in the experience when 
they're coming during those dry periods. 

Arbenigwr FF: Yeah maybe but something like "after a dry spell" photographs, and "this is what it's like after", so 
if you're seeing it like this then it's still beautiful and you can see other things. Like you can see more rock, you 
can see more vegetation.  

Arbenigwr A: You can have a different set of, not necissarily a different sets of leaflets, but if you've got panels 
that you can change or a message on a blackboard that you can change according to the prevailing conditions, 
you know people are going to get quite a differernt experience so make the most of that and work with nature. 

Arbenigwr B: Yeah because I guess when it is that dribble. When you go down to the standpoints on this side of 
it by the plunepool and you close your eyes, you'll hear the trees. Whears you don't hear the trees normally, you 
wouldn't feel the rumble but you'd feel the stilness. So it's a different experience, and it's conveying that. You 
know when it's wet, it's power. When it's dry it's that [cut off]. 
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Arbenigwr FF: It's tranquility and it's peacful. And when you're down there you can't hear any road traffic at all, 
and you really do feel like you've gone back in time. 

Safnowr 2: I guess you've got a facebook page, and I guess you could start saying well you know "it's been 
raining for a couple of days" or "it's supposed to rain for a couple of days, so it's a good time to see them in full 
force". 

Arbenigwr FF: Well we still get the comments from other people who come when it's not at its full force and 
they're like "what's the big deal?". But then they can see better the rock levels and the plunge pools are much 
clearer. And you can see you know [cut off]. 

Arbenigwr B: Are you able to reply to those? Are you able to reply saying "well do come back and see us in 
November." 

Arbenigwr FF: Yeah I do. 

Arbenigwr A: "And don't complain about the weather!". 

Arbenigwr FF: Most of the comments though, people say it's too strenuous. 

Arbenigwr B: Is TripAdvisor your biggest way of getting feedback? 

Arbenigwr FF: Yeah and I do respond to people when I can. 

Arbenigwr FF: There's huge variation. People come up from the train. I was working behind the till last week and 
I actually made a point of asking how many people were visiting because of the train, and not many were to be 
honest on that day. So a lot of people come here puerly because they're excited about going on a nature trail to 
see the waterfalls. And in fact it's the waterfall that people want to see more than the three bridges, but I think 
the three bridges are amazing to have that structure. But people don't seem to grasp that the intellegence of 
building the three bridges, one on top of the other, and how unique it is. 

Arbenigwr A: It's a very interesting story isn't it. There's a critical mass of attractions, both natural and man-
made in a very small area. 

Arbenigwr FF: Yeah there's huge contrast between the nature and the man-made and to see them both at the 
same site is quite fascinating. 

41-50 minutes 

Arbenigwr B: How many people just go down the short route and how many people go down the big one? You 
know, do people generally do both? 

Arbenigwr FF: Most people go on the long one I would say. They like the waterfalls, I must say they do.  

Arbenigwr B: Because I was saying that, if I'm right in saying, that it's a pound to go down the short one, yeah. I 
was saying that my wife and I passed through in the past, but it's always to and from our way to the coast, but 
there was a big sign saying "it's a pound and it will take you 20 minutes" then [cut off]. 

Arbenigwr FF: There is a big sign!  

Arbenigwr B: Then I would stop. But then I suppose it's tricky isn't in because you've got that confinment so as 
people are passing [cut off]. 

Arbenigwr FF: Yeah there is a big sign saying "only a pound". But we still had someone the other say saying they 
were confused and they drove off because they coudn't figure out what was what. 
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Arbenigwr B: And also where to park perhaps, I don't know. 

Arbenigwr FF: Parking should be simplem but you know. 

Arbenigwr B: Yeah it's a bit like you've got cafes in laybyes and stuff and it's sort of like "come visit us, Cafe right 
here, stop!" and then you've gone past. But in a situation like this when you've got confinement and the driver is 
then faced with a lorry coming the other way, that's when you really need those sorts of sings. 

Arbenigwr FF: Yeah but we don't want to overcommerialise it. We don't want it to become gimmicy, and we 
don't want it to become something too gimicky. We've got Myfanwy, and you enjoyed that didn't you, taking a 
picture with her! And the plan is to have, by the telescope, where it's a big scruffy at that exit area, and I'd like to 
have a monk and a little devil so which is the good child and which is the naught child kind of thing just at the 
end there so people can collect themselves before they exit. So I think they're OK, they're not 
too comercially gimmicky, because I do want good interaction with people. 

Arbenigwr A: I think there's a wide audience and I think some people would react well to that and others won't 
like it so much because people are coming here as has become clear for a variety of different reasons aren't they, 
and there's the very informed. First time I came here would have been about 20 or 30 years ago, and I'd seen the 
wider site in geomorphology textbooks in the late 1970's, so it was always in my mind if I was passing I should 
take a look. I'll be coming back possibly later this year with the family now having digested various bits of 
information which I can relate that to them. 

Arbenigwr F: Do you get many return visitor? 

Arbenigwr FF: Yeah we do. And we try to say to people, in summer there's a lot of foliage and we're not allowed 
to cut the trees back because it's all SSSI down there, but to keep it less dangerous for people we can, but in a 
photograph like this it's quite broken up, but this time of year you can see nearly all of the falls. 

Arbenigwr C: Yes probably now is the best time to do it. 

Safonwr 3: Yeah. Just on the point that [Arbenigwr A]'s made, something I just wanted to throw in. You were 
talking about bringing the family and you said that you were going to guide them around essentially. Would 
guided tours work? 

Arbenigwr FF: We used to do that for school groups. It's quite difficult because there's nowhere really to stand. 
We've got the decking now which we didn't have then, so that would help. ANd people walk at different paces. 

Arbenigwr B: I suppose the other this is, is that you were saying about the commerical side and keeping 
kids entertatined, but at the same time you don't want to detract from the natural beauty. ANd that's what 
you've got to balance haven't you. You've got to balance parents that potentially want to come for the natural 
beauty verus the kids you're just trying to control in potentially a hazardous situation. You know, but that's 
where if you could provide them with more stuff to tick or colour in, or an app-based type thing. Or whether or 
not they're looking on their phones too much, then you're not having to detract from the natural beauty too 
much. 

Arbenigwr FF: You don't want people tripping becasue they're looking at something. Maybe an app which 
instead of ticking like the old-fashioned way, they can press the picture to say that they've seen that.  

Safonwr: So yesterday we obviously gave you the audio trail. If you were visiting this site, or any other site, 
would you go out of your way to download the tracks and listen to it? 

Arbenigwr C: If it was easy. 

Arbenigwr B: If I could do it twice. 

Safonwr: So say if there was a link on the website and you could download it? 
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Arbenigwr C: Yeah. 

Safonwr: Because we listen to the one in waterfall park [Breacon Beacons] in the car on the way down actually. 

Arbenigwr A: I mean I've helped put material together for some of the apps that we've done within 
the Breacon Beacons waterfall area. The Roman camps at Pigwn, etc. we got a professional company in to do 
that, and actually won an award which beat Stone Henge as an attraction. But personally I'm old-school, I just 
never use electronic equipment when I'm out enjoying landscapes. I much prefer to take a leaflet. But I recognise 
that you need an ecology of different interpretations and interperative media because we're all different, and 
my two kids would go straight for the apps. 

Arbenigwr FF: We've got those wind-up boxes which actually the frost got to them, or the rain that we've had. 
We've got wind up boxes which are in my office at the moment ready to go back. So yeah it's a wind-up thing 
and you've got one for history which will tell you about the different layers of the rock and the three bridges. 
Then there's one about the mining, and the fact that there's lots of mining in the area meant that there was 
more people in the area and schools went up and villages appeared. And then there was information on the 
nature and the different mosses and whatever down there, and then there's just some Welsh harp music which 
is quite nice to give a good ambiance. 

Safonwr 3: Do you find that people listen to them. 

Arbenigwr FF: Yes, and that's why they're broken. One of them, I was told it would never break, and it was used 
that much! 

Safonwr 3: You've never seen my son! Nant-yr-Arian have got them as well.  

Arbenigwr FF: Yeah so they do get used. And then there's the story, the Welsh version and the English version of 
the legend, so that's quite good. I went up to the University to that, and the BBC have got a 
recording sudio there, and then we had a guy from Cardiff come up and do that and he put on his old little Welsh 
lady voice, and so on. But you can get that from our website anyway, the story's up there. 

Arbenigwr F: Is there any date on how much time people will spend listening to things? Because we know there's 
data on reading panels which is about 30 seconds. 

Arbenigwr FF: It's about 2 minutes. 

Arbenigwr A: And of course you can easily pick at the data on how many downloads have been, and it's really 
interesting to see how that changes over the week or the season as well. 

Arbenigwr DD: Google analytics will give you the download data and page time, so whether they've bounced off 
that page straight away or listened to it all. 

Safonwr: With the audio trail, would you be more likely to listen to it as you did today on the way round, or 
would it be something that you'd listen to in advance or afterawrds?  

Arbenigwr C: Afterwards I'd think. 

Arbenigwr D: I'd listen to it going around personally because I just feel like you're being told a story and it's 
easier to take it in. 

Arbenigwr B: And also if you're listening to it afterwards, you'd be like "oh I'm not there anymore and I've 
missed it". 

Arbenigwr A: But that's the beauty of you going around twice isn't it! 
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Arbenigwr E: I'd like to say I would, but having three kids I know that I wouldn't be able to take anything in on 
the way round at all. 

Safonwr 3: But I think what we're all in agreement here is different people consume a place in lot of different 
ways. I think what we're trying to do is giving people an ecology of options.  

Arbenigwr C: I do feel like the language in this [brochure] is quite scientific. I'm looking at 5 here, "At Devil's 
Bridge there are no data with which to assess definitively the age of the waterfall formation". Why not "We can't 
tell how old the waterfall is". 

Safonwr 3: Yeah it could have been softened up. 

Arbenigwr C: And it's things like that [cut off]. 

Arbenigwr E: More story-telling. 

Arbenigwr C: Yes, that I think will turn some people off. 

Safonwr 3: That's why we need non-academics to read it, because you know that's the language that I write in. 

Arbenigwr C: Of course. 

Arbenigwr A: It's a collaborative proccess between people with different skill-sets. 

Arbenigwr FF: You have to dumb it down for some people [cut off] 

Arbenigwr C: No it's not dumbing down its saying it as I would say it to you [cut off]. 

Safonwr 3: It's funny because we've done this, and you know the first thing was "imperceptible" and we struck 
that out and put "we can't tell" or something like that. You know we've gone through certain lines of softening. 
But it still requires someone with an alternative viewpoint to pick up the things we've missed. 

Arbenigwr A: I've been told off many a time by interpretation colleague, Suzanna, for using overly-geological 
language. ANd I do get it, but it's very easy to revert becasue you forget that you're not talking to an informed 
audience. 

51-60 minutes 

Safonwr 3: I mean, you know terminology and jargon, you know everybody slags it off but it's there because it 
saves words and for people in the know it's [cut off]. 

Arbenigwr A: It's precise language which is exactly what you need for sceince isn't it. 

Safonwr 3: Yes, but we are trying to cater for I guess for an audience of interested school children or educated 
but non-academic visitor. 

Arbenigwr B: And I think it's getting that balance isn't it of using that process to educate at the same time you 
know.  

Arbenigwr CH: There's a line in your trail [refering to Arbenigwr FF's leaflet], "one of the swiftest rivers in Britain, 
28 miles". Well that's something that should be included. 

Safonwr 3: Yeah, well I guess some facts like that could be good. 

Arbenigwr A: These are the little phrases that do stick in people's minds. 
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Arbenigwr FF: What stuck in my mind this morning from reading this is the fact that it hasn't changed much 
down there at all, even after there being ice ages and so on. 

Safonwr 3: It's gradually developing but [cut off]. 

Arbenigwr FF: Yeah but you'd expect you know, some places have been under water but the sedimentary rock 
there is nothing to do with the sea level is it? It's just deposites river bed? 

Safonwr 3: No, the rocks into which the landscape is now carved were originally sediments deposited in the 
deep-water ocean. But that happened a long long time ago, it's a different time-scale entirely. 

Arbenigwr FF: So it's up here because? 

Safonwr 3: Because the ocean closed and squeezed and the rocks uplifted. 

Arbenigwr A: And that leads us to a key issue in relating these sort of stories anywhere in the world to 
a ley audience. It's getting the timescales right in understanding that the human stories are typically on a time 
scales of up to a couple of thousands years, they might be a little bit older, Bronze, Iron-Age, etc. The ice age 
related stories are typically on a scale of between 10,000 to 20,000 to 50,000 years ago. Take us back to the 
earlier ice ages back to a couple of million years ago. And then we've got rocks which were formed 400-500 
million years ago which is an entirely different time-scale, and people are constantly getting confused. Well it's 
like, you remember that film "million years B.C.", completely barmey but a lot of people have that confusion in 
their minds.  

Arbenigwr FF: Yeah it's one thing that confused me, I must say. 

Safonwr 3: It is difficult [cut off]. 

Arbenigwr FF: Are they sedimentary from the sea bed or a river bed. 

Safonwr 3: Sea bed. The formation of the landscape as we see it now is hundreds of years old. 

Arbenigwr C: It would have been from the sea bed and it would have been really hot. 

Arbenigwr FF: Waw, that's beyond me. 

Safonwr 3: I didn't even want to start getting into that story because that's deep time geology. 

Arbenigwr FF: So where the rock then, especially by Robber's cave that's  a good example and Jacob's Ladder, 
you can see where the rocks are at a different angle. That was done through? 

Arbenigwr A: Colliding with Scotland, in very simple terms. 

Arbenigwr FF: That's a fantastic thing, and it's a shame that's not mentioned. And it all buckled because? 

Arbenigwr A: Two continents collided. It was a mountain-building period known as the Callidonian Orogeny, and 
that was the technical term. But in cartoon terms it was the land mass of Wales, England and then Scotland 
colliding. And when you get continents colliding you get a lot of faulting and folding, and we see that all the way 
up from Southern Wales right up through to the North of Scotland. And the collision zone was pretty much the 
English/Scotish boarder.  

Arbenigwr FF: But the rock then by Robber's cave. I can't remember what way it's tiled now but if it's like that 
[using hand to show diagonal tilt], surely then at the top of the waterfall that was a weak point and that's why 
the waterfall's there?  

Arbenigwr CH: There's a fault isn't there. 
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Arbenigwr FF: But if [cut off]. 

Arbenigwr A: All of this faulting and foulding took place perhaps kilometers underground. So there was land way 
way above us so all of it's been stripped off. 

Safonwr 3: With landscape development, it's just stripping off rocks and it's uncovering what 
were deeply burried fault, and rivers tend to follow lines of weakness in places and pick out the faults, and 
others might meander out of the fault a bit and then re-join it.  

Arbenigwr C: You can do it with plastecine. Make the layers and squash them and then you can cut them with a 
knife and then re-squash them and then if you actually then taking a section through it or taking some off the top 
you see all the different patterns. ANd I think that's a really good way to understand it. 

Arbenigwr A: I think what might work for you is, because particuallarly for accommodation providers in and 
around the wider area, people will be coming for Birmingham or wherever they might be coming from. They 
don't know much, they've heard about Devil's Bridge, but if those accommodation providers have had 
some training, like we've done in the Brecon Beacons, they've gone around perhaps with yourself and with some 
geologists, geomorphologists, and for that matter briologists, the specialists. But not just any old specialists, but 
specialists who've got the communication skills to be able to put those stories accross in understandable terms. 
They would then be, hopefully fired up, they'd take away little nuggets themselves, and they would be able to 
relate them to their customers, and you know they'll come to them and ask "what can we do today, it's a bit of a 
rainy day", they'll say "you want to go up to Devil's Bridge. The falls will be in fine flow, and do you 
know there's all these folded rocks and these wonderful potholes", and they might just tell a little bit of that 
story of how they formed and how those potholes formed, how the rocks were squeezed. They will have 
stripped out the jargon becasue there will have been two layers of filtration by that point, and perhaps it might 
inspire those visitors from Birmingham to come here and do that. It would benefit you by bringing some more 
money into the buisness, but I think some training for other local buisenesses would really help. 

Safonwr 3: What about some illustrated evening talks? 

Arbenigwr A: I think again, it's the sort of thing that we've done. A mix of talks and walks and hand-
on stuff. And sort of upping the skill-set and the knowledge level of a whole range of people hopefully, who'd 
better be able to promote it, so very much working in collaboration with other buisnesses because you will all 
stand to gain from that process. 

Safonwr 3: Are there any dear down the woods there? 

Arbenigwr FF: There have been some deer spotted further up by the arch, and then somebody literally saw it 
jump over this wall, but I've never seen one. 

Safonwr 3: And there's no rabbit problem or anything? 

Arbenigwr FF: No, and you go down there and you know some people say "oh there's not much wildlife down 
here", but we don't advertise it as a wildlife site. 

Arbenigwr A: We saw some kites soaring over earlier. 

Arbenigwr FF: Yeah so it is unchanged. The only thing that's changed is the size of the people going round! 

Arbenigwr A: Is that an issue with the turnsitles? 

Arbenigwr FF: Yeah, well we used to have a little side gate, hmm yeah. And people forget what it's like to walk 
on uneven ground now. Even with th campsite, we've got a mountain behind our camping field, and we 
encourage people to go up to the top of the mountain and just get a panoramic view of the area, and the path 
does just filter away naturally at the top, and they come back and say "oh we didnt' make it to the top because 
the path stopped". 



Atodiadau 

334 
 

Arbenigwr E: Beasue literally they're like sheep because they come to the end of the path and think "oh well we 
can't go any further now"! 

Arbenigwr B: No, sheep would keep going! Sheep are clever! 

Arbenigwr FF: Yeah well people forget what it's like to walk on anything other than pavement sadly. 

Arbenigwr DD: Is there something that they can see where they can aim for?  

Arbenigwr FF: Well everyone gets a map so they should be able to work out where they are on the map. 

Arbenigwr B: Would it help if it helped putting a picture of you taking a selfie at the top, put it at the bottom and 
say "just keep going"!  

Arbenigwr E: Or a little arrow saying "keep going"!  

Arbenigwr FF: Well they've got to keep going haven't they! 

Safonwr: We talked yesterday about giving people information in layers, instead of just giving them information 
about just the ecology, or just the geology or the geomorphology. I think what we've done here is a mix of the 
geomorphology and sort of the cultural the aspects of how it's inspired different tales or artists. Do you think this 
would work better if we gave them the information with the other different layers, say the ecology and the 
history of tourism development? Do you think that would work better or is this ok? 

61-70 minutes 

Safonwr 3: Are we thinking through a web-based approach there where there's hyperlinks, so there's 10 
questions and you could click on to 'Ecology' which would take you to the ecology sub-page. 

Arbenigwr A: I think for myself, any medium such as the web where you've got the ability to do that, I think it's 
well worth doing, because you can choose to or choose not to follow those links. You can stay on this track 
because I'm interested in the geomorphology, but if you are interested in those human stories or other aspects 
of natural history then great, try and keep them on the site instead of heading off to wikipedia or wherever else, 
but I think that's well worth doing. I think it's really tricky with print becasue you're going to end up with a book 
rather than a booklet. 

Safnowr 2: Yeah. 

Arbenigwr DD: It could be good to manage people around the site because they're not huddled up in one place 
listening to the same story, they can have a different route and different points to stop all the way round as well. 

Arbenigwr F: The thing is you've got different themes you know, the ecology, the geomorphology, but you've 
also got then the layers in terms of how that's presented, for different audiences depending on their age, 
background and level of interest. So it's a bit of a matrix approach that you need. And then different mediums as 
well.  

Arbenigwr FF: I think, the fact that it is one of the first tourist attractions I would say where you know, before 
even the turnsites were put in, and I don't even know when they were put in, but there's signs and I've got 
literature where people would pay one penny to come and have a cup of tea and a scone here with a guided tour 
around the waterfalls. 

Arbenigwr C: Well that's what's on the big notice isn't it. 

Arbenigwr FF: Yeah, and I've got little pamphlets and leaflets where there's a charabanc tours from Aberystwyth 
up here. 
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Arbenigwr A: That was a big thing at one time. 

Arbenigwr FF: Yeah huge, and you know they introduced it as an place to explore for the Victorians to come up 
here, and it was a destination where people would come up here and they'd been wearing boots with heels on 
and the ladies would be wearing their corsets and their big hats. And I've got photographs of people dressed like 
that, and I'd like people to just imagine walking around down there with no handrails, my dad put the handrails 
in in 1980's. 

Arbenigwr A: Oh, that's quite a recent thing then? 

Arbenigwr FF: Yeah, before then it was extremely dangerous down there so I can remember as a kid going down 
there and there was only rotten wooden posts with one strip of metel wire, and that was the only thing stopping 
people going over. So imagine going down there and there was no handrails and the slates would have been 
slippy and you're wearing these shoes. It just [inaudible] your imagination. 

Arbenigwr C: And a corset!  

Arbenigwr FF: Yeah, and I've got a photograph of a lady standing on the bridge at the bottom just in a full dress, 
and you know [cut off]. 

Arbenigwr C: Why is it called Jacob's Ladder? 

Arbenigwr FF: I guess it's just something to do with the flight of stairs up to heaven, that's where that comes 
from isn't it in the bible. 

Arbenigwr C: Yes it's in the bible, but I was wondering if there was anyting more like it had been built by Jacob, 
or if there was a Jacob's Ladder plant down there. 

Arbenigwr A: It would have been at a certain time a well-known story. Biblical stories were better known than 
perhaps they are now, so you go to somewhere like Matlock and you have Abrahams leap as well, and you have 
Jacob's Ladder in Cheshire, which is a much shorter and less aggressive flight of steps. But I think it was quite 
widely-applied, and people have a certain expectation [cut off]. 

Arbenigwr FF: And people were going down there even before there were three bridges. I think people were 
exploring this area, and the lichen on the trees would have been a lot more impressive as well in those days. The 
air would have been cleaner, so that would have been a good contrast between todays [cut off]. 

Arbenigwr A: It should be pretty clean today [cut off]. 

Arbenigwr FF: There's still some lichen, but I read somewhere. I don't remember if it's George, it's in one of the 
books 'Peackocks of Paradise' or something like that, and they describe the lichen literally hanging off the trees, 
it really was a site. 

Safonwr 3: There's an SSSI on the way to Rhayeadr, there's loads of lichen species there and there's a waterfall 
there as well. I just can't think of the name of it now. But yeah they were saying it's the clean air there. But I'd 
imagine it's still relatively clean there, I mean there's nothing much to the West that's going to bring too much 
pollutant.  

Arbenigwr F: For me it's that history that's the strongest, most significant thing about this place, and then it's 
kind of connecting the geomorphology in the context of that story. You've got some ecology here but there are 
better places to talk about ecology in the area. You've got the National Nature Reserve and better sites 
elsewhere. So you could perhaps say there's a little bit here if you had a multy-level matrix website and perhaps 
signpost at other places, and work in collaboration with perhaps other destinations around the area. But this is 
the place to tell the story of that kind of history of tourism. You can't tell that in Cwm Rheidol or on the top of 
[inaudible]. You know there are places that lend themselves better to tell particular stories, and for me that's the 
strongest one here, and then it's linking that geomorphology into it. 



Atodiadau 

336 
 

Arbenigwr FF: They made up this legend, and I think that the legend is copied from somewhere else I've been 
told. And I would imagine it would have been Thomas Johne's family up at the Hafod Estate that kind of wanted 
it, because they built this as a hunting lodge I think, this hotel. ANd I think they wanted people here and they 
wanted some sort of exciting way to entice people up here and it all kind of led into one great big tourist 
attraction at the end of the day. 

Safonwr 3: Yeah the Victorians were quite good at that wern't they, making up the longest place name in Wales, 
and building follies up on the top of hills. 

Arbenigwr A: It's an interesting story though, that in itself. The developments of that. 

Arbenigwr FF: So whoever came up with [inaudible] that said "we'll nick that idea" and say "well the devil built 
that bridge", and if he hadn't done that and if it was still called Pontarfynach, would Devil's Bridge be such a 
tourist attraction? 

Arbenigwr A: It's the same with a certain dog up at Snowdon isn't it!  

Arbenigwr CH: Did you do the majority of that? [question directed towards Arbenigwr FF in relation to prducing 
the leaflet which is available at Devil's Bridge currenlty]. 

Arbenigwr FF: Oh well, my parents had something similar to that written up when they first bought this place 
and I was about 18-19. The first thing they did was the railings and then they found a bit of literature, and they 
paid somebody to do it. So I don't know, but I've taken it and done a colour version and I've omitted some of it 
because it was just a little bit confusing form people. But I've tried to make it so that it's interesting for people 
who are interested in that side of things, but also a little bit basic as well. It is really difficult. 

Arbenigwr A: Yes it is difficult. 

Arbenigwr F: Yes definitely. 

Arbenigwr CH: Well there's some nice touches there. 

Arbenigwr FF: You don't want it to be so basic so that it's not enough information, but [cut off]. 

Arbenigwr A: It's one of the most difficult things, to get something like this just right. 

Arbenigwr F: It feels like you're working on them forever, and you have to keep refining them. 

 71-80 minutes 
Safonwr: I think that's all the questions that we had. Is there any other points that anyone else wants to make? 

Arbenigwr A: Just one observation I was going to make earlier. We talked about the various different people 
who've been involved. Some of them we know their names but others we don't, but there would have been 
people who origianlly put the planks accross the river and built the first arch, etc. etc. Telling the story through 
the eyes of those people would be another way into all of this, almost throught the first person. So I think that 
might be worth exploring, including the first geomorphologists and geologists, to survey the area perhaps 
engaged by the Geological Survey, and perhaps what their thought processes were. That woud be one way of 
approaching some of the more technical detail because they would be unravelling these stories themselves. So 
that might be another approach which would be worth looking at. Right up to the modern day toursits. 

Arbenigwr FF: I think that the hotel and the waterfalls used to be one property, and then when my dad bought 
the land of the waterfalls in the 80's, this used to be a Trust House Forte Hotel and it got auctioned 
off seperately because not everyone who want to buy a hotel wants the waterfalls! But I've read somewhere 
that the gardeners of this place, when there wasn't enough to do, they were sent down the waterfalls to do 
improvements on the path because you couldn't always go all the way down. Oh god which book was it? Well I 
read somewhere where they only literally go down half way this side and you'd enter down this side of the walk 
and you couldn't go down to the bottom. 
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Arbenigwr A: And when was the steel, cast iron bridge put in place. 

Arbenigwr FF: It's in there [pointing towards their leaflet for the falls]. 

Arbenigwr A: Oh sorry I haven't read that bit. 

Arbenigwr FF: 18 something. 

Arbenigwr A: It's the sheer business of putting that path in, Jacob's Ladder and so on. 

Arbenigwr FF: Yeah I've tried to look that up but I haven't found any inforamtion on who actually or how that 
was put there. Was it in bits or [cut off]. 

Arbenigwr CH: Probably bits. 

Arbenigwr FF: Yeah. 

Arbenigwr C: It's a cutie that bridge isn't it!  

Arbenigwr CH: There's no makers name on it is there? 

Arbenigwr FF: Yes there is, you'll have to go round again. 

Arbenigwr DD: Do you think people used to go down this side [punchbowl side] rather than there [waterfall]? 
Why has that changed? 

Arbenigwr FF: I don't know. 

Arbenigwr CH: Maybe they had trouble getting up Jacob's Ladder. 

Arbenigwr FF: And maybe Jacob's Ladder didn't exist then. So you know, and then I've read descriptions of the 
punchbowl side where there's no steps and they just scramble down, and it was described as "scrambling down". 

Arbenigwr C: Oh gosh. 

Arbenigwr A: That must have been quite awkward. 

Arbenigwr FF: And I think it mentions that ladies shouldn't attempt it. And literally spending hourse down there. 

Arbenigwr A: Because they couldn't get back up! 

Arbenigwr FF: But just absorbing it, because people had time back then didn't they. 

Arbenigwr A: Well we had these conversations as we were going round, and we were saying we could spend all 
day just soaking up the atmosphere. 

Arbenigwr CH: One simple thing we talked about yesterday is marking on that side [punchbowl side] somewhere 
where the highest level of the water has ever been.  

Arbenigwr FF: I was thinking of putting a meter somewhere. 

Arbenigwr CH: Or you could colour one of the steps or something. 

Safnowr 2: So if you know that, when was it 2012 or 2014, it took out the barrier, so it all kind of [cut off]. 
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Arbenigwr A: It's sort of a WOW experience isn't it. 

Arbenigwr FF: Yeah I could do that actually quite easily. Just have a little marker just to say "this is how high the 
water reached in 2014". 

Safnowr 2: Children could stand underneath it too. 

Arbenigwr B: Yeah markers are good and then if you've got photos. And again if it would be possible to get a 
rough idea of flows, you know. 

Arbenigwr CH: Are there gayging stations?  

Safnowr 2: Not on the Mynach I don't think no. But if they're putting a Hydro Scheme in then they'll have an idea 
of how much water is going through upstream anyway. 

Arbenigwr FF: And the story about the waterfalls being used as a hydroelectric scheme, long before everyone 
was overly-familiar with these sort of hydro electric and wind turbines. But in those days, you know this place 
was the only place with electricity, so there were weddings. Can you imagine just turning up somewhere where 
there was electricity and you were living in one of these Welsh cottages. It would have been amazing wouldn't it. 

Arbenigwr A: There's a place near Loch Ness in the Scottish Highlands with the same sort of set up. 
Spectacular toursit falls, but they had the first electricity in the Highlands or something [cut off]. 

Arbenigwr DD: Is it the first here? It's pretty close isn't it, but there was also the last place to get electricity down 
in Cwm Brefi only a few miles away. 

Arbenigwr A: There's a great video online actually of the residents in Ystwyth Fellte getting electricity back in the 
1960's, and some of the conversations taking place were great. But it would have transformed lives. 

Arbenigwr FF: Yeah it would have been just a wow-factor wouldn't it, "wow it's magic, how is it doing that?". 
And the cast iron pipes are still down there and I need to have a bit of a notice board. I mean it's in our guide 
book but not everyone's reading by the time they've got there. They're concentrating on breathing more! So I'd 
like to some information there. 

Arbenigwr DD: On the trail at the gazebo point there's a sign to fore-warn us. But I didn't see it at all yesterday 
but I did today. 

Arbenigwr D: I did see it, and I was glad that I was told about it. 

Arbenigwr B: I think it's quite interesting, and coming back to lots of people these days are very strussed, very 
rushed, you know thinking about mindfelness. And I was saying about just being down there. You know you're 
saying about most people who are just concentrating about breathing at some point. If you were to put the right 
person to go round it and put tiny little snippets, you could put something like "how does your body feel at this 
point and be mindful of that". Becasue that's part of that experience, you know your lungs are burning, but 
remember it and use it. You know, I can't do it but you go to a yoga session and they tell you to just concentrate 
on your breating and just feel how your muscles are feeling. I'm sure you could put little snippets. 

Arbenigwr FF: Well I have thought about it becasue by the end of it, you know people feel like they've had a 
good workout. And I keep thinking, it's the same price as a gym class, so whether they've enjoyed the waterfalls 
or not, they've done a gym class!  

Arbenigwr C: Could you say that "you've done 4,364 steps. You've climbed 38 staircases." 

Arbenigwr B: "And if you do it under half an hour you've burnt X amount of calories."     
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Arbenigwr FF: Well I've got a Fitbit so I know how many calories it is. I was dissappointed because i thought I 
would have burned more calories, but perhaps I've don it too often now. 

Arbenigwr CH: I was going to suggest having somewhere to sit down quietly. 

Arbenigwr FF: There are a few benches around the place, but yeah we probably do need a few more. 

Arbenigwr B: I bet if this place is full in the summer [refering to the Hafod Hotel], I wonder if you could offer a 
morning's Yoga trip around it with a yoga instructor and you stop in different places and dod different yoga 
moves and stuff. Because it's sort of getting that mindulness back. You know I was saying about putting snippets 
in, but then I'm also the one saying you don't want to be putting more in. You want to leave it as natural as 
possible.  

81-90 minutes 
Arbenigwr CH: I quite liked there were a few little places or spurs which take you off the track, and somewhere 
to sit there would be nice wouldn't it, because not everybody would pause there. So these little spurs were quite 
nice really. 

Arbenigwr DD: Do you know how long people spend on average, and does it differ if they come by train or come 
by car? 

Arbenigwr FF: They're quite rushed if they come by train, yeah.  

Arbenigwr CH: Well if you're not talking more than 45 minutes then they would be. 

Arbenigwr FF: It varies from 40 minutes to an hour and a half. And then you get the photographer groups and 
individuals who are there to take photographs and they obviously take a lot longer. 

Arbenigwr C: Are people doing paintings? 

Arbenigwr FF: Yeah we had somebody last year do an amazing painting. It was down on the punchbowl site and 
they did a huge canvas over a few days, it was lovely. And I always let them down for free. And if you know any 
painter friends or photographers who want to come around, if they e-mail me first, I'm more than happy just to 
say "yeah go and do what you want to do". 

Arbenigwr CH: It would be nice to open up some of the views. I know you say about the SSSI but [cut off]. 

Arbenigwr FF: Yeah I know the rhodadendrons, I can cut some of them and I've started [cut off]. 

Arbenigwr CH: But what about some of the trees? 

Arbenigwr FF: If they're dangerous. 

Arbenigwr CH: But just a few. 

Arbenigwr B: Yeah just the odd tree. There's one that [Arbenigwr E] was saying, on point 7, where you're looking 
that way [pointing towards the main falls].  

Arbenigwr A: It's an old Birch tree which has been cut off before. 

Arbenigwr FF: Oh yeah yeah, we've trimmed that one back and it's re-shooted, so yeah that needs trimming 
back again. 

Arbenigwr B: There's another one that's right on the corner and it's one of those things that, ok yes it does has 
an ecological value, but at the same time, is there actually a greater ecological value by removing it and letting 
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more people enjoy the natural environment that they're in, and therefore are more likely to protect their own 
local ecology. 

Arbenigwr F: Or present it in the context of geomorphology and helping more people enjoy that moving 
experience of seeing a geomorphological feature in the landscape, as well as opening up some picturesque 
views. But you'd have to set it I think in a context so [cut off]. 

Arbenigwr FF: I'm on a mission to cut back the holly because there's a lot of holly now that's spreading so before 
they become trees or bushes, I'm trying to get rid of those. Because I've noticed that judt in the 20 years that I've 
been going around there, the holly bushes are now encroching and the wimbry bushes can't grow underneath 
though, so it's slowly changing. 

Arbenigwr CH: I think with the views it's just a few pockets isn't it. And with the sacale of the site I can't imagine 
it would be a big issue I wouldn't have thought. 

Arbenigwr A: I think some of the key trees will be those that are providing shade and keeping the conditions 
humid and damp down by the water course itself. But some of these trees are not performing that action, not to 
a great degree anyway.  

Arbenigwr DD: So as a buisness, and if you wanted that kind of advice, and you've got NRW people today. But if 
you wanted an ecologist, could you come down with an ecologist, I mean would the buisness have to pay for 
that? 

Arbenigwr CH: No, if you wanted to do something on the site we could get you a contact in NRW, a conservation 
officer or somebody. 

Arbenigwr C: There'll be a site-responsible officer who'll be able to give you the advice. And I would have 
thought that if you say "well if you let me cut this view, then I'll take out those red rhodadendrons" which they 
can't want on the site. I'm sure an accommodation can be reached. 

Arbenigwr F: Two of the trees that we were looking at. One was a beech and one was a sychamore obscuring the 
view so actually they are not species that ought to be in that woodland really. 

Arbenigwr C: Certainly not sychamore. 

Arbenigwr CH: If you wanted geomorphoogy advice or local geology advice, you know I've got a colleague here 
who could come along. 

Arbenigwr FF: That would be great, yeah. They've all got TPO's [Tree Preservation Orders] as well. 

Arbenigwr CH: Do they? All of them? 

Arbenigwr FF: Once you cross the river on this side [waterfall side], they haven't, but on the first half that you go 
round, I think they've all got TPO's on. 

Arbenigwr CH: Do they do block TPO's then? 

Arbenigwr A: Although TPO doesn't mean necissarily that you can't do works to them, you just have to consult. 

Arbenigwr CH: If you contact the local officer, I mean I don't know who that person would be, but it would be 
nice to open up these [cut off]. 

Arbenigwr FF: The other thing is that there's bats down there, becasue I wanted to, or I suggested that we flood-
lit the punchbowl becasue down in Cwm Rheidol they've got some and it's quite pretty down there. So I thought 
it would be really nice to floodlit the punchbowl in greens because it would make it, you know quite dramatic. 
But we wern't allowed to do that because of bats. 



Atodiadau 

341 
 

Arbenigwr B: Could you do it periodically?  

Arbenigwr FF: Um no. 

Arbenigwr B: It was just a "no" all the way round?  

Arbenigwr A: I might imagine for special occassions, very infrequently it would be OK, but I'm no bat expert. 

Arbenigwr B: Yeah and also, something that comes on for 2 minutes while people are down there and then goes 
off again. 

Arbenigwr C: But surely people don't go down there at night. 

Arbenigwr FF: No, but I'm thinking that you know, if they were staying here then they could walk to the top 
bridge and look down and see the punchbowl sort of eerily lit up. 

Arbenigwr B: Yeah, so if it was on a PII sensor and someone was crossing the bridge it would came on. 

Arbenigwr C: I think you'd have to press a button because otherwise every lorry would set it off!  

Arbenigwr FF: So yeah there are a lot of ideas. There's great potential to make it into something a lot more 
informative, and so then there's the people who want the chairlift back up as well! 

Arbenigwr B: So there was a chairlift? 

Arbenigwr FF: No people just keep asking "when ar you going to install a chairlift?". 

Arbenigwr A: We were joking about zip wires you know, given the Snowdonia experience. 

Arbenigwr FF: Yeah we've had it all, all the comments. 

Arbenigwr C: It would be lovely. A zip wire, brilliant! 

Arbenigwr B: You could do a roadbridge half way accross and then you didn't have to do Jacob's Ladder. 

Arbenigwr A: A roadbridge that goes half way accross, how does that work?!  

Arbenigwr FF: Half way down. 

Arbenigwr B: Yes, half way down. 

Safonwr: Yeah, well just thank you to you all for coming and some of you have come from really far. And it's 
been great, and I'll definitely learnt a lot and it's something that I'll be able to put forwards into my work and also 
hopefully we'll develop something that we can maybe put up on the website and print something to give out 
here. So when we come round to it, we'll send you all what we've done. And we'll definitely take all your 
feedback from today on the products, and also all the comments yesterday and hopefully we'll be able to 
develop something appropriate. 

Arbenigwr A: And thanks for giving us a good excuse to come to such a beautiful place and have some 
fascinating conversations and good foods. 

Safnowr 2: Yes thank you very much. 

Arbenigwr C: Yes, thanks for inviting us. 
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Atodiad 8 – Y fersiwn o’r llyfryn gwybodaeth y gwnaeth y grŵp ffocws dderbyn, a’r 

newidiadau a wnaed iddo yn sgil eu hadborth. 
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Atodiad 9 – Cefndir yr arbenigwyr a fynychodd y cyfarfodydd grŵp ffocws ar gyfer 

Astudiaeth Achos 1 (Rhaeadrau Pontarfynach). 

Arbenigwr Cefndir 

Arbenigwr A Swyddog datblygu Geobarc Fforest Fawr 

Arbenigwr B Geomorffolegwr yng Nghyfoeth Naturiol Cymru 

Arbenigwr C Daearegwr yng Nghyfoeth Naturiol Cymru 

Arbenigwr CH Daearegwr yng Nghyfoeth Naturiol Cymru 

Arbenigwr D Swyddog datblygu Mynyddoedd y Cambria 

Arbenigwr DD Adran gwasanaeth twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion 

Arbenigwr E Curadur cynorthwyol yn Amgueddfa Ceredigion 

Arbenigwr F Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Arbenigwr FF Perchennog safle Rhaeadrau Pontarfynach 
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Atodiad 10A – Rhestr o gwestiynau a ofynnwyd i gyfranogwyr y grŵp ffocws ar y diwrnod 

cyntaf. 

Cwestiynau  

1. What was your initial impression of the site and your overall experience today? 

2. Did you feel like your experience could have been enhanced with more information? 

3. Did you feel after you’d walked on both sides [of the site] that there were any 
unanswered questions? 

4.  Sut wnaethoch chi ddod ar draws y digwyddiad? 

5. A oedd yna unrhyw elfen benodol o’r noson oedd wedi eich atynnu chi? 

6.  Do you think that regular visitors would struggle to get their heads around the 
development of the waterfalls and the time-scale assocaited with that? 

 

Atodiad 10B – Rhestr o gwestiynau a ofynnwyd i gyfranogwyr y grŵp ffocws ar yr ail 

ddiwrnod. 

Cwestiynau  

1. How have you found today in comparison with yesterday? Was there a comparisson 
between your visit to the site today, compared with yesterday? 

2. Do you feel like the order of the booklet worked well, in terms of having the science 
elements first and then the cultural elements? Or do you think it would work better 
the other way around? 

3. We gave you the audio trail yesterday. Would you be more likely to listen to it as you 
did today on the way around, or would it be something that you’d listen to in advance 
or after visiting? 

4.  Do you think that providing people with different information about the site works 
well? 

5. What do you think could be improved with the booklet and audio trail? 
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Atodiad 11 – Ymatebion y cyhoedd i’w defnydd o adnoddau Astudiaeth Achos 1 (Rhaeadrau 

Pontarfynach) 

 

Cwestiynau  

Ymatebwr 1 Dear Sioned 

I have just been sorting out leaflets from our motorhome holiday in July and 

realised that I had forgotten to send feedback on your booklet. 

We enjoyed the walks at Devil's Bridge and found your booklet very 

informative. We liked the audio trail too. We are retired now but feel that the 

booklet would be most useful to teachers to prepare for school trips. A child 

friendly quiz linked to the audio information would also be good. 

All the best with your research 

Ymatebwr 2 Thought I’d get in touch with you Sioned to share some thoughts on the 
information I picked up yesterday at the falls. I really enjoyed using the 
booklet, and it taught me a lot about the site and its formation. I didn’t use 
the audio trail becuase there wasn’t any wi-fi there to do so, but I might listen 
to it once I get home, but haven’t done so yet. 
Thanks 

Ymatebwr 3 Hi Sioned,  
I work at the Devils Bridge Falls and Caravan Park. I was very happy when I 
picked up a copy of your booklet! It was a great comprehensive explanation of 
the geomorphological landforms around the falls and valley. It really brought 
to light the immense collection of features present in the area that, despite 
knowing so well, I never paid much attention. Your project was concise and 
easy to understand, giving an effective explanation to people like myself who 
have limited knowledge of these formations. The practical elements such as 
the audio and quiz questions encourage the reader to raise their awareness of 
the features when walking round the waterfalls. I'm glad it didn't rely too 
heavily on the audio elements as not all our guests would be prepared to use 
this feature. Combining information and practical examples is such an 
effective way of educating people. Well done!  
Let me know if you have any questions about it,   

Ymatebwr 4 Helo Sioned 

Meddwl y byddwn ni’n cysylltu efo chdi i roi ychydig o adborth am y 

deunyddiau. Daethom ni fel teulu i weld y safle am y tro cyntaf, ac fe 

wnaethom ni gyd fwynhau yn fawr iawn. Fe wnes i a’r gŵr ddefnyddio’r 

llyfryn, ac roedd yn braf gallu esbonio i’r plant sut roedd y rhaeadrau wedi 

ffurfio, gan na fyddwn ni wedi gallu gwneud hynny fel arall! Fe wnaeth y plant 

fwynhau’r sialens yn fawr iawn, ac efallai byddai mwy o weithgareddau ar 

gyfer plant yn ddefnyddiol? Roedd llawer o wybodaeth ddiddorol yn y llyfryn, 

ac roedd yn braf cael dysgu am hanes hir o ddiwylliant y safle yn ogystal â’r 

ochr wyddonol. 

Gobeithio fod hyn o help, rho wybod os hoffet ti unrhyw fwy o adborth. 

Pob lwc gyda’r gwaith 
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Ymatebwr 5 I saw on Facebook that you had an audio trail, so I downloaded it onto my 
iphone before visiting. It was really nice to learn more about the formation of 
the site and also how it’s inspired many artists, etc. I did see the brochure on 
the kiosk but I preferred to listen to the audio trail. No negative points from 
me, I thought it was really nicely made and was a great addition to my trip. 

Ymatebwr 6 Dear Sioned 
We picked up a copy of your brochure from the kiosk upon our last visit to the 
falls. We are from London but come up to visit the area every year. I saw that 
you have an audio trail too but we didn’t use this, I don’t think our mobile 
phones are advanced enough to download the audio trail! We really enjoyed 
the brochure, as we’ve visited the site many times it was nice to have answers 
to many questions that we’ve had about the site over the years. The brochure 
was very professional and informative, it was nice to have so much 
information about different aspects of the site – it really is such a fantastic 
place.  
Good luck with your studies, and thank you again for the brochure. 

Ymatebwr 7 Sioned, 
I think this is right e-mail to contact. I am from visit from Spain and got copy of 
leaflet, very interesting and did not know that waterfalls form this way! I 
enjoy reading information when visiting places but maybe a little too much 
text? But still enjoy very much. 
Thank you for this 

Ymatebwr 8 Annwyl Sioned 

Roedd hi’n hynod braf cael ymweld â’r safle eto heddiw, rydym ni wedi bod yn 

ymweld â’r lle ers rhyw ugain mlynedd. Dwi fel arfer yn mwynhau cerdded o 

gwmpas ac edrych ar y natur, ond y tro yma cefais gynnig eich pamffled chi. 

Yn gyntaf, hoffwn i'ch llongyfarch am greu adnodd mor ddiddorol ag roedd yn 

braf cael dysgu nifer o dermau newydd yn y Gymraeg! Ni wnes i ddarllen y 

pamffled i gyd pan oeddwn i yno, ond ges i gyfle da i’w ddarllen ar ôl cyrraedd 

adref. Byddwn i’n hapus iawn i chi gysylltu â fi os hoffech chi fwy o adborth, 

adnodd campus iawn!  

Cofion Gorau 

Ymatebwr 9 Thank you very much for the information, I thought I’d provide you with 
some feedback. I’m really interested in waterfalls and haven’t actually 
visited Devil’s Bridge but would really love to one day, it’s on the bucket 
list! I studied geology at Cardiff Uni a fair few years back, so it was really 
great to see a resource with such a good level of information. I’m more of 
a scientist so I really enjoyed learning about the river capture and how the 
potholes have formed, but I also really enjoyed learning about the culture 
of the area – it’s obviously a site worth visiting! I read the booklet but 
didn’t have time to listen to the audio trail, but if I ever visit the site I’d 
definitely listen to it on the way around. 
Cheers 

Ymatebwr 10 Sorry for not sending this sooner, I was sorting through some things at 
home and realised that I hadn’t sent any feedback yet.  
Booklet - Such great information about the waterfalls, I really enjoyed 
learning about how the waterfall formed. It’s not something that I’ve 
studied before so it was great to receive such detailed information. I was 
familiar with the long history of the site for tourism, but I didn’t know 
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anything about how it’s inspired such great artists and poets, brilliant! Our 
grandchildren would have loved the i-spy challenge, and it would keep 
them entertained! 
Audio – Unfortunately we didn’t see the audio until we read about it in the 
booklet and by that point, we didn’t have any signal to download it. What 
about those audio things that you could pick up from the kiosk and then 
drop off at the exit, it would mean that people wouldn’t have to download 
it then? But to be honest, I probably would have stuck to using the booklet 
anyway as it’s just easier. 
I hope that this feedback will help you with your PhD research. 
Kind regards 

Ymatebwr 11 Jest moen dweud bod y plant wir wedi mwynhau defnyddio’r sialens pan 
natho ni ymweld dydd o’r blaen… gwych! Ni wedi bod i Pontarfynach nifer 
o weithie o’r blan ond odd e’n wych cal rhywbeth iddyn nhw wneud, ac 
roedden nhw’n cymryd lot mwy o sylw o beth oedd o’u cwympas nhw y tro 
‘ma! Nes i fflicio trwy’r llyfryn yn gyflym, lot o bethau diddorol, ond rhaid i 
fi gyfadde, nes i ddim darllen y cyfan, ond o ni’n hoff fawr o’r bocsys gyda’r 
pytiau bach o wybodaeth! Falle byddai rhoi’r wybodaeth ar daflen fechan 
yn gweithio’n well? 
Diolch i ti 

Ymatebwr 12 Great resources, thank you for creating these. I live locally and visit the site 
quite a lot, but it was really nice to get some more information on the 
place. 

Ymatebwr 13 Very informative, I liked learning about the waterfall formations. It would 
be good to have more things like this for other places in the area.  
Thanks 

Ymatebwr 14 Just an e-mail to thank you for the useful resources we picked up from the 
Devil’s Bridge website. We didn’t use the booklet, but we downloaded the 
audio trail before our stay at the woodlands caravan park last week. It was 
fantastic to be able to listen to it on our way down in the car, and we knew 
what we were looking out for once we got to the waterfalls. My husband 
really enjoyed learning about how the waterfall itself formed, and I was 
particularly interested in the history of the place. We’ve visited the site 
before, but I feel like we were visiting it for the first time as we knew so 
much more about it this time!  
Thank you again, and I hope your work goes well. 
Best wishes 

Ymatebwr 15 Syniad/au ardderchog  
1. i hyrwyddo agweddau o geomorffoleg 

2. i roi yr adnoddau ar y we 

3. ei fod mewn Cymraeg a Saesneg 

4. fod y wybodaeth ar ffurf PDF a sain 

5. rhoi cyfres o gwestiynau a gwybodaeth dda fel atebion 

6. rhoi cwestiynau agored ychwanegol i gael pobl i feddwl hefyd 

7. Fformat y PDF 

8. Ansawdd y sain/llais  

9. Gwybodaeth ddiddorol a chynhwysfawr 

Awgrymiadau/syniadau 
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1. Geiriau yn y deigrammau yn  Gymraeg 

2. Rhoi enghreifftiau o fywyd gwyllt y gellid ei gweld e.e. bronwen y 

dŵr, siglen lwyd (dw i’n deall mae geomorffoleg yw’r ffocws ond 

mae’r deunydd a’r wefan yn awgrymu natur yn gyffredinol hefyd) 

Efallai hefyd – 
1. Deigram/mau penodol o raeadr/au yr ardal yn dangos e.e. math o 

greigiau  

2. Byddai’n wych cael animeiddiad yn dangos e.e. afon ladrad neu 

ceunant yn cael ei ffurfio – gall hyn fod yn syml ar ffurf 2D (estyniad 

o’r tri map) neu yn fwy cymhleth ar ffurf ‘3D’ a fyddai yn dangos y 

llethrau yn well.  

3. Cael taith rithwir yn defnyddio y wybodaeth – cynnwys lluniau a 

clipiau fideo – ar gyfer pobl na all ymweld (er mae cesio cael pobl i 

ymweld yw’r amcan dw i’n gwybod) am resymau gwahanol megis 

anabledd; gall hyn helpu hefyd mewn unrhyw 

drafodaeth/cynlluniau i unigolion/grwpiau cyn ymweliad a/neu trin 

a thrafod wedi ymweliad. 

Ymatebwr 16 Really great resources. It’s a shame there isn’t more things like this out 
there! 

Ymatebwr 17 Fe ddes i ar draws y gwybodaeth ar wefan safle Rhaeadr Pontarfynach. 
Roedd y wybodaeth  

Ymatebwr 18 Haia Sioned, 
Mae’r adnoddau yn wych – nes ti jobyn dda iawn arnyn nhw! Heb wrando 
ar yr audio ond ma’r llyfryn yn grêt!  

Ymatebwr 19 Dear Sioned 
I came with my children to the site on Friday and we were offered a copy 
of the i-spy challenge for the kids, and the lady told me that you were 
collecting feedback so she gave me your contact details. The children 
absolutely loved the challenge, so thank you for that. 
Best wishes  

Ymatebwr 20 Adnoddau gwych, diolch yn fawr! 

Ymatebwr 21 Dear Sioned 
I’d like to thank you for the extremely useful field guide that we 
downloaded from the website. We visited the Devil’s Bridge Falls as part of 
our annual Year 11 Geography trip, and the booklet was a fantastic 
resource for me to use in trying to explain to the students how the 
waterfall and associated features had formed. Although we were on a 
Geography trip, I also explained to the students about some of the cultural 
elements that you mentioned, and they were particularly interested to 
hear that an episode of Hinterland was filmed here. We didn’t use the 
audio trail as it would have been too difficult to get every student to 
download the tracks individually, but I’d be happy to provide you with 
some feedback on this if you’d like. 
Please do get in touch if I can provide you with any more feedback. 
Kindest regards 

Ymatebwr 22 Annwyl Sioned 
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Diolch yn fawr iawn i chi am y llyfryn gwych y gwnes i dderbyn tra ar fy 
ymweliad diwethaf i’r rhaeadrau. Hoffwn i eich canmol ar adnodd mor 
safonol, ac roedd yn hynod o braf gweld Cymraeg mor raenus a safonol. 
Gyda diolch 

Ymatebwr 23 Hi Sioned, 
I downloaded the audio trail and listened to it last week. The information 
in it was brilliant. I studies waterfalls while at uni in Loughborough but it 
was great to get some additional information. 
Cheers  

Ymatebwr 24 This is just to say thank you for the free booklet I was given today. I read 
physical geography (with geology and botany) at Aber 1969-72 and am on a 
trip down memory lane. I had forgotten about the river capture and wind gap 
at Rhos y Gell and had no idea that Wordsworth had visited the area, so 
thanks. 

Ymatebwr 25 Diolch am y ddwy adnodd Sioned. Roeddwn i’n impressed iawn gyda’r 
ddau ohonyn nhw. Croeso i ti fy ffonio os wyt ti eisiau mwy o adborth. 
Hwyl 
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Atodiad 12 – Cefndir yr unigolion gafodd eu cyfweld ar gyfer Astudiaeth Achos 2 (Sarn 

Cynfelyn). 

Cyfweleion Cefndir 

Cyfwelai A 
Cyfarwyddwr cynorthwyol cwmni drama Arad Goch. Mae hi’n byw yn 
Aberystwyth. 

Cyfwelai B 
Cyfarwyddwr artistig cwmni drama Arad Goch. Mae e’n byw yn 
Aberystwyth. 

Cyfwelai C 
Pennaeth marchnata cwmni drama Arad Goch. Nid yw’n byw yn 
Aberystwyth yn bresennol ond fe wnaeth fyw yno am bedair blynedd tra 
yn astudio yn y Brifysgol.  

Cyfwelai CH 
Myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae hi’n byw yn Aberystwyth tra 
eu bod hi’n astudio. 

Cyfwelai D Gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae hi’n byw yn Aberystwyth. 

Cyfwelai DD Ymchwilydd proffesiynol. Mae hi’n byw yn Aberystwyth. 
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Atodiad 13A – Rhestr o gwestiynau a ofynnwyd i gyfweleion Astudiaeth Achos 2 (Sarn 

Cynfelyn) am eu canfyddiadau o ddigwyddiad Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod ac am y daflen 

wybodaeth (Noder: gofynnwyd cwestiynau ychydig yn wahanol i staff Arad Goch o gymharu 

â’r unigolion a fynychodd y digwyddiad). 

Cwestiynau i staff Arad Goch yn unig 

1. Fel cwmni, ydych chi erioed wedi bod yn rhan o ddigwyddiad neu gynhyrchiad lle 
rydych chi wedi trio clymau elfennau ffeithiol gyda pherfformiad, yn debyg i’r noson 
hon? 

2. Ydych chi’n teimlo fod y noson wedi gweithio’n dda ac wedi bod yn llwyddiannus? 

3. Sut oeddech chi’n meddwl fod cynnal y noson yn ddwyieithog wedi gweithio? 

 Cwestiynau i aelodau o’r cyhoedd yn unig 

1.  Sut wnaethoch chi ddod ar draws y digwyddiad? 

2. A oedd yna unrhyw elfen benodol o’r noson oedd wedi eich atynnu chi? 

3.  Ydy noson debyg yn apelio atoch chi felly, be roeddem ni’n plethu gwahanol elfennau? 

4. Ydych chi’n teimlo fod hon yn ddigwyddiad lle roeddech chi, fel aelod o’r gynulleidfa, 
yn gallu cymryd rhan? 

Cwestiynau i aelodau o’r cyhoedd ac i staff Arad Goch 

1. Ydych chi’n teimlo fod y sgwrs wyddonol wedi atynnu o’r noson mewn unrhyw ffordd? 

2. Oedd gyda chi unrhyw syniad am darddiad y goedwig hynafol a Sarn Cynfelyn cyn y 
noson? 

3. Oeddech chi wedi ymweld â’r goedwig hynafol neu Sarn Cynfelyn o’r blaen? 

 

Atodiad 13B - Rhestr o gwestiynau a ofynnwyd i gyfweleion Astudiaeth Achos 2 am eu 

canfyddiadau o dderbyn gwybodaeth yn gyffredinol. 

Cwestiynau i aelodau o’r cyhoedd ac i staff Arad Goch 

1. Pan ydych chi’n ymweld â safleoedd tirwedd fel hyn, ydych chi’n hoffi cael gwybodaeth 
pan ydych chi’n ymweld â nhw? 

2. Sut fath o ffyrdd ydych chi’n hoffi derbyn gwybodaeth? 

3. A fyddech chi’n debygol o edrych am wybodaeth cyn ymweld â safleoedd tirwedd, tra 
eich bod chi yno, ar ôl, neu cyfuniad ohonynt? 
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Atodiad 14 – Adolygiad Lowri Haf Cooke 

Adolygiad Theatr: Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod, Gŵyl Hen Linell Bell 
(Arad Goch) 
Cofnodwyd ar Awst 3, 2017 gan Lowri Haf Cooke 

 

Mae Gŵyl Hen Linell Bell yn parhau mewn lleoliadau amrywiol yn Aberystwyth tan Awst y 
5ed, 2017. Cliciwch yma am ragor o fanylion. 
Mae dychwelyd i Aberystwyth yn bleser pur i gyn-fyfyrwraig y ‘Coleg Ger y Lli’. Mae ‘cicio’r bar’ 
ger y prom, sawru’r machlud haul a mwynhau peint mewn hoff dafarn yn rhannau o’r 
ddefod,  wrth gynnig tonic i’r enaid a dwyn atgofion i gof, gan atgyfnerthu rhan fawr o’m 
hunaniaeth. 

Yn rhyfedd ddigon, dyna hefyd oedd prif gynhwysion noson ddiddan yn ystod Gŵyl Hen Linell 
Bell cwmni Arad Goch, sef Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod. Profiad perffaith, mewn gwirionedd, 
i un a raddiodd mewn Daearyddiaeth a’r Gymraeg, cyn dilyn MA mewn Theatr, Ffilm a Theledu. 
Dim ond un ‘profiad theatrig’ mewn pythefnos ohonynt oedd hwn, yn dathlu chwedl leol 
Cantre’r Gwaelod.  Cynhaliwyd gigs tra llwyddiannus, gweithdai llên, dawns a chelf, gyda’r 
pwyslais ar weithgareddau cymunedol. Mae penllanw mawr yr ŵyl – Gwledd Gwyddno, ar hyd 
y prom –  eto i ddod, ac yn gaddo’n noson wych. 
Ond yn ’nol at gynhyrchiad annisgwyl dros ben, aeth ati i herio a chwestiynnu’r hen chwedl. 
Meddyliais droeon, tra’n ei hadrodd wrth ambell un, ‘stori denau yw hynt a helynt Seithenyn’. 
Ganrifoedd yn ôl, diolch i’r meddwyn di-raen , boddwyd teyrnas dan donnau Bae Ceredigion.  Ac 
ar ambell noson stormus, gallwch glywed yn glir glychau’r deyrnas, Cantre’r Gwaelod, dan y 
dŵr… 

Ond serch symylrwydd y stori, ni’i chwestiynnais hi erioed… byddai fel holi pam fod draig goch 
ar ein baner. Pa bwynt mynd i hela sgwarnogod o’r fath? Mae’r chwedlau i gyd ynghlwm â’n 
hetifeddiaeth!  Sy’n egluro’n handi  iawn gefndir Blwyddyn Chwedlau Cymru, sbloets 
fawr Croeso Cymru eleni. 
Chwarae teg  felly i Arad Goch am gynnig noson ‘feirniadol’  yng nghwmni beirdd a chantorion, 
enwogion o fri – a daearyddwyr!  Estynnwyd croeso i ymwelwyr i ymgynnull yng Ngwesty’r 
Richmond i gychwyn helfa drysor ddiwylliannol.  Ychydig a wyddom  mai crôl dafarn oedd hon, 
a honno’n un go ddadlennol… 

https://lowrihafcooke.wordpress.com/2017/08/03/adolygiad-theatr-ar-drywydd-cantrer-gwaelod-gwyl-hen-linell-bell-arad-goch/
https://lowrihafcooke.wordpress.com/2017/08/03/adolygiad-theatr-ar-drywydd-cantrer-gwaelod-gwyl-hen-linell-bell-arad-goch/
https://lowrihafcooke.wordpress.com/2017/08/03/adolygiad-theatr-ar-drywydd-cantrer-gwaelod-gwyl-hen-linell-bell-arad-goch/
https://lowrihafcooke.wordpress.com/author/lowrihafcooke/
http://henlinellbell.cymru/cy/newyddion/
http://henlinellbell.cymru/cy/newyddion/
http://henlinellbell.cymru/cy/newyddion/
http://henlinellbell.cymru/cy/newyddion/
http://aradgoch.cymru/
http://henlinellbell.cymru/cy/rhaglen/
http://croeso.cymru/chwedlau
http://croeso.cymru/chwedlau
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Aweinwyd y criw gan Vivienne (Mari Rhian Owen) a Susan (Ffion Wyn Bowen) –  dwy ‘lodes leol’ 
– yn gwisgo pinc o’u corrun i’w sawdl. Perchnogai’r ddwy haden hon sawl swyddogaeth ar y 
noson; tywyswyr busneslyd, tynnwyr hun-luniau a chantorion gwerin. 

Yn gyntaf, fe’n denwyd i berfeddion y gwesty am gyflwyniad gan ddau Brifardd lleol; 
datguddiwyd gan Hywel Griffiths (a’i  gynorthwy-ydd Eurig Salisbury), wrth astudio Llyfr Du 
Caerfyrddin, fod cryn dipyn mwy i’r stori. 
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Yn un peth, roedd na ferch – femme fatale  o’r enw Mererid – a chwaraeodd ran yn y pechod 
gwreiddiol. Cafwyd datganiad gan Eurig, yn ei Gymraeg Canol gorau, o rai o’r cerddi gwreiddiol 
hyn. Serch ei shorts a’i goesau noethion, ni chafwyd perfformiad  gan Eurig ohoni … 
efallai  syniad i’r dyfodol. Dyna’r tro ola,  a dweud y gwir, y crybwyllwyd Mererid gwaetha’r 
modd; hoffwn fod wedi profi triniaeth greadigol bellach ohoni, o bosib yng nghwmni’r ‘Pink 
Ladies’. 
Pasiwyd awennau’r meicroffon i dri bardd arall – Cymraes o Lanbrymair (Nicky Arscott)  a dau 
ymwelydd  o India (Sampurnaa Chattarji a Subhro Bandopadhyay) , fel rhan o gyfnewidfa lên – 
dan nawdd asiantaethau Literature Across Frontiers, y Cyngor Prydeinig a Celfyddydau 
Rhyngwladol Cymru. Yn ogystal â bardd coronog, mae Dr Hywel Griffith yn ddarlithydd  yn adran 
Ddaearyddiaeth Prifysgol Aberystwyth, ag arbenigedd ym maes Llifogydd. Rhoddodd 
yntau  Cantre’r Gwaelod mewn cyd-destun ‘Cynhesu Byd-Eang’, gan roi cyfle i’r beirdd gwâdd 
ymateb yn ddiddan yn eu ffyrdd eu hunain. Clywsom am ddilyw mawr Mumbai pob tymor 
monsŵn, stomydd tywod trwm dinas Calcutta, a gweledigaeth o ganolbarth Cymru ’rol Dydd y 
Farn. 
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Fe’n siarsiwyd ymlaen ar hyd y Prom gan y ‘Merched Pinc’, lle glywsom grawcian gwylanod ac 
acenion tramor. Clywais lu o Almaenwyr, a Yank crintachlyd mewn côt, yn cymharu haf Cymru 
â mis Hydref Efrog Newydd. Fe’n hudwyd, yn ogystal, gan osodiadau dawns yn cyfleu 
rhyferthwy tonnau’r môr. Yn eu plith roedd aelodau o  glybiau BlAGur ac AGwedd , perfformwyr 
ifanc y fro,  a hyfforddwyd gan y Cyfarwyddwr Artistig, Jeremy Turner. 

 

Ymlaen i Medina, un o gaffi-bars cyfoes y dref, lle cafwyd cyfle am lymaid ac alawon gwerin. 
Naws morwrol, yn naturiol, oedd i’r  canu gwych; Fflat Huw Puw a Lawr ar Lan y Môr, yn eu 
plith. 
Cafwyd hefyd ddarlith fechan gan Sioned Llywelyn, Myfyrwraig PhD o adran Ddaeryddiaeth y 
Brifysgol, yn rhannu’r ffeithiau daearegol am Gantre’r Gwaelod. Yn un peth, rhannwyd hanes y 
goedwig tanddwr  ger y Borth, a gysylltir gan rai â Chantre’r Gwaelod. Eglurwyd hefyd  – yn 
rhannol – bresenoldeb gefnen Sarn Cynfelyn gerllaw, sy’n ymestyn am rai cilomedrau i fewn i’r 
môr. Er mor ddifyr oedd y ffeithiau dadlennol hyn, clowyd â chasgliad cywir, ond killjoy-aidd 
braidd o wyddonol; ‘Heb dystiolaeth archaeolegol falle bod rhaid i ni dderbyn mai chwedl yn 
unig yw Cantre’r Gwaelod’ . Boo-his!!  Ond digon teg… 
Hefyd, rhaid i mi ddweud – ac mae hyn yn wir am y prif arweinwyr i gyd  – does dim yn waeth 
gen i na chyfieithu air-am-air. Mewn digwyddiad mor greadigol, rhaid meddwl mor aml-
ddeimensiynol â phosib, rhag diflasu crynswrth y Cymry Cymraeg. Mater o gynnig elfen bach 
ychwanegol yn y Gymraeg yw hyn, i heolio sylw’r dorf a hawlio cydymdeimlad pawb. Dioddefais 
artaith faith o araith briodas  un waith i’w wneud yn deal-breaker ym mhob achlysur erbyn hyn. 
Mae bywyd yn rhy fyr o lawer! 
Serch hynny, roedd pawb yn eu hwyliau wrth adael am dafarn Yr Hen Llew Du, lle roedd band 
gwerin yr Armagh Rhymers wrthi’n diddanu ger y bar – a adeiladwyd oddeutu’r flwyddyn 1700 

http://medina-aberystwyth.co.uk/
https://www.facebook.com/Yr-Hen-Lew-Du-Aberystwyth-155354211155764/?fref=ts
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. Tybed ai yma, neu rywle arall, roedd Seithennyn slawer dydd, yn slochian tra roedd ei gantref 
yn boddi?  Neu tybed a gafodd y porthmon ei bardduo ‘n llwyr gan yr enigma o ferch, Mererid? 
Ni archwiliwyd ‘chwaneg o’r chwedl yn Yr Hen Llew Du, a fu’n ’chydig o siom – mae’r gofod yn 
berffaith am hel rhagor o glecs dros chwisgi bach a thanllwyth o dân ger yr aelwyd!  Ond pwy a 
wyr; efallai mai dyna fydd dan sylw yng Ngwledd Gwyddno ar nos Sadwrn y 5ed o Awst, a 
gynhelir ar hyd y prom. 

Cafwyd casgliad o’r cerddi sy’n rhan o’r gyfnewidfa lên, gan gynnwys teyrnged i lymeitiwr arall, 
Dafydd ap Gwilym, gan Eurig Salisbury, a chwip o gerdd  dyner am y Treiglad Meddal gan Nicky 
Arscott, aeth ati i ddysgu’r Gymraeg. Plethwyd y noson ynghyd gan gerdd glo hyfryd iawn, gan 
Hywel Griffiths i’w ferch gyntaf-anedig. Fe rannodd ei ddyhead didwyll â ni i’w gwarchod rhag 
pob mewnlifiad. 

 

Rhaid canmol crefft a dawn y foneddiges Sampurnaa Chattarji wrth swyno’r’r dorf, ac Eurig 
Salisbury yn ogystal. Rhaid meddu ar gryn hyder, pinsiad o hud a phersona, i gyfarwyddo ac 
arwain noson o farddoniaeth . Daw hynny, wrth reswm, â phrofiad dros y blynyddoedd, ond nid 
pawb sydd yn meddu ar y sgiliau hynny. Bron iawn fod y cyflwyniadau yn bwysicach na’r geiriau 
ar noson o’r fath, fel a brofwyd mewn sawl Stomp  – a Bragdy’r Beirdd – dros y blynyddoedd. 
Ond serch ambell wendid – ac absenoldeb Seithenyn gan Cwrw Llŷn (doh!) –   profodd y noson 
yn llwyddiant, wrth gynnig cymaint o haenau gwahanol. Agorwyd y llifddorau i wledd o 
lawenydd, a lluniaeth i’r ymennydd. 
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Atodiad 15 – Trawsgrifiadau o gyfweliadau â staff Arad Goch (cyfweleion A, B a C) ac 

aelodau o’r cyhoedd a fynychodd digwyddiad Ar Drywydd Cantre’r Gwaelod (cyfweleion CH, 

D a DD).  

Cyfwelai A 

Enw’r 
siaradwr 

Dyfyniad y siaradwr 

Cyfwelydd 

Y peth cyntaf byswn ni’n licio gwybod yw, fel cwmni, ydych chi erioed wedi bod yn rhan o 

ddigwyddiad neu gynhyrchiad lle rydych chi wedi trio clymu pethau mwy ffeithiol i mewn gyda 

pherfformiad, yn debyg i’r noson? 

Cyfwelai A 

Mwy ffeithiol hanesyddol efallai. Ti’n gwybod, ni ‘di neud rhai pethau yn ymwneud gyda 

gyrfaoedd a phethe fel yna ond ddim gwyddonol dwi ddim yn meddwl. Gosh, efalle byddai 

Jeremy yn gallu cofio. Ni ‘di neud pethe yn ymwneud gyda bwlian. Fel rhan o theatr mewn 

addysg mewn ffordd ‘dy ni’n defnyddio ffeithiau fel sbardun i waith creadigol, neu yn 

defnyddio gwaith creadigol fel ffodd o gyflwyno ffeithiau. Felly mewn ffordd ti’n rhoi rhyw fath 

o glogyn artistig o’i gwmpas o.  

Cyfwelydd Felly topics mwy cyfoes y chi’n gwneud yn fwy? 

Cyfwelai A Ie. 

Cyfwelydd 

Rhywbeth arall byddwn ni’n hoffi gwybod yw ar y noson, ydych chi’n teimlo fod y noson wedi 

gweithio’n dda ac wedi bod yn llwyddiannus, yn enwedig o ran clymu’r holl elfennau at ei 

gilydd? Oedd e beth oeddech chi’n disgwyl? 

Cyfwelai A 

Oedd dwi’n meddwl. Hynny yw, o ran ymateb y bobl oedd yn y gynulleidfa, roedd e fel eu bod 

nhw’n gwerthfawrogi’r elfennau mwy celfyddydol, a gwyddonol, a pheth barddoniaeth hefyd. 

A dwi’n teimlo bod yr elfen o hwyl, a’r gerddoriaeth a phethe wedi creu digwyddiad. Wnaeth 

un person oedd wedi dod, ryw fath o adolygydd mewn ffordd, ac wedi teimlo fod y noson wedi 

colli ychydig o ffocws erbyn y Llew.   

Cyfwelydd Adolygiad Lowri Cooke oedd hynna? 

Cyfwelai A Ie dyna ti. Oedd hynna’n eitha diddorol, ac yn ddigon teg efallai.  

Cyfwelydd 
Pan oedden ni’n trafod y noson o flaen llaw, roedden ni’n dweud fod cyflwyniadau gwyddonol 

yn gallu bod yn sych weithiau. 

Cyfwelai A 
Ydyn. Oedd y gynulleidfa yn gwybod o flaen llaw eu bod nhw’n mynd i gael darlith neu 

wybodaeth. 

Cyfwelydd Dwi’n credu taw ffeithiau oedden nhw’n disgwyl cael.  

Cyfwelai A 
Ond dwi’n meddwl ei fod o wedi gweithio. Dwi’n meddwl fod pobol wedi mwynhau clywed 

mwy am Gantre’r Gwaelod a dim jest y stori.   

Cyfwelydd Ie, achos nes i siarad gyda phobl ar ôl a doedd dim llawer o bobl yn gwybod am y pethe cyn. 

Cyfwelai A 

Ie, felly doedd pobl ddim yn gwybod amdano cyn. Felly dwi’n meddwl ei fod o wedi bod yn 

fewnbwn gwrthgyferbyniol ond ddim mewn ffordd sych, a’r ffaith ei fod o yn y lle'r oedd e’n 

digwydd [bwyty Medina]. 

Cyfwelydd 
Do nath e weithio’n dda yn Medina yn do. A dwi’n credu hefyd fod cael y ledis hefyd wedi 

gweithio. 
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Cyfwelai A 

Do, i gadw pethe’n ysgafn. Do ni ddim yn siŵr sut oedd hynna yn mynd i weithio, punnau y 

bydde hynna’n ormod neu beidio. Roedd yna un cyfnod yn doedd, pan oedd y diodydd wedi 

cymryd amser hir, ac odd na slump, felly ath Ffion a fi mewn i uber-drive! Ond na dwi’n 

meddwl fod e wedi gweithio’n dda. A dwi’n meddwl ei fod e wedi bod cystal ag oedden ni’n 

disgwyl, ti’n gwbo be dwi’n feddwl? Achos doedden ni ddim yn gwybod os oedd e’n mynd i 

weithio, na sut oedd e’n mynd i fod, achos dyna ydy natur, ac i fi dyna beth ydy hwyl elfen o 

theatr fyw lle does gen ti ddim rheolaeth lwyr. Ti’n gwybod, ti ddim yn gwybod os oes rhywun 

o’r gynulleidfa yn mynd i gwympo, neu ti ddim yn gwybod os oes rhywun yn mynd i bwdi, felly 

ti just yn gweithio oddi ar ryw adrenalin.   

Cyfwelydd 
Ie, a falle fod hynna i’r gwrthwyneb o pan ydw i’n gwneud cyflwyniadau gwyddonol oherwydd 

mae popeth wedi cael eu strwythuro. 

Cyfwelai A Ydy i’r union eiliad yn tydi. 

Cyfwelydd Ond do, nes i wir fwynhau’r noson. 

Cyfwelai A 

Do? Ti’n gwybod o ni’n meddwl ei fod o’n gofyn lot ohonot ti mewn ffordd. I roi dy hun mewn 

sefyllfa mor anacademaidd yn fuan iawn yn dy yrfa di, a dwi’n siŵr dy fod di wedi gwneud 

cyflwyniadau eraill, ond oedd o’n eitha cyhoeddus yn doedd. A doeddet ti ddim yn gwybod 

pwy oedd yn mynd i fod yn y gynulleidfa.  

Cyfwelydd Na, nes i synnu faint o blant oedd yno.  

Cyfwelai A 

O ie, achos o ni wedi pigo nhw i fyny ar y ffordd achos o’r Richmond oedden ni wedi mynd 

allan i’r ffordd ac roedd yna blant Blagur ac Agwedd yno yn gwneud cyflwyniadau. Felly dwi’n 

meddwl fod rhai o’r plant wedi ymuno gyda’u rheini nhw. Ie dwi’n siwr fod hyna wedi bod 

bach yn anodd ond oedden nhw wedi gwrando yn don. 

Cyfwelydd 
Oedden. Ond falle os byswn ni’n gwneud rhywbeth tebyg lle bod lot o blant yno, y byddwn ni’n 

gwneud pethau ychydig yn wahanol. 

Cyfwelai A Be bydde ti wedi gwneud yn wahanol? 

Cyfwelydd Mae’n anodd dweud, ond falle anelu pethe yn fwy at y plant, ond wedyn mae’n anodd yn tydi! 

Cyfwelai A 

Ydy, anodd iawn. Ond roedd gen ti elfennau o ddelweddau yn doedd? Ond byswn i’n dweud ei 

fod o wedi gweithio’n OK, achos doedd o ddim wedi’i pitcho at blant nag oedd, ti’n gwbod, o ni 

ddim yn meddwl y byse gymaint o blant yno, ond wedyn hefyd doedd e ddim yn hir.  

Cyfwelydd Nag oedd, natho ni dorri’r sgwrs i fyny gyda Sam [yn canu] yn y canol. 

Cyfwelai A Na dwi’n meddwl ei fod o wedi bod yn iawn.  

Cyfwelydd 

Mae hwn o bosib bach yn anodd ei ateb, ond pan oedd pobl yn rhoi ei henwau i lawr neu yn 

ymholi am y digwyddiad, oedd gennych chi unrhyw deimlad o beth oedd yn atynnu nhw at y 

noson. 

Cyfwelai A 
Falle taw dim fi yw’r person gorau i ofyn am hyn, oherwydd do ni ddim wir yn ymwneud gyda 

marchnata na threfnu. Doedd dim rhaid iddyn nhw dalu nad oedd? 

Cyfwelydd Na, dim ond nodi eu henwau. 

Cyfwelai A Ann Evans fyddai wedi bod orau i ofyn, hi sydd ar y ddesg. Ond mae hi’n sâl ar y funud. 

Cyfwelydd O, dim problem. Ie mae’n bosib y bydde Carwyn [swyddog marchnata] yn gwybod hefyd. 

Cyfwelai A Ie well iddi ti ofyn iddo fo. I fod yn hollol onest, doeddwn i ddim yn rhan o hyna, na, sori. 

Cyfwelydd Rhywbeth oeddwn i’n poeni bach amdano oedd yr elfen o ddwyieithrwydd ar y noson. 

Cyfwelai A O ie. 

Cyfwelydd Achos oedd  y sioe frenhinol yn clashio yn doedd. 
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Cyfwelai A Ie dwi’n credu taw’r sioe oedd yn clashio. 

Cyfwelydd Y chi’n meddwl bod e wedi gweithio’n dda? 

Cyfwelai A Dwi ddim cweit yn cofio. Be nes ti? Nes ti e’n ddwyieithog llwyr? 

Cyfwelydd Do, nes i siarad yn Gymraeg ac wedyn yn Saesneg, felly roedd popeth yn cael ei gyfieithu.  

Cyfwelai A 

O ie, ac roedd elfen o hyna yn y peth barddonol yn y Richmond. Dwi’n credu fod hynna’n 

rhannol gyfrifol am pam ein bod ni wedi bod ychydig yn hwyr yn dy gyrraedd di hefyd, roedd e 

wedi mynd yn hirach nag oedden ni’n disgwyl. Doeddwn i ddim yn ymwybodol o unrhyw 

broblem gyda hyna. Ond dwi ddim yn rhy siwr ond dwi ddim yn meddwl fod yna lot o bobl ddi-

gymraeg. Dwi’n meddwl fod o di bod yn bositif, fod pobl di-gymraeg yn clywed fod y Gymraeg 

yn cael blaenoriaeth, ac yn cael cydradd sylw. A hefyd, yn iaith sydd yn gallu cyflwyno 

gwybodaeth a gwyddoniaeth, ac sy’n gallu delio â hen bethau ond hefyd yn gallu ymwneud 

gydag ymchwil. Ydw dwi’n meddwl fod o wedi gweithio, a hefyd dwi ddim yn meddwl fod 

unrhyw un wedi gwrthwynebu. Natho ni ystyried dwi’n meddwl gwneud dwy noson, un 

Gymraeg ac un Saesneg, ond dwi’n falch natho ni ddim. 

Cyfwelydd Grêt.  

Cyfwelai A 

A nath y drafodaeth weithio’n dda, ddim yn unig i bobl gallu eu cymryd nhw adref, ond hefyd 

fel bod gan y bobl di-gymraeg rhywbeth i edrych arno, a nes i sylwi fod rhai o’r rheini yn ei 

ddarllen tra o ti’n siarad yn Gymraeg. 

Cyfwelydd 
Achos odd e’n un o’r pethau gwnaeth Lowri [Cooke] ddweud yn ei hadolygiad hi oedd nad 

oedd hi wedi licio sut fod pethau yn Gymraeg ac wedyn yn Saesneg yn rhai o’r stops. 

Cyfwelai A 

O ie OK, felly fod peth yn union yr un peth. Ma’ hyna’n anodd gyda rhywbeth ffeithiol yn tydi? 

Hynny yw mai gen i fwy o broblem gyda hynna pan mae pobl yn areithio neu yn gwneud 

rhywbeth celfyddydol ac yn cyfieithu’n union, ond gyda ffeithiau ti ddim yn gallu peidio 

gwneud hynna. Os wy ti’n gadael elfen allan yna mae’n gadel rhan o’r cynnwys allan wedyn. 

Cyfwelydd 
Ie, bendant. Gyda barddoniaeth neu rywbeth tebyg, mae’n bosib colli naws rhywbeth drwy ei 

gyfieithu yn tydi, ond gyda phethau ffeithiol mae angen cyfieithu.  

Cyfwelai A 

Ti’n gwybod, y broblem gyda nosweithiau barddoniaeth, y stop yn y Richmond, a ni wedi cael 

noson fwy diweddar yma, yw bod beirdd yn aml iawn yn mynd mor gynhyrfus am be ma nhw’n 

neud ac yn joio gymaint, eu bod nhw’n anghofio fod yna saturation point gan y gynulleidfa. A 

ma nhw’n dweud “oh and here’s another one”, “a dyma un arall” a ti just yn meddwl oh shut 

up! A rhyw ddiffyg hunan olygu ydy hynna, ond byswn i’n teimlo fod hyna’n fwy annheg i adael 

rhyw elfen allan neu i newid y sgwrs yn fynna. 

Cyfwelydd Ie byse fe’n annheg i roi llai o wybodaeth i un garfan na’r llall yn byse. 

Cyfwelai A 

A ma rhaid i ti gofio hefyd fod adolygwyr hefyd dim ond yn mynegi barn, a ma nhw’n gallu rhoi 

trosolwg o rywbeth, ond dim ond barn yw hynna. Ond na dwi’n meddwl bod yr elfen 

ddwyieithog wedi gweithio’n dda, a dwi ddim yn teimlo fod pethe wedi llusgo. Ond i fod yn 

onest falle taw nid fi yw’r person gore i ofyn am hyna oherwydd o ni ar ryw lefel wahanol 

hefyd. O ni’n gwrando i raddau ond o ni hefyd yn ymwybodol o gadw mewn cymeriad a hefyd 

“oes rhaid i fi neud rhywbeth fan hyn?” fel pan gatho ni’r slwmp yna. So, ti’n gwybod, dwi’n 

gwybod fod ti wedi son am Gantre’r Gwaelod ond byddwn ni ddim yn gallu cofio lot o’r pethe 

nes ti ddweud i fod yn onest. Do ni ddim wir yn ffocysu ar hyna, o ni jest mewn tad gwahanol. 

O ni’n hanner actio a hanner gorfod cynnal y peth! Ond dwi ddim yn teimlo fod pethe wedi 

llusgo. 

Cyfwelydd 
Cyn natho chi glywed y sgwrs, oeddech chi’n gwybod o gwbl am darddiad y Sarn neu sut oedd 

y goedwig hanesyddol wedi ffurfio?  

Cyfwelai A 

Na, ac i fod yn onest dwi dal ddim yn hollol siwr! Byswn i’n hoffi clywed y sgwrs eto, ond am yr 

union resymau nes i ddweud wrtho ti, do ni ddim yn gallu canolbwyntio. Ond dwi yn cofio 

meddwl ar y pryd “o, ma hynny'n rili diddorol!” ond dod yn ymennydd i ddim yn gadel i fi 

amsugno’r peth! Ond na doeddwn i ddim yn gwybod cyn. 

Cyfwelydd 
Oeddech chi’n gwybod o gwbl fod yna gysylltiad gyda’r Sarn a’r goedwig hynafol gyda chwedl 

Cantre’r Gwaelod.  
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Cyfwelai A 

Y goedwig oeddwn, ond na ddim y Sarn. Bydde Jeremy siwr o fod yn gwybod achos ma fe’n 

gwybod lot mwy am y Sarn na fi. Ond ma bron fel bod mwy o obsesiwn gyda fe hefo chwedlau 

lle mae gen i fwy o ddiddordeb gyda hanes pobl. Ond ie am ddiddorol.   

Cyfwelydd 
Yn enwedig gan eich bod chi’n byw yn lleol, ydych chi’n gwybod y safle lle mae’r Sarn, ydych 

chi byth wedi cerdded heibio’r safle? 

Cyfwelai A Heibio Wallog? Do 

Cyfwelydd 

Rhywbeth o ni’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol y bydde cael rhywbeth yno yn y safle gyda 

pheth gwybodaeth oherwydd yn siarad gyda phobol does gan bobl ddim syniad o ble mae’r 

Sarn wedi dod o. 

Cyfwelai A 
O ie bydde fo’n ddifyr tase na, ti’n gwybod fel y byrddau gwybodaeth sydd o gwmpas y dre, 

byse’n eitha difyr i gael un o rheina ar dop Consti. 

Cyfwelydd I annog nhw i gerdded yno wedyn? 

Cyfwelai A 

Ie, ac i annog nhw i edrych allan am bethau wedyn i roi crynodeb o wahanol ffeithiau mewn 

ffordd a’u hannog nhw i edrych allan am bethau penodol. Byddai’n ddifyr ffordd yna, ond 

byddai hefyd yn eithaf pwysig i gael rhywbeth yn y Borth hefyd. 

Cyfwelydd O ie, byse. 

Cyfwelai A 

Ac mewn ffordd, byse angen pedwar rili. Byse angen rhywbeth ar y prom i annog pobl i 

gerdded i dop Consti a dweud “dyma’r ffordd i’r llwybr a gallwch chi edrych allan am hyn a hyn 

a hyn”, rhywbeth ar consti i annog nhw i gerdded yno a beth i edrych allan amdano, ac wedyn 

rhywbeth arall ar y prom, neu beth bynnag mae’n cael ei alw yn Borth, ac wedyn rhywbeth yn 

agosach at y safle. 

Cyfwelydd 
Mae hyna’n ddiddorol iawn. Nes i feddwl y byddai’n ddefnyddiol rhoi rhywbeth yn Wallog ei 

hun, ond ie byddai angen rhywbeth mewn ffordd i annog pobl yno. 

Cyfwelai A 

Ie bydde, a falle bydde angen rhywbeth bach yn Wallog ei hun. Mae hyna’n ddiddorol iawn, a 

dwi ar gyngor y dref. Oes gen ti unrhyw syniad sut fydde ti’n gweld rhywbeth fel 'na? Wy ti’n 

meddwl am rywbeth pren neu rywbeth mwy digidol? 

Cyfwelydd 
Ie rhywbeth pren nes i feddwl am. Ond ma nhw hefyd yn gwneud rhai allan o enamel 

oherwydd y gwynt a’r glaw. Oherwydd mae’r rhai sydd ym Mhontarfynach yn diodde’ eitha lot 

Cyfwelai A 

O ie gan fod o’n damp yno. A buasai rhaid i rain ddioddef efo halen hefyd yn tase. Ond mae 

hyna yn ddiddorol. Does dim llawer o bres gan y cyngor, ond mae hyn y math o beth bydde 

falle rhyw bot o arian. 

Cyfwelydd Ie weithiau mae yna gyfleoedd am arian yn dod i fyny yn y coleg. 

Cyfwelai A 

Wel os wy ti’n gweld bod cyfle, ysgrifenna at y Cyngor, ysgrifenna ata i os ti eisiau os bydd e o 

fewn y cwpwl o flynyddoedd nesaf, a allai neud yn siwr ei fod e’n mynd i mewn i ohebiaeth y 

Cyngor. 

Cyfwelydd OK diolch, bydde hyna’n grêt. 

Cyfwelai A 

A deud falle bod chi’n gweld e fel ffordd o greu rhywbeth ar gyfer ymwelwyr, ac i bobl leol i 

adnabod eu hardal yn well ond rhywbeth difyr i ymwelwyr sydd yn dod a diwylliant a 

gwyddoniaeth ynghyd.  

Cyfwelydd 
Mae wastad yr opsiwn hefyd o roi QR code arno fe hefyd gyda linc at ryw wefan lle gallwn ni 

roi pethe fel barddoniaeth 

Cyfwelai A Ie ie 

Cyfwelydd 

Ie achos gyda’r taflenni yna nes i greu ar gyfer y noson nes i ddosbarthu nhw o amgylch y dre, 

mewn cwpwl o siopau ac yn y llyfrgell. Nes i roi nhw haf diwethaf [2017] ac o nhw wedi mynd 

o fewn deufis  

Cyfwelai A O waw 

Cyfwelydd Felly mae’n dangos fod gan bobl ddiddordeb 

Cyfwelai A 
Ydy. Ond ma’r syniad na o ddefnyddio QR code gyda barddoniaeth a hyd yn oed cerddoriaeth 

yn rhywbeth sydd just yn rhoi naws o’r diwylliant. 

Cyfwelydd 
Oes ac mae yna gymaint o fersiynau gwahanol o’r chwedl yn does, felly byddai’n ddiddorol 

trafod hyna hefyd 
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Cyfwelai A 

O, difyr iawn. A dwi’n meddwl fod hyna mor bwysig, bod ni’n ffeindio ffyrdd gwahanol a 

gwreiddiol o gydnabod diwylliant, a dwi’n meddwl bod y ffaith fod yna elfen wyddonol ato fo 

hefyd yn golygu ei fod o’n apelio at gymaint mwy o bobl yn tydi. O gret ie. 

Cyfwelydd 

Rhywbeth arall fyddai’n ddefnyddiol gwybod yw pan ydych chi’n mynd i gerdded neu yn 

ymweld â llefydd, fel rhaeadrau ayyb yng Nghymru a thu hwnt, ydych chi’n hoffi cael 

gwybodaeth pan ydych chi’n ymweld â’r llefydd yma. 

Cyfwelai A 

Ydw. Dwi ddim yn berson neith ddarllen llwyth. Ond ydw dwi yn licio gwybod pethau, ac mae 

gen i ddiddordeb mawr mewn pobl, felly gyda hwn [chwedl Cantre’r Gwaelod] byswn i’n licio 

gwybod am y cymeriadau. Ydw dwi yn licio gwybod rhywbeth sydd yn rhoi mwy i fi na beth 

ydw i’n gallu gweld fy hun. Os ydy e yn wybodaeth leol, neu os yw e’n bont pwy sydd wedi ei 

adeiladu, beth sydd yn unigryw amdano, a chwedl.  

Cyfwelydd A gwybodaeth wyddonol hefyd? 

Cyfwelai A Ie ie ie  

Cyfwelydd Gret, felly bach o bopeth te. 

Cyfwelai A Ie yn sicr 

Cyfwelydd 
Ac yn sut fath o ffyrdd ydych chi’n hoffi derbyn gwybdoaeth? Mae’n ddiddorol oherwydd dwi 

wedi siarad gyda llwythi o bobl ac mae pawb yn wahanol. 

Cyfwelai A 

Dwi yn hoffi taflen, ond y drafferth hefo taflen yw dwy ti ddim yn ei gadw fo. Dwi ddim yn savy 

iawn gyda ffon, er dwi’n gwybod mewn ffordd taw dyna’r ffordd fwya' gynaliadwy, ond hefyd 

mewn rhai safleoedd dwy ti ddim o fewn cyrraedd signal. Ond ie er dweud hyna dwi’n siwr taw 

taflen fydde ni’n licio orau. 

Cyfwelydd A beth am fyrddau gwybodaeth? 

Cyfwelai A O ie yn sicr dwi’n licio rheina. 

Cyfwelydd 
Mae’n ddiddorol gan fod rhai pobl yn teimlo fod byrddau gwybodaeth yn tynnu oddi wrth 

harddwch llefydd. 

Cyfwelai A 

Mae’n dibynnu sut mae’n cael ei wneud mewn ffordd yn tydi oherwydd does dim rhaid iddo 

fod yn unffurf nag oes, galle fe fod yn bolyn gyda gwybodaeth neu rywbeth wedi cerfio arno. 

Mewn ffordd ti ddim eisiau fod yr un peth ym mhob man nag wyt. A dwi’n gwybod fod o’n 

ddrud ond galle fe fod yn llechen ar lawr. Ond mae QR codes o’n opsiwn arall. 

Cyfwelydd 
A cyn i chi ymweld â rhywle byse chi’n dueddol o fod yn edrych am wybodaeth cyn mynd, neu 

ar ôl neu yn y safle ei hun? 

Cyfwelai A Byse Jeremy wedi! Na, fyswn i'n edrych mewn math o beth, fel y guides yna. 

Cyfwelydd Lonely Planet 

Cyfwelai A 
Ie Lonely Plant, ti’n gwybod rhywbeth lle ti ddim yn cael lot o wybodaeth ond ti’n cael 

paragraff go lew ar rywbeth pwysig i ymweld  

Cyfwelydd Ma nhw’n dueddol o roi bach o bopeth yn tydyn 

Cyfwelai A 
Ydyn, ond byswn i ddim eisiau llwyth mwy o wybodaeth na hyna. Ond mae yn brafiach gwybod 

pam wy ti’n mynd rhywle, a gwybod pam fod e werth yr ymdrech! 

Cyfwelydd Diolch yn fawr iawn iawn am gwrdd gyda fi heddiw. 

Cyfwelai A Wrth gwrs dim problem o gwbl. 

 

Cyfwelai B 

Enw’r 
siaradwr 

Dyfyniad y siaradwr 

Cyfwelydd 
Fel cwmni, ydych chi byth wedi gwneud rhywbeth o’r blaen lle’r ydych chi’n plethu perfformiad 

gydag elfennau gwyddonol ac hefyd efallai yn fwy cyffredinol elfennau ffeithiol? 
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Cyfwelai B 

Do, o fewn cyd-destun fframwaith hanesyddol, mae tipyn o’n gwaith ni i blnat ac i bobl ifance 

wedi seilio ar chwedlau, a nifer helaeth wedi’u seilio ar hanes hefyd. Felly mae Mari Ffion Owen 

sydd yn gweithio gyda ni, yn actores gynt, awdures ac arweinydd gwaith addysg. Mae hi wedi 

ysgrifennu tair drama, y cyntaf yw’r ‘Good Ship Crado’ wedi’i ysbrydoli gan boster sydd o amgylch 

y dref sydd am gwch a hwyliodd o Aberystwyth ar y 4ydd o Ebrill 1858 i Quebec dwi’n credu, ac 

roeddwn i wastad wedi eisiau gwneud sioe wedi’i seilio ar hynny achos mae fy mhemblwydd i ar 

y 4ydd o Ebrill 1958 felly canrif yn union ar ol i’r cwch adael yr harbwr yn Aberystwyth. Felly Mari 

gwaneth y gwaith ymchwil ar hynny gan gasglu hanesion pobl o Geredigion a rhai o bosib nad 

oedd erioed wedi bod yn bellach na plwyf eu hunain ac wedi ffeindio peth arian i ddod i 

Aberystwyth i aro cwpwl o nosweithiau cyn mynd ar y fordaith, yr antur enfawr yma.  

Cyfwelydd Diddorol iawn. 

Cyfwelai B 

Felly mae hwna, ac wedyn ysgrifennodd Mari hefyd ddrama o enw ‘Merched y Gerddi’ sydd 

wedi’i seilio ar hanes merched o Gymru ac o Orllewin Ceredigion byddai’n mynd gyda’r porthmyn 

i Lundain ar ddechrau tymor yr haf i weithio yn y gerddi mawr i ennill pres er mwyn cael dod ag 

ef yn ol i’w teuluoedd i gynnal eu teuluoedd dros y gaeaf. Felly merched ifanc oedd y mwyafrif 

ohonyn nhw, ond roedd rhai menwod hir hefyd. Ac wedyn y trydydd un oedd ‘Ola’ neu ’Shwmae’ 

yn Sbaeneg am ymfundo i Bantagonia, felly mae ffeithiau ym mhob un o rheini. Galle ti ofyn mwy 

i Mari am y broses o sut gwnaeth hi strywthuro y dramau gan eu bod nhw wedi’u seilio ar lot o 

waith ymchwil. Ac fe wnes i gyfarwyddo’r tri yna, a finne wedi mynd ati i ymchwilio hefyd i 

agweddau gwahanol. Ac wedyn o ran gwaith rydw i wedi ysgrifennu, dwi wedi ysgrifennu drama 

wedi’i seilio’n fras ar hanes Guto Nuth Fran, wedyn un arall wedi’i seilio’n fras ar hanes Merched 

Beca, ac wedyn un arall wedi’i seilio’n fras ar hanes Twm Sion Cati. A mae nifer o weithiau eraill 

gyda ni. Mae lot o gyfeiriadaeth, hyd yn oed mewn dramau ar gyfer plant bach bach, at chwedlau 

a hanesion Cymru. Mae sioe rydyn ni wedi bod ar daith gyda ers chwe mlynedd ar gyfer plant 

bach cyfnod sylfaen, ac yn hyna mae yna gyfeirio at y ddwy ddraig, y ddraig goch a’r ddraig wen, 

ac nid i ddweud y stori ‘na ynddoi hunan ond just i gyfeirio at dameidiau o hanes neu 

chwedlonieath Cymru. Hefyd mae yna ddrama arall gyno ni ar gyfer plant bach ac mae yna 

gyfeiriad yn hwna at wlad hyfryd wedi’i hamgylchynu gan for. Nawr dy ni ddim yn dweud taw 

stori Cantre’r Gwaelod yw hi, ond just twtch ar y chwedl, fel bod plant Cymru yn dod yn fwy 

ymwybodol o’u hanes a’u chwedloniaeth, a hynny’n mynd yn ddwysach wrth iddyn nhw fynd 

ymlaen. Felly i ateb dy gwestiwn, ydyn, ond ddim i’r un fath raddau a gwanethon ni ar y prom 

llynedd, ond ie yn yr un arddull. 

Cyfwelydd 
Ac felly mewn ffordd ydych chi’n gweld hi’n ffordd mwy hwylu o gyflwyno ffeithiau a hanes i bobl 

a phlant? 

Cyfwelai B 

Ydw, dwi’n hoffi meddwl ei fod e’n hwylus, ac mae’r adborth yr ydyn ni’n cael gan blant, 

athrawon a rhieni yn dweud fod hynny’n wir. Ond mae’r gwaith y ni’n neud yn addysgiadol 

bwysig wrth gwrs ond hefyd yn ddiwylliannnol bwysig, bod ni’n dathlu ein diwylliant ni. Felly pan 

nes i ysgrifennu Guto Nyth Fran, mae’n son am blentyn cyflyma’r byd. Nes i ysgrifennu hynna i 

wrthdarro gyda’r gemau olympaidd yn Llundain, felly o ni eisiau dangos i kids Cymru bod genym 

ni ein arwyr ein hun hefyd. Felly aeth y sioe yna ar daith fel oedd y gemau yn dechrau ac fe wnes 

i gyhoeddi llyfr o dan yr un enw sydd dal ar werth yn y siopau. Felly mae cymaint o ymyrraedd 

Ango-Americanaidd erbyn hyn, ac mae’n anodd ei ysgoi, ac does dim pwynt trio ei osgoi, ond yn 

rhan o fy mision i a un Arad Goch yw i gydbwyso hynna gyda pehthau mwy penodol o’n 

diwylliant ni fel bod pobl ifanc Cymru yn gweld fod ein diwylliant ni yn rhan o ddiwylliant fyd-

eang. Nid i’w ynysu fe ond ei bod yn rhan o blethwaith eu bywydau nhw. 

Cyfwelydd 
Yn fwy penodol am y noson eu hunan, oeddech chi’n meddwl bod y noson wedi bod yn 

llwyddianus, ac oedd e wedi gweithio allan fel yr oeddech wedi gobeithio? 

Cyfwelai B 

Wel i fod yn onest da ti, o ni ddim yn siwr beth i ddisgwyl! Odd e’n bythefnos o weithgareddau, 

150 ohonyn nhw i gyd ac roedden ni wedi treulio blwyddyn yn paratoi’r peth, ac wrth iddyn ni 

gyrraedd y digwyddiad aeth momentwm a maint y prosiect gynyddu’n sylweddol. Oedde ni wrth 

ein boddau fod pobl o’r gymuned eisiau cymryd rhan, ac roedd e’n ddrws agored i unrhyw un 

oedd eisiau cymryd rhan. Roedd hyn yn un diwyddiad yng nghanol popeth ond mi oedd e’n 

llwyddianus tu hwnt. Odd na lot o bethau wnaeth gyfrannu tuag at ddiddordeb pobl yn yr wyl a’r 
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chwedl, er enghraifft roedd yna goeden storiau ar y groesffordd rhwng y prom ei hun a ‘Ffordd y 

Mor’ sydd yn arwain i lawr at y mor, felly roedd pobl yn gweld y boncyff enfawr yma ac yn holi 

pam oedd yna, ac oedden ni’n dweud ei fod e’n goeden er mwyn gwrando ar storiau neu i 

ddweud, ysgrifennu neu darllen storiau, felly roedd hynny yn ddechreuad i sawl sgwrs, a wn i 

ddim faint o weithiau nes i ddweud stori Chweld Cantre’r Gwaelod i’r sawl oedd yn pasio. Unai 

pobl yn stopio i ofyn, neu fi yn stopio pobl a dweud “do you want to hear a story?”, a pobl bach 

yn syn i ddechrau! A’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n dweud “yeah, what’s happening here then?”, a 

phobl wrthei boddau gyda’r chwedl ac ei fod e mor benodol i’r ardal hyn. Ond wrth gwrs dyw e 

ddim yn benodol i’r ardal hyn a mae yna chwedlau tebyg mewn ardaloedd eraill, ond i ni mae’n 

bbwysig ym Mae Ceredigion. A beth naeth synnu fi oedd cyn nifer o bobl lleol oedd fel “Oh yeah 

I’ve heard about that, something about Aberdovey isn’t it”, “oh yeah we did it in school”, fel taw 

chwedl oedd ond yn perthyn i fyd plant oedd e. Ac roedd hyna’n ddiddorol iawn wrth feddwl am 

y sgwrs yma cyn i ti gyrraedd. Mae rhywbeth diddorol fyna gyda sut mae pobl yn cysylltu 

metholeg gyda’r hyn ma nhw wedi ei ddysgu o’r ysgol yn lle bod e’n rhan byw o’i bywydau nhw. 

Felly nes i fanteisio ar y cyfle i ddweud y chwedl wrthyn nhw! A son am patches, am y banc 

tywod fyna, son am Wallog a’r chwedl ei hun. A nes i synnu gyda cyn lleied o bobl lleol oedd wedi 

cerdded y llwybr yna ac oedd wedi bod allan i weld Wallog. Dwi’n cerdded lot felly dwi’n 

gyfarwydd a’r llwybr, ond dyw pobl ddim yn cerdded. A ma da fi rhyw syniad yn fy mhen i wneud 

rhyw daith gerdded rhywbryd. A gwanetho ni siarad am hyn pan yn cynllunio’r noson yn do? 

Cyfwelydd Do, natho ni ystyried gwneud hyn fel taith gerdded. 

Cyfwelai B Dwi ddim wedi gweithio rhywbeth allan eto ond mae e yn fy mhen i. 

Cyfwelydd Wel ie bydd hyna’n gret. 

Cyfwelai B 

Bydde. So odd hyna wedi bwydo fflamau tan y prosiect mewn ffordd. Er enghraifft roedd un 

teulu Americanaidd nes i ddweud y stori wrtho, wel tridie yn ddiweddarach weles i nhw eto a 

wedon nhw “We’re back, we just want to see more of it”, a o ni’n meddwl “Gret!”, o ni di dico 

sawl bocs fyna! 

Cyfwelydd 

Waw ma hyny’n wych! Fel rhan o wyl lle roedd gymaint o ffocws ar y chwedl a diwylliant, ydych 

chi’n teimlo fod cynnwys fe elfen wyddonol nes i gynnwys ar y noson wedi tynu oddi ar y noson 

mewn unrhyw ffordd? 

Cyfwelai B 

Na dim o gwbl, a dwi’n difaru bod ni heb gwneud mwy o elfennau fel ‘na yn ystod y bythefnos. 

Roedd y sgwrs yn ffitio i mewn i’r noson yn berffaith, ac odd e gyment mwy rhyngweithiol a 

thought-provoking na sgyrsiau gwyddonol draddodiadol. Odd y noson yn sbeshial gan bod neb 

heblaw am cwpwl ohonom ni yn gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd, felly odd pobl 

yn gwybod bod 35 o docynau i fynd i’r Richmond ar drywydd Cantre’r Gwaelod. Felly odd beirdd 

o Gymru ac India, “beirdd o India? Tybed be bydd rhein yn neud”, a odd hyna’n sioc neis i bobl, a 

diolch eto i’r criw yna am allanoli’r Gymraeg mewn cyd-destun ehangach. Y briff nes i roi i’r 

beirdd oedd rhywbeth am deithio neu rhywbeth am eich gwlad, gweld eich gwlad o bell, felly 

beth ydyn ni’n neud pan y ni’n meddwl am Gymru ac am Gantre’r Gwaelod. A wedyn aetho ni 

allan o’r Richmond ac roedd ein criwiau ni o bobl ifanc yn perfformio ar y prom, “ydy rhain yn 

rhan ohono fe?”, felly roedd e’n theatr ddatgymaliedig, ac roedd pobl yn mwynhau crwydro’r 

prom gyda atsain o’r farddonaieth a’r perfformaid gan y plant yn eu meddyliau ac yn eu siarad, 

felly roedden nhw yn chwedleua am yr hyn roedden nhw wedi weld a’r hyn roedden nhw wedi 

clywed. Wedyn aetho ni i Medina lle nes ti ddechrau. A mae pobl yn hoffi ffeithiau yn tydyn? 

Cyfwelydd Ydyn 

Cyfwelai B 

A dwi ddim yn meddwl bod hyn yn rhywbeth unique i Gymru, ond mae’r Cymry yn mwynhau 

gwybod am ein gwlad, ein diwylliant a’n natur ni, ac felly roedd hyna’n ffitio’n berffaith. Ac rwy’n 

falch iawn ein bod ni wedi rhoi e mewn lle fel Medina a ddim mewn darlithfa. 

Cyfwelydd Do nath e weithio’n dda. 
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Cyfwelai B 

Do, achos galle fe fod wedi mynd yn ffurfiolach o beth. Ac wedyn wrth gwrd, sori ond natho ni 

dorri ar draws naws a safon dy gyflwyniad di gyda’r Mari a Ffion fel y Pink Ladies, a Sam Ebenezer 

fel y signing waiter! Ond o ni methu peidio rili! 

Cyfwelydd Ond nath hynna gadw pobl ar eu traed mewn ffordd yn do. 

Cyfwelai B 

Do, y ffaith fod y mewod yn porthi, yn taflu ambell i quip ato ti, ac yn flyrtio gyda Sam! A wedyn 

lle aetho ni, o ie i’r Llew a oedd yna stribyn hir o bobl yn cerdded lan Market Street lan i’r Llew. 

Eto yn son am beth oedden nhw wedi clywed am wrtho ti, a “pwy odd y ledis na te?”, odd rhai yn 

nabod Mari a Ffion ond dodd rhai ddim yn nabod nhw o gwbl, ac roedd rhai yn nabod Sam fel 

actor, ond yn meddwl “o rhaid bod e’n gweithio yno tra bod e nol o Llundain”, ond plant odd e. 

Ond o ni ddim yn gwybod bod Medina mynd i fod mor brysur felly odd e actually yn cymryd 

archebion pobl ac yn cymryd taliadau oddi wrhyn nhw! Ac eto mae hyna’n rhan o theatr gudd 

neu theatr ddatgymaliedig, pryd ma theatr yn theatr? Neu pryd ma theatr yn ffaith neu ffaith yn 

theatr? Ma’r holl crossovers yma, a dyna’n union o ni’n trial ei neud. Sy ni wedi neud y noson 

eto, byswn i wedi trio neud mwy o overlap yna rhywsut, bod un peth yn gorgyffwrdd gyda’r llall a 

bod y crossover yn niwlog rhwng ffaith a stori achos dyna beth yw chwedl yn de? 

Cyfwelydd 

Ie. Felly o ran pan oedd pobl yn gofyn am y noson o flaen llaw neu pan oedd pobl yn gofyn am 

beth oedd cynnwys y noson, oeddech chi’n cael unrhyw argraff o beth oedd yn apelio pobl 

fwyaf? 

Cyfwelai B 

Oedd gyda fi syniad o beth oddwn i eisiau i ddigwydd, a ces i drafferth esbonio hyn i’r tim oedd 

yn gweithio gyda fi. Ond o ni moen iddo fe fod bod ti fel aelod o’r gynulleidfa ddim yn gwybod lle 

i edrych nesaf a bod y profiad yna bron fel ton ar ol ton o brofiadau gweledol, seiniol. So dyna 

oedden ni eisiau i ddigwydd. Felly rhyw fath o kolidoscope o emosiynau o ni eisiau creu. Felly dwi 

ddim yn meddwl gallwn i weud pa elfen oedd wedi atynu pobl, a dyna beth oedd rhan o 

lwyddiant y noson oedd bod rhywbeth i bawb. 

Cyfwelydd 
Beth oeddech chi’n feddwl am sut gwnaeth elfen ddwyieithog o’r noson weithio? Achos y syniad 

gwreiddiol oedd iwneud dwy noson ar wahan yn tyfe. 

Cyfwelai B 

Do nath e weithio’n dda iawn a dwi’n hapus bod ni wedi neud y noson yn ddwyiethog. Ar gyfer y 

noson ond hefyd ar gyfer yr wyl yn gyffredinol, o ni’n benderfynol bod e ddim yn mynd i fod yn 

rhywbeth exclusive i’r Cymry Cymraeg, achos os y ni’n cadwein dywylliant Cyraeg ni mewn rhyw 

gae bach ar ei ben ei hun, fydd e byth yn para.  

Cyfwelydd 

Natho chi gyfeirio’n gynt at y ffaith fod pobl yn mwynhau derbyn gwybodaeth a dysgu am bethau 

newydd. Ydych chi’n meddwl y byddai gwybodaeth ger y goedwig hynafol a’r Sarn yn gweithio’n 

dda? 

Cyfwelai B 

Mae’n dibynu sut mae’n cael ei wneud dwi’n credu. Dwi ‘di bod ar sawl story trail lle mae ‘na focs 

rhydlyd y chi’n gorfod troi ar ben mynydd, a ma nhw’n gret pan ma nhw’n dechrau, ond unwaith 

ma’r mechanics wedi mynd dy nhw ddim mor gret. Ond wedi dweud hyna ar un llaw dwi’n hoffi 

pendroni a meddwl “wel pam fod hyna yna?”, ond wedyn dwi eisiau ffeindio mas mwy ac mae 

cael rhywbeth yn y fan a’r lle yn helpu fy awydd i wybod mwy. O ni lan yn Penllyn yn cerdded 

dros yr haf, yn ardal Llanbedrog, a cerdded i’r bryn lle roedden ni’n campio i edrych dros y mor, a 

reit ar y top roedd map wedi cerifio i fewn i’r llechen o’r tirlun o fy mlaen i o Eryri lawr i Harlech, 

ac roedd y just yn dweud beth oedd enw’r mynyddoedd. Dwi bach yn map geek anyway, a dwi’n 

gallu treulio oriau yn syllu ar mapiau a edrych ble mae’r llinell yna’n mynd, ac enwau’r caeau, y 

llefydd yr afonydd. Fe bydde, ond falle ddim yn gor-esbonio, a falle ddim yn gor-ddweud y 

chwedl chwaith. Achos galle hwn fod yn trail yn galle? 

Cyfwelydd 
Galle, ac roedd hyna’n un o’n syniadau cyn i ni benderfynnu gyd-weithio gyda chi fel rhan o’r wyl 

oedd gwneud rhyw fath o daith gerdded o Aberystwyth i Borth 

Cyfwelai B Wy ti’n gwybod beth yw’r footfall o Aberystwyth i Borth ar hyd y llwybr arfordirol? 

Cyfwelydd Na, ond dwi’n siwr allwn ni ffeindio allan o’r cyngor 
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Cyfwelai B 

Ie, neu o NRW [Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru]. Dwi’n credu taw un o’r 

pethau gorau mae llywodraeth Cymru wedi gwneud yw creu’r llwybr arfordir o gwympas Cymru. 

Ond beth sy’n nodweddiadol o Lywodraeth Cymru, a sori am fod yn boliticaidd, yw bod nhw 

ddim wedi marchnata fe, ond falle bod nhw heb farchnata fe achos bod nhw ddim moen gormod 

o bobl i droedi fe. Yn aml iawn dwi’n gallu cerdded am ddiwrnod cyfan heb gwrdd a neb, ond 

mae angen annog pobl i wneud. Achos mae rhywbeth eithaf emotif ac emosiynol am hynny, am 

gerdded y llwybr arfordirol. Dwi’n mynd bach off track ond i ateb dy gwesitwn bydde, ond ei fod 

e’n cael ei wneud yn low-key ac yn chweithys. 

Cyfwelydd 

OK, achos un peth dwi’n trio ffeindio allan yw oes gan bobl ddiddordeb mewn dysgu am sut 

mae’r tirwedd wedi ffurfio. Felly oes yna ddiddordeb gyda chi am ddysgu am y llefyd y chi’n 

ymweld a nhw pan ydych chi’n mynd i gerdded er enghraiff? 

Cyfwelai B 

Oh god oes. Yn ffeithiol neu yn rhamanti amdanyn nhw. Er enghraifft cwpwl o flynyddoedd yn ol 

nes i gerdded trwy ardal o’r enw Rhos-lefain neu Rhos-llefain, a odd just yr enw yna bod pobl 

wedi bod yn llefain dros y rhos, o ni just moen gwybod mwy amdano wedyn, pam fod yn rhywle 

trist neu wedi cael ei enwi yn lle mor drist.  

Cyfwelydd 

Dwi’n cytuno bod ni’n colli tric yma yng Nghymru, mae enwau lleodd yn aml yn gliw at sut mae 

rhywle wedi cael eu ffurfio, ac mae rhoi gwybodaeth am y cysylltiadau yma’n gallu bod yn ffordd 

effeithiol o ennyn diddordeb pobl ynddyn nhw.  

Cyfwelai B 
Ydyn byddwn i’n cytuno gyda ti fyna, mae Cymru i weld i fod yn wahanol i lefydd yn Lloegr er 

enghraifft lle nad oes gymaint o gysylltiau rhwng enwau lleoedd a’u tarddiad. 

Cyfwelydd Oes. Wel diolch yn fawr iawn i chi am gwrdd gyda fi heddiw, oedd hyna’n sgwrs diddorol iawn!  

Cyfwelai B 
Dim problem o gwbl Sioned. Rho wybod os oes yna unrhyw beth arall wy ti wedi anghofio gofyn 

amdano. 

 

 

Cyfwelai C 

Enw’r 
siaradwr 

Dyfyniad y siaradwr 

Cyfwelydd 
Wyt ti erioed wedi bod yn rhan o gynhyrchiad, fel actor neu drefnydd, lle y chi wedi cyfuno 

pethau ffeithiol gyda perfformiad? 

Cyfwelai C Dim ond ar drywydd gwyddoniaeth, neu? 

Cyfwelydd Wel ie, gwyddoniaeth, ond hefyd yn fwy cyffredinol. 

Cyfwelai C 

Dim I’r un manylder a I beth oedd Cantre’r Gwaelod. Yn amlwg pethau fel storïau gwir, a ti’n 

gwbod trafod ffeithiau fel ‘na, ond ti’n gwbod dyw rheina ddim mor extreme a cyflwyno 

gwybodaeth gwyddonol fel oedd yn Cantre’r Gwaelod, felly pethau ar scale llai. So, na felly. 

Cyfwelydd 
OK grêt, ond o ran pethau ffeithiol, ydych chi byth yn defnyddio pethau ffeithiol fel sail i 

berfformiadau? 

Cyfwelai C 

Yn sicr pan ydyn ni’n gwneud gwaith o fynd o amgylch ysgolion, yn sicr fe wnawn ni ddod a 

stwff i fewn sydd yn pwshio ochr addysg perfformiad gan ein bod ni’n gwneud gymaint o waith 

addysg gydag ysgolion bydd dysgu pethau yn rhan eitha craidd o hynna. Ma na ffin eitha clir 

gyda ni o waith sydd yn addysgiadol a gwaith sydd yn adlonol. Pob blwyddyn ni’n gwneud taith 

haf a yn hwna, does dim pressure arno ni i neud e’n rhywbeth sydd yn mynd i ddysgu pobl, ond 

pam y ni’n neud gwaith gydag ysgolion, ac yn enwedig ysgolion cynradd, ni’n gorfod dod mewn 

a ffeithiau gan ei fod yn rhan o’i profiad addysg nhw. 

Cyfwelydd OK 
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Cyfwelai C 

Yn ddiweddar, nes i gyfarwyddo sioe o’r enw ‘Hudo’ yn ymwneud gyda child sexual 
exploitation, a ma hwna’n bwnc anodd a dwys, a ma rhaid bod yn ofalus, a un peth sy’n rhaid 
bod yn ofalus ohono fyna yw wrth gwrs bod chi’n cyflwyno ffeithiau sydd yn mynd i fod o help 
i’r bobl sydd yn grando, oherwydd falle, a ma tebygrwydd uchel sydd yn drist, y bydd rhywun 
yn y crowd yn mynd i gael eu heffeithio neu wedi cael eu heffeithio ganddo fe. Odd y sioe yna 
yn beth y ni’n galw yn theatr fforwm, lle chi’n torri lan y perfformaid gyda basically gweithdy. 
Natho ni neud trwy bod 5 golygfa, a rhwng y golygfeydd oedd sgwrs yn cael ei gynnal, ac yn 
hwnna, o ni’n annog y plant i drin y pwnc trwy’r cymeriadau. A swydd yr hwysilydd, y 
facilitator, oedd i tynnu ffeithiau i mewn i hwna. Felly, ble mae’r gyfraith yn dod mewn iddo fe 
a pethau felna. Felly ni yn tynnu i mewn ffeithiau i waith le y ni’n mynd rownd ysgolion yn sicr.  
 

Cyfwelydd So, chi’n iwso perfformiad i wneud pethau yn hawsach i blant i’w deall felly? 

Cyfwelai C 
Ie, ac yn yr achos yna ma hwn yn enghraifft mor dda o hyna rili achos ma fe’n bwnc mor anodd 

felly odd hyn yn ffordd dda o drafod y pwnc. 

Cyfwelydd A beth oedd oedran y plant o chi’n gweithio gyda. 

Cyfwelai C 

Blwyddyn 9, ac ma unrhyw un sydd wedi gweithio gyda plant yn gwybod mai blwyddyn 9 yw 

un o’r blynyddoedd annoddaf i weithio gyda, achos dyna’r flwyddyn lle mae’r merched moen 

cael eu trin fel oedolion a nhw eisiau tyfu lan, a ma’r bechgyn dal yn mwynhau skido o gwmpas 

yr ysgol mewn socks! So i gyflwyno pwnc mor anodd odd e’n gofyn lot, ond odd yr ymateb yn 

wych, a odd pob ysgol wedi dangos adegau lle oedd y plant mor aeddfed yn y ffordd o nhw’n 

trin e. Ond i ni, pan y ni’n trin pwnc felna, ma fe’n rili bwysig bod nhw’n trin y pwnc o bell, so 

bod nhw’n trafod y cymeriadau a ddim yn trafod “beth byddech chi’n gwneud yn y sefyllfa 

yna?”, achos chi ddim moen rhoi nhw yn esgidiau y cymeriadau a chi ddim moen iddyn nhw 

feddwl am “o beth od bydde hwn yn diwgydd i fi?” achos galle hyn gorddi llwyth o emosiynau 

horibl. So ie pam ydy ni’n trin ffeithiau felna, ni wastad yn trio rhoi rhyw fath o, wel bron a bod 

cyflwyno fe fel drych, fel bo nhw’n gweld y cymeriadau a dyna sut fydde nhw’n dysgu am y 

pwnc. 

Cyfwelydd 
Diddorol iawn. Mwy i neud gyda’r noson ei hunan, o ti’n meddwl bod y noson wedi bod yn 

llwyddiannus? 

Cyfwelai C 

Bendant, a ma rhaid i fi fod yn ofalus iawn gyda ffordd ydw i’n dweud hwn! Ond, odd pethau 

arall yn yr ŵyl wedi cael mwy o sylw o’r ochr cynhyrchu, a odd hwn wedi cael ei wneud gan 

Jeremy a Mari, ond odd Jeremy gyda ei ffocws e fwyaf ar ddiwrnod olaf yr ŵyl. Felly odd hwn 

ddim yn cael ei drin fel side-project o gwbl, ond odd e ddim yn cael ei drin fel un o’r pethau 

mwyaf. A fi’n credu nath e surpreiso pobl gyda faint mor lyfli odd y noson. Nes i rili lico’r daflen 

o ti wedi greu, odd lot o bobl yn darllen hynna fel o ni’n mynd ymlaen i’r lleoliad nesaf. Ond, yn 

bersonol petai gen i ddewis o daflen neu digwyddiad, byswn i wastad yn mynd am y 

digwyddiad, just gan bod e’n rhywbeth mor wahanol. 

Cyfwelydd 
Ie, achos odd e’n fwy fel theatr fyw rili yn doedd, lle odd popeth heb gael eu gynllunio o flaen 

llaw. 

Cyfwelai C 

Oedd, a beth fi wastad yn meddwl yw faint mwy galle fe di cael ei pwsio ‘to. Ti’n gwbod, galle 

gweithgareddau wedi cael eu gosod trwy’r daith i gyda ddim dim ond mewn llefydd penodol, a 

galle’r teithiau o le i le wedi cael eu llenwi gyda pethau. A galle fe just wedi cael ei drefnu 

mewn ffordd bach mwy llyfn falle gyda llai o gerdded rhwng un lle a’r llall, ond fel wedes i odd 

e’n cyfnod rili brysur a odd hwn yn un peth yng nghanol llwyth o bethau eraill. Felly odd e bach 

o sypreis rili faint mor dda nath hwn weithio. 

Cyfwelydd Nes ti siarad gyda pobl oedd ar y daith o gwbl, ges di deimlad os oedden nhw wedi mwynhau? 

Cyfwelai C 

Umm, gad i fi feddwl nawr. O ni’n teimlo allan o’r tim oedd yna i gyd fi oedd ar y daith fwya fel 

cynulleidfa achos odd da fi grŵp o blant oedd yn neud bach o waith corfforol ar y prom, a odd 

hyna’n rhan itha cynnar o’r daith, a wedyn o ni just yn dilyn y daith rownd gyda camera. A, ie 

yn wahanol i sioeau eraill lle chi’n mewn i’r theatr a ma’r golau yn mynd off a chi’n siarad ar ôl, 

odd hyn just yn fwy cymdeithasol na sioeau arall felna. A odd e bron a bod ddim yn bell off 
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speed dating! O ti’n eistedd ar bwys rhywun gwahanol pob tro a siarad gyda pobol newydd a 

wrth i’r daith fynd mlaen o ti’n cwrdd a pobl eraill, felly odd da fe elfen mwy cymdeithasol na 

pan chi’n mynd i weld sioe a switcho off. A fi’n credu dyna beth oedd wedi sefyll allan fel 

llwyddiant y noson oedd bod e’n laid back. 

Cyfwelydd 

Ie byse fi’n cytuno gyda ti fyna bod y naws anffurfiol yna wedi gweithio’n dda. O ti’n meddwl 

bod yr elfen ddwyieithog wedi gweithio yn dda, achos o ni wedi bwriadu gwneud dwy noson ar 

wahân, ond odd y sioe yn clashio gyda un o’r penwythnosau rhydd felly odd rhaid i ni gyfuno 

popeth mewn i un noson. 

Cyfwelai C 

Hmm, ma’n anodd a ma fe’n rhywbeth sydd yn dod mewn i’n gwaith ni trwy’r amser achos chi 

moen apelio at gymaint o bobl a chi’n gallu, ond ambell waith ma hyna’n gallu bod yn 

hinderance. Yn fy rôl llawn amser, marchnata fi’n neud, a ma’n rhywbeth sydd yn dod mewn i’r 

gwaith trwy’r amser, ac ambell waith mae’n codio mwy o broblemau ymarferol na unrhyw 

beth arall. Fel yn achos ni sai’n credu bydde fe wedi cymryd unrhyw sglein oddi ar y noson 

petai w wedi bod yn un iaith neu ddwyiaith, ond just y practiclities ma fe’n gallu ymharu arno 

weithie. Er enghraifft, falle galle fe wedi bod bach yn fwy slic petai e wedi bod mewn un iaith. 

Ond dyna’r unig beth allai feddwl amdano. 

Cyfwelydd 

OK diolch. Un peth o ni’n poeni amdano cyn oedd bod y noson i gyd mewn ffordd yn ffocysu ar 

berfformiad a diwylliant, heblaw am y wybodaeth gan mai gwyddoniaeth pur oeddwn i’n rhoi i 

bobl mewn ffordd. Wyt ti’n teimlo fod hynna wedi tynnu oddi ar y noson mewn unrhyw 

ffordd? 

Cyfwelai C 

Na, achos pwynt y noson oedd amrywiaeth, a sai’n credu odd lot o linc rhwng unrhyw un o’r 

elfennau. Ti’n gwbod, atho nhw o weld cerddi i wedyn stopo a watcho pobl yn gwneud gwaith 

corfforol oedd just yn dod mewn a themâu cantre’r Gwaelod, a wedyn oedd y wers 

wyddoniaeth a wedyn oedd cerddoriaeth. Felly sai’n credu odd dim linc rhyngddo dim un o 

nhw, a sai’n credu galle ti weud bod e wedi tynnu i ffwrdd o’r noson mewn unrhyw ffordd 

achos odd pob agwedd yn wahanol ac amrywiol, a dyna oedd beauty y noson. 

Cyfwelydd 

Falle bod hyn yn gwestiwn braidd yn anodd i’w hateb, ond yn dy rôl di gyda marchnata’r 

cwmni, oedd unrhyw deimlad gyda ti pan oedd pobl yn gofyn am y noson neu’n archebu lle, 

beth oedd wedi atynu nhw at y noson o gwbl? 

Cyfwelai C 

Ww ma hwna yn gwestiwn anodd, amrywiaeth oedd pwynt y noson felly fi’n siŵr fod y 

gwahanol bethau yn apelio at gwahanol bobl a fi’n siŵr taw dyna pam oedd gymaint o 

ddiddordeb yn y noson. Fi’n gwbod oedd lot wedi dod oherwydd eu diddordeb nhw yn y 

cerddi, achos odd Eurig Salisbury gyda cwpwl o’i poetry buddies yna, odd lot o bobl wedi cael 

eu temptio gyda hyna, odd lot hefyd yn nabod y plant oedd yn perfformio ar y daith. So na 

sai’n credu galle ti categoreiddio un peth penodol oedd wedi atynnu pobl. Odd e hefyd yn 

wahanol iawn felly fi’n credu bod hwna wastad yn apelgar, o ie a odd e hefyd am ddim! 

Cyfwelydd 
Ti’n gwybod cyn y sgwrs nes i roi, o ti’n gwybod o gwbl am y goedwig hynafol neu’r Sarn, neu’n 

gwybod o gwbl sut oedden nhw wedi ffurfio? 

Cyfwelai C 
O ni wedi clywed amdan nhw, ac o ni wedi gweld nhw ond o ni ddim yn gwybod sut oedd nhw 

wedi cael eu ffurfio. 

Cyfwelydd Wyt ti byth wedi bod i gerdded ar hyd y llwybr arfordirol i weld y goedwig a’r Sarn? 

Cyfwelai C Ydw, ac i redeg hefyd, felly fi wedi gweld nhw ond yn fastach! 

Cyfwelydd So wy ti wedi stopio yn y Sarn i edrych arno fe? 

Cyfwelai C 

Ydw, o ni di bod i weld y Sarn unwaith neu ddau o’r blaen a’r goedwig hefyd. A odd e tra bo fi 

yn y Brifysgol yma gath ni storm wael iawn lle nath e dynu lot o’r tywod i ffwrdd felly o ni’n 

gallu gweld y goedwig yn dda wedyn. Felly ges i gyfle i weld e pan oedd lot o sylw amdano fe 

yn y cyfryngau. Ond o ni ddim yn gwybod unrhyw beth am sut oedd rhywbeth fel y Sarn yn 

ffurfio. 

Cyfwelydd 

Un peth fi’n gobeithio cael arian i wneud yw i roi rhyw fath o wybodaeth ar gyfer y Sarn a’r 

goedwig ar y llwybr arfordirol gan bod lot o bobl yn mynd i gerdded yno, fel bod bach o 

wybodaeth yno ar eu cyfer nhw. Ti’n meddwl bydde gwybodaeth o’r fath yn ddefnyddiol? 
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Cyfwelai C 

Dyw hwn ddim yn mynd i swnio’n berthnasol ond ma fe! Es i Folly Farm wythnos diwethaf a 

oedd e’n amazing, a fi’n gwybod o brofiad bod Folly Farm yn apelio lot i ysgolion, a rhywbeth 

weles i lot pan es i yno oedd bod slant addysgiadol yno felly oedd yna reswm pam bod nhw’n 

mynd yno, yn debyg i pam bod ni’n cael mynd mewn i ysgolion i berfformio iddyn nhw, yw bod 

na slant addysgiadol. Felly os byse tripiau eisiau dod i’r ardal, bydde offer sydd yn rhoi 

gwybodaeth ac y byddai’n gwneud y profiad yn fwy addysgiadol yn bendant yn mynd i apelio 

i’r sector yna. Y rheswm o ni’n cymharu fe gyda Folly Farm oedd bod pethe fel taith ar gyfer 

dysgwyr, disgwyr y iaith Gymraeg, a o nhw’n gallu mynd o gwympas a dysgu am yr anifeiliad, a 

ti’n gwybod ma hwna’n apelio at lot o bobl ac mae fe’n gwneud e’n fwy na just profiad 

arwynebol a tynu i mewn bach o ansawdd i’r profiad. A fi wedi ymweld â llefydd fel Devil’s 

Bridge fi’n credu a just cyn i chi fynd lawr i’r waterfalls ma arywddion yn rhoi bach o 

wybodaeth i’r myths a hanes tu ol y lle, ac mae’n ddiddorol. Mae’n gwneud pethau yn fwy 

amlwg fel rhan o brofiad twristiaeth rhywun o’r ardal. So ie fi’n credu bod scope i gael ar gyfer 

y math na o beth. 

Cyfwelydd 
Ma’n ddiddorol bod ti’n son am Pontarfynach, achos ma’r lle yn un o fy astudiaethau achos a fi 

wedi creu llyfryn a llwybr llafar ar gyfer yr ardal sy’n esbonio sut mae’r tirwedd wedi ffurfio. 

Cyfwelai C 

O diddorol, bydd rhaid i fi edrych ar hwna! Wel ma Folly Farm, wedi profi bod ti’n gallu tynnu i 
mewn elfennau addysgiadol i brofiad sydd wedi cael ei anelu tuag at twristiaid. A dyna pam fod 
gymaint o bobl yn ymweld a’r lle yna [Folly Farm], so os byse trip i ysgol uwchradd sydd yn dod 
i ymweld â’r Brifysgol yn gallu dod a pethau byddai teithiau o gwympas yr ardal yn gymaint 
mwy apelgar i athrawon os bydde nhw’n gwybod bod y deunydd yna ar gael. 

Cyfwelydd 

Pan wy ti’n mynd i ymweld â llefydd newydd, llefydd lle mai’r tirwedd yw un o’r prif ffocysau, 

wyt ti’n ffeindio fe’n ddiddorol cael gwybodaeth am y tirffurff neu’r tirwedd a sut mae nhw 

wedi ffurfio? 

Cyfwelai C 

Ydw. Mae’n rhywbeth ychwannegol i’r profiad, a does dim amser gwell i ddysgu amdano na 

pam wyt ti yno. Os ti’n meddwl am ochr ddaearyddaieth o extreme arall, ma rhywle fel Iceland. 

Pan ma pobl yn mynd i Iceland ma nhw bron yn fwy parod i wneud ymdrech i ddysgu am yr 

ochr wyddonol gan bod e’n le mor wahanol i beth ma nhw wedi arfer ag ef. Ond ma hyna’n 

digwydd i’r Cymry fyd achos gei di lot o dwristiaid yn dod i Gymru o Loegr ac yn enwedig o 

ddinasoedd mawr sydd yn dod i ardaloedd pert a sydd eisiau gwybod mwy amdanyn nhw. Ond 

i ni sydd yn byw yng nghefn gwlad, ti’n dod i arfer â pethau a ti ddim yn meddwl amdanyn nhw 

gymaint. Pan ti mewn rol twristiaeth, ti’n fwy parod o ddysgu pethau felna. 

Cyfwelydd 

Ie, ma hyna’n wir iawn. Oes gen ti hoff ffordd o dderbyn gwybodaeth pan wyt ti’n ymweld a 

safleoedd o’r fath, wyt ti’n mwynhau taflenni, llyfrynnau, byrddau gwybodaeth, QR codes, 

virtual reality, gwefannau, apps? 

Cyfwelai C 

Ummm, ma hwn yn hollol bersonnol nawr, ond fi’n hoffi pethau ar bapur achos er bod popeth 

yn easily accessible ar-lein, fi just ddim yn gallu bod yn bothered weithie. A fi’n hoffi cael 

rhywbeth caled. Dyw apps ddim yn apelia ato fi o gwbl achos sai’n mynd i downloado app jsut 

ar gyfer un weekend rhywle. Os mae’n rhan o wefan ma fe bach yn wahanol, ond ma na 

rhywbeth amdano gorfod lawrlwytho app a bod e’n llenwi lan lle ar ffon ti. Mae fe’n gofyn 

mwy o committment mewn ffordd, a ma’r ffaith bod ti’n gorfod downloado fe yn meddwl bod 

rhaid i ti gael wi-fi neu ti’n gorfod dibynu ar signal 3G neu 4G gwael cefn gwlad, so dyw apps 

byth wedi apelio ato fi, a mwy a mwy dyddie ma sai’n defnyddio ffon fi lot nawr. Ond fi’n credu 

un peth arall am apps yw bod na gymaint ohonyn nhw allan yna a lot o bethau digidol eraill 

bod e just bach yn overwhelming, so sdim amser da fi feddwl am beth fi’n mynd i downloado 

nesa. 

Cyfwelydd Felly os byse ti’n ymweld â safle byse well da ti gael rhywbeth caled yn y safle i edrych arno? 

Cyfwelai C 

Ie fi’n lico cael gwybodaeth caled yn y safleoedd, ond os byswn i’n ymweld a rhywle newydd 

bydde ni’n debygol iawn o edrych ar y we i edrych am bach o wybodaeth cyn mynd yno. Ma 

virtual reality yn un diddorol. 
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Cyfwelydd 
Pan fi’n son am virtual reality fi’n meddwl mwy am wefan byddai’n eithaf tebyg i street view ar 

Google Earth lle ti’n gallu gweld y safleoedd o’r awyr ac wedyn ar y llawr. 

Cyfwelai C 
Umm, ma’n anodd gyda pethau yno o lle bod e’n degan a lle bod e’n brofiad diddorol. So fel 

google earth i gael gwybodaeth allan ohono fe? 

Cyfwelydd 

Ie ma na dipyn o wefannau newydd lan lle bod pobl yn defnyddio formoat tebyg i googl earth 

lle ti’n gallu mynd o le i le, ond bod na pytiau o wybodaeth ar gyfer safleoedd gwahanol. A ma 

nhw hefyd yn cynnwys lot o bethau diddorol fel modelau 3D, felly galle ti fod yn gallu edrych ar 

firffurf mewn 3D a cael gwybodaeth am sut mae wedi ffurfio a pham fod e yno er enghraifft ar 

yr un pryd. 

Cyfwelai C 

O ie OK ma hwna’n cool, a ma hwna’n eitha enticing i bobl. Felly os bydde hyna ar wefan bydde 

fi bendant yn defnyddio hwna yn lle gorfod darllen sgrin cyfan o destun. Os bydde rhywbeth fel 

yna ar wefan a ddim ar app bydde ni bendant yn downloado fe. Gweda er enghraifft os o ni yn 

Ffrainc ar wyliau ac yn google rhywle o ni moen mynd am dro, bydde ni’n joio rhywbeth bach 

mwy interactive lle ti’n gallu clicio ar pethau a dysgu bach mwy andanyn nhw, ond pan fi yn y 

safle ei hunan sai’n credu bydde ni moen cymryd allan ffon, heblaw am i dynu llun efallai. Fi 

hefyd yn hoffi mapiau rhyngweithiol hefyd. 

Cyfwelydd Ma hwna’n ddiddorol achos fi yn y broses o ddylunio map o’r fath ar gyfer Cwm Elan! 

Cyfwelai C 

O ie fi’n joio rheina, achos ti’n gallu clicio ar gwahanol bethau a zoomio mewn, a ambell waith 

mewn llefydd twristiaeth bydd na un o rheina wrth y fynedfa a ti’n gallu defnyddio nhw i 

ffeindio allan am y lle. So ie ma mapiau rhyngweithiol yn cool. Ni’n mynd i drial gwneud 

rhywbeth tebyg ar gyfer gwyl agor drysau blwyddyn nesaf. 

Cyfwelydd Nai anfon linc i ti ar gyfer y feddalwedd fi’n defnyddio os ti moen. 

Cyfwelai C O ie bydde hwna’n rili ddefnyddiol diolch. 

Cyfwelydd 
Wel dyna’r holl gwestiynau sydd da fi, diolch yn fawr am gwrdd a fi eto heddi, fi wir yn 

gwerthfawrogi hyn.   

 
 

Cyfwelai CH 

Enw’r 
siaradwr 

Dyfyniad y siaradwr 

Cyfwelydd I really appreciate you taking the time to meet with me today. 

Cyfwelai CH Of course, don’t worry about it. 

Cyfwelydd 
So, the first question that I’d like to ask you is how did you find out about the Seeking Cantre’r 
Gwaelod event?  

Cyfwelai CH 

Well I’d been to a few of the other of the festival’s events like the gig with Kizzy Crawford and 
the feast at the end so I had a leaflet with all the happenings of the festival and I wanted to go 
to a lot of the other things. I think that it’s really important to try and support local community 
projects like this one. Since moving to Aber I’ve learnt about the tale of Cantre’r Gwaelod, but 
actually I didn’t realise that it was such a big thing before the festival.  

Cyfwelydd And was there a particular aspect of the evening that that attracted you? 

Cyfwelai CH 

I love poetry so if I’m being honest, I think that this was the thing that attracted me the most. 
But it actually really surprised me how interesting all the other parts of the evening were too. I 
wouldn’t have gone to a dance event but the dancing performers on the promenade were 
actually really good, and if I’m being hones I wasn’t sure if I was going to like the talk about the 
science that you did, but it was actually really interesting. So I’m really glad that I went and 
actually I’d be more open to try different types of events after that because I surprised myself 
at how much fun I had.  
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Cyfwelydd 
So do you think that having an event such as this where you have different types of things 

going on, such as poetry, dance, science and music worked well? 

Cyfwelai CH 
Oh yeah definitely. There was something to appeal to everyone. Maybe not all the stops were 
everyone’s cup of tea, but you were pretty much guaranteed that everyone would enjoy at 
least one of the stops! I was sat at a table in the first place, umm what was that place called?   

Cyfwelydd The Richmond? 

Cyfwelai CH 

Oh yeah the Richmond. I was sat at a table there with people that I didn’t know and it was 
really funny because we were all looking forward more too different parts of the evening, but I 
actually think that everyone enjoyed everything! I really liked that it was so informal too. It kind 
of fun not knowing what was coming next and I liked that we could have drinks and stuff along 
the way.  

Cyfwelydd 
Yes, we tried to make it an informal evening, so I’m really glad that you felt that! Did you know 
about the origin of the Sarn or the sunken forest before my talk during the evening? 

Cyfwelai CH 

Yes, I’d heard about the trees, and I’d actually been to see them after that storm a few years 
back. I didn’t actually know anything more about them though, and no I didn’t have a clue 
about the Sarn. I’ve walked along the coast path from town [Aberystwyth] to Borth a few times 
though so I’m not sure how I missed it!  

Cyfwelydd 
Although it looked visible from the aerial pictures I showed it’s actually not that visible from the 
coastal path, especially at high tide!  

Cyfwelai CH 
Ah ok, maybe that’s why then! To be honest with you I don’t think most people knew what it 
was before you explained. We had some discussions afterwards in the pub and I think it was 
something new for everyone! 

Cyfwelydd 
And did you feel that including scientific aspects into an evening of culture and arts detracted 
from the evening in any way?  

Cyfwelai CH 

No definitely not. As I’ve said, I wasn’t sure what to expect, to be honest, but I thought it added 
a lot to the evening. It was interesting because I think most people know about the ice ages, 
but there’s something really special about learning how your local area has been affected by 
them, so yeah I really enjoyed it because it’s something new. It’ll be nice to go to see the trees 
and the Sarn and see them in a different way.  

Cyfwelydd 
That would be great! Another thing I’d like to ask you is do you think that the amount of 
information given to you about the Sarn and the ancient forest (through the talk and the 
leaflet) was too much, too little or about right? 

Cyfwelai CH Do you mean during the evening or more in general? 

Cyfwelydd Oh yes sorry, I mean during the evening specifically. 

Cyfwelai CH 

Yes, I’d say that it was enough information for the type of event. I liked the leaflet, it was 
colourful and had lots of interesting facts that I didn’t know about before. But I really enjoyed 
the talk. It was so much easier to picture what you were telling us about with those diagrams 
that you had. Maybe something that I did notice was that there were a few children in the 
audience, I don’t know, but maybe the information was a bit difficult for them to follow?  

Cyfwelydd 

Yes, I’d agree with you. I wasn’t actually expecting so many children to turn up! I think a lot of 
them joined on after performing on the prom. Hopefully, the pictures and diagrams that I put 
up would have helped them get a better idea of what was going on, but it wasn’t geared 
towards a young audience in any way. 

Cyfwelai CH Yeah, I’m sure those pictures would have helped them, especially the older children.  

Cyfwelydd 
It would be something I’d take into consideration next time, maybe making a bespoke leaflet 
for the children.  

Cyfwelai CH That could work well. 
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Cyfwelydd 
Do you think that placing an information board at Sarn Cynfelyn and the ancient forest could be 
beneficial for members of the public who weren’t necessarily in the evening?  

Cyfwelai CH Is there not anything there at the moment then?  

Cyfwelydd 
No there’s nothing there at the moment. So I would imagine that most people would walk past 
the Sarn and think that it looks a bit strange but would not have an idea of what it is. 

Cyfwelai CH 

I just imagined that there would be something there. Actually saying that I don’t think I’ve ever 
noticed a board there when we’ve walked along that stretch so that makes sense. I think that 
an information panel would be better than a leaflet because you couldn’t keep a batch of 
leaflets there because they’d get blown away!  

Cyfwelydd 
So during that summer and throughout last year, I placed some of the leaflets around the town 
in various buildings like the tourist information centre, so people could pick up a copy of the 
leaflet. 

Cyfwelai CH 

Ah ok, so I guess then that some people would get them. But what about the people that walk 
along the coastal path, because a lot of them wouldn’t have picked up a copy beforehand? And 
actually you would get people coming from Borth and Clarach too, so I’m guessing they 
wouldn’t have gotten a copy beforehand? 

Cyfwelydd 

No, you’re right, the leaflets would only really target those people that stumbled across it or 
that were specifically looking for leaflets or information on the area. I think that the ideal 
scenario would be to place information panels at both sites, in addition to having the leaflets at 
Borth and Aberystwyth, then we would be targeting people that walk along the coastal path 
and people that have come across the leaflets. But this would require funding and permission 
to get the information boards set up, so I’m not sure if it would be possible to get these done at 
the moment. 

Cyfwelai CH Getting money for these things is always the issue, isn’t it! 

Cyfwelydd 
So I’ve got a more general question for you now. When you visit landscape sites such as Sarn 
Cynfelyn, do you like to receive information about the sites or are you happier to just observe 
the place without any additional information? 

Cyfwelai CH 
I think it actually depends on the place and my mood! But yeah I’d say that if I was visiting 
somewhere new then some information about the place would be good although sometimes I 
like to just not read anything and enjoy the view. 

Cyfwelydd 
So do you think that having information at sites such as this one makes them more interesting 
to you? 

Cyfwelai CH If I’m in the right mood to take that information in then yeah, definitely.  

Cyfwelydd 
And what form do you prefer to receive information – by apps; information boards; leaflets; 
audio trails; etc.? 

Cyfwelai CH 
I can’t be bothered to look up places before I go there, so I prefer reading either boards or 
leaflets at places. There are so many different apps and those code things [QR codes] that you 
can use now, but to be honest with you it doesn’t really interest me.  

Cyfwelydd 
It depends so much on the individual, doesn’t it? I think that’s why we need so many options so 
that everyone can enjoy visiting these special places! 

Cyfwelai CH Yeah for sure! 

Cyfwelydd 
Well, thank you very much for having this chat with me. I’ve gone through all the questions 
that I had planned for you, but do you have anything additional that you’d like to add about the 
event or about what we’ve discussed in general?  

Cyfwelai CH 
No, I don’t think there’s anything else that I can think of. If anything does pop into my mind I’ll 
send you an e-mail. 
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Cyfwelydd That would be great, thank you very much. 

 

Cyfwelai D 

Enw’r 
siaradwr 

Dyfyniad y siaradwr 

Cyfwelydd Cwestiwn cyntaf hofwn i dy ofyn yw sut ddaethoch chi ar draws y digwyddiad? 

Cyfwelai D 
Glywes i am y digwyddiad drwy ffrind. Dwi’n meddwl ei bod hi wedi ei weld yn y llyfryn yna a 
oedd yn marchnata’r digwyddiad. 

Cyfwelydd Pa elfen yn benodol a wnaeth eich atynnu? 

Cyfwelai D 
Dwi’n hoff iawn o farddoniaeth, ac i fod yn onest dyna oedd yr elfen wnaeth fy atynu i fwyaf. O 
ni’n gwybod am y chwedl wrth gwrs ond do ni ddim yn gwybod am llawer o gerddi yn ymwneud 
â’r chwedl felly oedd diddordeb mawr gyda fi ddysgu mwy am hynna. 

Cyfwelydd 
Ydy noson debyg i hon yn apelio atoch chi felly, ble roeddem ni’n plethu gwahanol elfennau, neu 
a fyddai well gyda chi petai’r noson yn ffocysu ar y farddoniaeth yn unig? 

Cyfwelai D 

Petai’r noson wedi bod yn un gyda’r beirdd yn unig yna fyddwn i dal wedi ei fynychu, ond i fod yn 
onest dwi’n meddwl fod yr holl elfennau eraill wedi rhoi gyment o ddymensiynau gwahanol i’r 
noson, a nes i wir fwynhau! Doedd dim syniad ‘da fi am y pethau Daearyddol mi o ti’n sôn 
amdano, ond nath hynna rili codi chwant arno fi i ddysgu mwy. 

Cyfwelydd Ydych chi’n meddwl felly fod digwyddiad o’r fath yn effeithiol ar gyfer cymysgedd o gynulleidfa? 

Cyfwelai D 

Ydw, dwi wir yn meddwl ei fod wedi. Ti’n gwbo, odd na itha hodge-podge o bobl ‘na, a phawb yn 
edrych ‘mlan at agweddau gwahanol o’r noson. Mi ddes i gyda’n ffrind, a mi roedd hi’n edrych 
‘mlan i glywed y barddoniaeth hefyd, ac roedd yna ddynes ar y bwrdd drws nesa i ni yn excited 
iawn i glywed y gerddoriaeth, a odd ei gŵr hi yn edrych mlan i glywed y sgwrs Ddaearyddiaeth. 
Felly, ydw dwi’n meddwl fod y noson wedi apelio at lot o bobl gwahanol, a mi fuaswn i’n hapus 
iawn i fynychu digwyddiad tebyg eto. 

Cyfwelydd 
Roeddech chi’n sôn yn fynna eich bod chi wedi siarad â phobl ar fyrddau cyfagos, oeddech chi’n 
teimlo fod hon yn ddiwgyddiad lle roedd chi fel y cynulleidfa yn gallu cymryd rhan? 

Cyfwelai D 

Oedd. Fel arfer pan ti’n mynd i ddigwyddiad, ti’n eistedd yn y gynulleidfa, ma’r gole yn mynd bant 
a dyna fe ti’n eistedd ‘na nes bod y gole wedi dod lan. Ond odd hwn yn gwbwl wahanol. O ni wir 
yn licio sut o ni’n gallu eistedd ar fyrddau gyda grwpiau gwahanol o bobl ym mhob lleoliad, a odd 
e fel bod ni gyd yn mynd ar daith gyda’n gilydd hefyd. 

Cyfwelydd Felly oeddech chi’n teimlo fod yna naws eitha ymlaciol i’r noson? 

Cyfwelai D 
Oeddwn, a fi’n credu bod gallu cael diod ym mhob lleoliad wedi gallu helpu gyda hynna hefyd! 
Odd pawb yn chwerthin a siarad yr holl ffordd rownd, a odd e’n teimlo mwy fel parti, ond o ni 
hefyd yn cael gwybodaeth so nes i rili fwynhau.  

Cyfwelydd 
O chi’n dweud bod y noson gyda naws ymlaciol, ond sut o chi’n teimlo oedd y sgwrs wyddonol 
nes i roi yn ffitio i mewn gyda hyn? 

Cyfwelai D 

O ni ddim yn siŵr beth i ddisgwyl i fod yn onest. Fi wedi gwrando ar ddalrithoedd lan yn y 
Brifysgol o’r blaen, ond odd hyn yn hollol wahanol. Fel arfer ma nhw’n eitha stuffy a ffurfiol, ond 
odd dy sgwrs di mor chilled felly o ni ddim yn teimlo fod o mas o le o gwbwl. O ni’n hoffi’r taflenni 
o ti wedi gwneud hefyd, odd lot o wybodaeth diddorol arno fe a fydde’n ddefnyddiol os o ti ishe 
ymweld â’r safle ei hun. Odd hyna’n help mawr i allu gweld be o ti’n gweud. So, do nes i wir 
fwynhau’r sgwrs, a odd e’n neis gallu cael pawb yn dawel am ryw 20 munud, ti’n gwbo odd e 
ddim yn rhy hir. 

Cyfwelydd A dydych chi ddim yn meddwl bod y sgwrs wedi tynnu oddi wrth y noson mewn unrhyw ffordd?  
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Cyfwelai D 
Na, dim o gwbl. A dwi’n meddwl fod pawb wedi mwynhau. Gatho ni lot o drafodaethau diddorol 
ar ôl ‘ni yn y Llew, gyda lot o ni’n synnu ein bod ni wedi byw yn Aber ers blynyddoedd ond byth 
wedi gwybod neu hyd yn oed sylwi ar y Sarn! 

Cyfwelydd 
Ydy, mae’n syndod faint o bobl sydd byth wedi clywed am y Sarn o’r blaen! Rhywbeth arall o ni 
eisiau gofyn i chi yn benodol am y noson, oedd sut oeddech chi’n teimlo fod elfen ddwy-ieithog y 
noson wedi gweithio? 

Cyfwelai D 

I fod yn onest, bydde well ‘da fi os oedd yr holl noson wedi bod yn llwyr drwy’r Gymraeg. Ond o 
ni’n eistedd gyda’r cwpwl yna oedd ddim yn gallu siarad unrhyw Gymraeg pan o ni yn Medina, a 
oedd e’n neis gweld bod nhw’n cael yr un wybodaeth â ni, a mewn gwirionedd dwi ddim yn 
meddwl fod e di neud lot o wahanieth i fi yn bersonol.  

Cyfwelydd Oedd gyda chi unrhyw syniad am darddiad y goedwig hynafol a Sarn Cynfelyn cyn y noson? 

Cyfwelai D 
O ni wedi clywed am y coed ar y newyddion, odd na lot amdanyn nhw rai blynyddoedd yn ôl ar ôl 
y stormydd mawr yn dwi’n credu, Ond na, do ni ddim hyd yn oed yn gwybod ble odd y Sarn. O ni 
wedi clywed amdani ond odd dim syniad o gwbl beth oedd e.  

Cyfwelydd Oeddech chi wedi ymweld â’r goedwig o’r blaen o gwbwl? 

Cyfwelai D 
Do, o ni wedi bod i weld y coedwig ar ôl y cyfnodau yna o stormydd, ac mi oedd hynny gan fod lot 
amdanyn nhw ar y newyddion. A dwi hefyd wedi bod nol yna ers y sgwrs, a odd e’n neis mynd nol 
yna gan wybod beth oedden nhw’n iawn a sut ddaethon nhw i fod. 

Cyfwelydd 
Ydych chi’n bwriadu ymweld â’r Sarn ar ôl cael y gwybodaeth yma amdani? Ac ydych chi’n teimlo 
y bydd eich ymweliad yn brodiad gwell ar ôl derbyn gwybdoaeth amdani?  

Cyfwelai D 

Ydw yn bendant. Mae gen i gywilydd cyfaddef, ond dwi byth wedi cerdded y llwybr arfordirol o 
Aber i Borth, ond dwi wedi bod y ffordd arall! O’r lluniau nes ti ddangos dwi ddim yn meddwl y 
byddwn i wedi gallu hyd yn oed spotio’r Sarn, felly yn bendant byddai cael y gwybodaeth yn help i 
ffeindio fe ond hefyd yn rhoi syniad o ran pam fod e yna. 

Cyfwelydd 

Rhywbeth o ni wedi meddwl amdano oedd creu bwrdd gwybodaeth unai yn Wallog ei hun neu yn 
Aberystwyth a Borth i annog pobl i ymweld a’r Sarn, ac i weld y goedwig hynafol yn Borth. Ydych 
chi’n meddwl byddai bwrdd gwybodaeth gyda rhywbeth tebyg i’r hyn sydd a’r y daflen, ond 
efallai gyda ychydig yn fwy o esboniad am y chwedl hefyd yn gweithio’n dda?  

Cyfwelai D 
Dwi’n nabod lot o bobl sy’n cerdded y llwybr yn aml, a dwi’n meddwl y gallai bwrdd gwybodaeth 
weithio’n dda. Byddai’n handi cael rhywbeth ger y Sarn hefyd dwi’n meddwl i wneud yn siŵr fod 
pobl ddim yn cerdded pasio fe, yn enwedig pan fod llanw uchel!   

Cyfwelydd 
Pan ydych chi’n ymweld â’r safleoedd hynny, ydych chi’n teimlo fod cael gwybodaeth yn gwneud 
i chi werthfawrogi’r safle yn well?Felly ti’n mwynhau derbyn gwybodaeth am safleoedd, ac ywy’r 

Cyfwelai D 

O ydw, bendant. Sdim byd gwaeth na mynd i rhywle a ti’n gadael hefo llwyth o gwesitynau! Petai 
ti’n ymweld â chastell yng Nghymru bydde ti’n cael llwyth o wybodaeth am pwy oedd yn rheoli’r 
castell, pryd gath e ei adeiladu, pa frwydrau mawr odd e wedi bod trwyddo, ond pa’n ma’n dod i 
safleoedd mwy naturiol, does braidd dim gwybodaeth i gael. Ni di bod ar wylie teulu i Zion o’r 
blaen yn America, ac odd e’n amazing faint o wybodaeth odd da nhw ar gyfer ymwelwyr am y 
byd natur, a fydde fe’n grêt cael mwy o wybodaeth felna yng Nghymru. 

Cyfwelydd Ac oedd ganddyn nhw fwy o wybodaeth yn benodol ar ffurfiant y tirwedd? 

Cyfwelai D 
Oedd, llwythi. Natho ni ddysgu lot ar y trip na i fod yn onest, am y tirwedd, y bywyd gwyllt a 
hanes pobl yna hefyd. 

Cyfwelydd 
A’r cwestiwn olaf. Pan ydych chi’n ymweld â safleoedd tirwedd, ydych chi’n mwynhau derbyn 
gwybodaeth o flaen llaw, yn y safle, ar ôl, neu cyfuniad o’r tri?  

Cyfwelai D O ran gwybod sut ‘ma cyrredd yna, dwi’n meddwl y byddwn i’n darllen lan cyn ni. 

Cyfwelydd Felly i gael gwybodaeth am yr agweddau ymarferol o’ch trip? 

Cyfwelai D 
Ie yn union. Ond o ran cael gwybodaeth benodol am y tirwedd, dwi’n meddwl y byddwn i’n 
ffafrio cael gwybodaeth yn y safle ei hun. Dwi ddim yn dueddol o edrych ar y we ar ôl bod heblaw 
ei fod e’n safle hynnod o ddiddorol! 
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Cyfwelydd Ac ar ba ffurf fydde well gyda chi dderbyn gwydboaeth yn y safle? 

Cyfwelai D 
Dwi’n meddwl bod byrddau gwybodaeth syml yn gallu gweithio’n dda, ond dwi’n eitha fan o 
edrych ar QR codes hefyd. Dwi ddim yn hoff iawn o leaflets achos bydde ni’n dueddol o bigo fe 
lan a wedyn rhoi e yn y bag yn syth. 

Cyfwelydd 
A beth am pan wyt ti’n ymchwilio am bethau o flaen llaw neu ar ol, byddai rhywbeth fel gwefan 
gyda taith o amgylch ardal gyda llefydd o ddiddordeb gwahanol wedi’u hamlygu o unrhyw 
ddiddordeb?  

Cyfwelai D 
Ww, ie mae hynna’n swnio’n ddiddorol. Wy ti’n bwriadu gwneud rhywbeth felna ar gyfer y llwybr 
arfordir? 

Cyfwelydd Na, dwi’n bwriadu gwneud taith o amgylch Cwm Elan. 

Cyfwelai D 
O fydde hynna’n grêt. Dwi di bod i gerdded yn fyna tipyn o weithie a bydde ni’n mwynhau 
defnyddio taith felna, yn enwedig os wy ti’n cynnwys lot o agweddau gwahanol achos ma ‘na 
gyment i gael yna yn does! 

Cyfwelydd 
Oes chi’n iawn! Nai anfon linc o’r daith atoch chi unwaith fydd e’n barod. Wel, diolch yn fawr 
iawn am gwrdd â fi heddiw, mae wedi bod yn sgwrs ddiddorol iawn!  

Cyfwelai D Ydy mae wedi, a dwi’n falch iawn mod i wedi gallu dy helpu mewn rhyw ffordd. 

 

Cyfwelai DD 

Enw’r 
siaradwr 

Dyfyniad y siaradwr 

Cyfwelydd 
Cwestiwn cyntaf hofwn i dy ofyn yw sut ddes ti ar draws ddigwyddiad Ar Drywydd Cantre’r 

Gwaelod? 

Cyfwelai DD 
Fe ddes i ar draws taflenni oedd wedi cael eu cynhyrchu gan Arad Goch ag o ni wedi edrych ar 

yr amserlen i weld pa ddiwgyddiadau oedd o ddiddordeb i fi. 

Cyfwelydd A oedd yna unrhyw elfen benodol o’r noson oedd wedi dy atynnu di? 

Cyfwelai DD 

O ni moen gwybod mwy am Gantre’r Gwaelod. Ma chwedl wastad wedi bod yn rhywbeth di 

wedi bod yn ymwybodol ohono yn byw yma yng Ngheredigion, a dwi wedi dod ar draws yn fy 

ngwaith i o ymchwilio i farddonaieth oesoedd canol, a do ni erioed wedi wir meddwl pam oedd 

y chwedl wedi’i chysylltu gyda’r ardal hon oherwydd dwi’n ymwybodol bod y chwedl wedi ei 

gysylltu gydag ardal debyg yng ngogledd Cymru, gyda Llys Helig lle mae yna olion tebyg ond 

creigiau yn hytrach na choed yn dod i’r amlwg ar lanw isel. Ac mae yna draddodiad bod yna lys 

yno, Llys Helig Ap Gwyddno felly mae’n rhywbeth tebyg. 

Cyfwelydd 
Wy ti wedi dod ar draws chwedl deyg mewn unrhyw farddoniaeth neu lenyddaeith yn 

ymwneud â Llydaw? 

Cyfwelai DD 

Ie, nes i astudio llydaweg yn y coleg, ac oedd yna dipyn o straeon. Keiris, sef cae o dan y mor, 

mae hwna’n ardal tebyg. Sdim lot o gof gyda fi o’r straeon ond dwi’n cofio fod yna gysylltiad 

rhwng y math yna o beth a Chantre’r Gwaelod a bod yna gymuned wedi cael eu boddi o dan y 

dwr ganrifoedd a chnarifoedd y mor. 

Cyfwelydd 
Felly, yw diwgyddiadau o’r fath fel y noson lle roedden ni wedi plethu elfennau gwahanol at eu 

gilydd yn apelio ato ti?   

Cyfwelai DD 

Ydyn, ac i fod yn onest dwi erioed wedi bod mewn noson debyg o’r blaen. Beth oedd yn apelio 

lleiaf ato fi a falle yn apelio mwyaf at bobl eraill oedd y slot gyda’r beirdd cyfoes. Dwi ddim yn 

meddwl y byswn i wedi dewis mynd i hwna, lle byswn i wedi dewis mynd i’r peth ar Cantre’r 

Gwaelod, ond wrth gwrs nes i fwynhau e i gyd ac dwi’n falch bod fi wedi mynd i’r slot cynta 
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hyna ar farddoniaeth. Byddwn i ddim wedi dewis mynd i hwna [y slot barddonaieth] ond fe 

wnes i ei fwynhau yn fawr. 

Cyfwelydd 
Felly ti’n meddwl bod digwyddiad o’r fath sydd yn eithaf amrywiol yn gweithio’n dda i atynu 

amrywiaeth o bobl? 

Cyfwelai DD 

Ydw, ac yn aml iawn bydd un neu ddau elfen yn apelio at berson, felly bydd y drydedd elfen yn 

rhywbeth newydd iddyn nhw a falle bydde nhw ddim wedi meddwl am fynd i rhywbeth tebyg 

o’r blaen ond bod nhw mewn gwirionedd wedi ei fwynhau yn fawr. 

Cyfwelydd 
O siarad gyda aelodau eraill o’r gynulleidfa ar y noson, ges ti unrhyw deimlad o beth oedd pobl 

yn edrych ymlaen ato fwyaf neu beth oedd wedi atynu nhw at ddod i’r noson? 

Cyfwelai DD 

Umm, na. O ni’n cael argraff bod lot o bobl fel fi, lle roedden nhw wedi gweld y digwyddiad a 

meddwl bod e’n edrych yn eitha chwilfrydig ac eisiau dysgu mwy. Falle odd rhan fwyaf ohonyn 

nhw wedi cael eu atynu gan enwau Eurig Salisbury a Hywel Griffiths gan bod nhw’n lleol ac yn 

eithaf amlwg, ond wedi cael sypreis fach neis gyda elfennau eraill y noson. Ond odd e’n dda sut 

oedd y noson wedi cael ei threfnu lle roedd digwyddiadu yn cael eu cynnal mewn gwahanol 

lefydd a bod y pinc ledis yn cudlynu’r peth, ac yn gwneud i’r criw bondio gyda’u gilydd mewn 

ffordd, ac o ni’n teimlo fod awyrgylch neis iawn ar y noson, yn hytrach na fod rhywun yn dod i 

mewn i neuadd neu ystafell ac yn gwrando a wedyn gadael heb wir gymdeithasu gyda phobl 

eraill ar y bwrdd. 

Cyfwelydd So o ti’n teimlo bod ti’n fwy o rhan o’r noson? 

Cyfwelai DD Oeddwn, ac odd na fwy o drafod ynghlyn a’r gwahanol agweddau. 

Cyfwelydd 

Pan ydw i’n gwneud sgyrsiau neu ddarlithoedd, a dwi’n siwr fod ti’n teimlo hyn weithiau yn dy 

waith hefyd, fod y sgyrsiau yn gallu bod ychydig yn sych ac mae popeth wedi’i reoli i’r funud. 

Ond wy ti’n meddwl fod yr un math o fformat yn gallu gweithio’n dda mewn cyd-destun 

academaidd, lle bod pobl yn cael derbyn gwybodaeth academaidd a ffeithiol ond mewn ffordd 

falle mwy hwylus na’r dull draddodiadol? 

Cyfwelai DD 

Ie ma hwna bendant yn wir, ac o ni’n teimlo fod y noson yn cynnwys pob math o 

ddiddordebau, ac oedd y daflen oedd wedi cael ei chynhyrchu oedd yn trafod Cantre’r 

Gwaelod a’r gwyddoniaeth tu ol i hynny yn llawn gwybodaeth wyddonol eithafus astrus sy ni’n 

feddwl, ond wedi cael ei gyflwyno gyda deiagramau ac mewn ieithwedd dealladwy i bawb, ac 

oedd e’n hollol ddwyieithog. Beth oedd yn braf oedd bod y Gymraeg yr un mor safonol a’r 

Saesneg. Yn aml mewn digwyddiadau felna, falle bod y gymraeg yn eilradd a chi’n teimlo fod y 

Gymraeg wedi cael ei ychwannegu funud olaf ond o ni’n teimlo fod y Gymraeg cystal, os nad 

gwell na’r Saesneg. Ac o ni’n gallu mynd i ffwrdd gyda’r daflen ac esbonio i weddill y teulu am y 

peth. Ac mae’r daflen dal gen i ac dwi’n edrych arno bob hyn a hyn i atgoffa fy hun o’r 

manylion arni hi. 

Cyfwelydd 
O ni’n son am yr elfen ddwyieithog yn fyna. O ti’n meddwl fod hyna wedi gweithio’n dda cael 

noson ddwyieithog, achos y syniad gwreiddiol oedd cael dwy noson ar wahanol. 

Cyfwelai DD Dwi ddim yn cofio yn iawn, oedd dy gyflwyniad di yn ddwieithog? 

Cyfwelydd 
Oedd, roedd fy nghyflwyniad i yn hollol ddwyieithog, ond roedd rhai o’r elfennau barddonol 

weithiau yn uniaith Saesneg neu Gymraeg. 

Cyfwelai DD 

Ie dwi’n meddwl bod hyna wedi gweithio’n dda. Ond y gwirionedd mae’n debyg yw os bydde ti 

wedi gwneud e’n llwyr drwy’r Gymraeg neu’n llwyr drwy’r Saesneg bydde ti yn y pen draw 

wedi cael mwy o gynulleidfa yn gyfan gwbl. Byswn i’n meddwl bod rhai pobl di-Gymraeg falle 

heb ddod gan eu bod nhw ddim eisiau gwrando ar yr elfen Gymraeg, lle rydyn ni’n Cymry yn 

llawer mwy parod i gymryd pethau dwyieithog gan ein bod ni’n gweld hynna’n bwysig ac yn 
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gwerthfawrogi bod pethau’n cael eu gwneud yn Gymraeg. Y pay off yw bod ni’n gorfod cael 

nhw’n Saesnwg hefyd, lle bod gan Saeson efalli ddim yr un teimlad. Ond na o ni ddim yn teimlo 

fod natur ddwyieithog y noson wedi tynnu oddi ar y noson mewn unrhyw ffordd. 

Cyfwelydd 
Ac o ran cynnwys elfen wyddonol mewn i noson ddiwylliannol a pherfformiadol, oeddet ti’n 

teimlo fod hynna wedi tynnu oddi wrth y noson mewn unrhyw ffordd? 

Cyfwelai DD 

Wel yn bersonol byddwn i’n croesawi hynny gan fod gen i gymaint o ddiddordeb mewn 

gwyddoniaeth, ond o ni’n eistedd gyda pobl ar y bwrdd oedd ddim yn rhannu’r un diddordeb 

ond oedd hefyd wir wedi mwynhau’r elfen hynna ac wedi mwynhau’r esboniad. 

Cyfwelydd 
Oedd gyda ti unrhyw syniad am darddiad y goedwig hynafol a Sarn Cynfelyn cyn y sgwrs gwnes 

i roi? 

Cyfwelai DD 

Na, ond dwi’n gyfarwydd â’r coed ond, yn bersonnol, doeddwn i ddim wedi gwneud y cyswllt 

hynny gyda nhw a Cantre’r Gwaelod, ac wedyn roedd yr esboniad o sut roedd y sarnau wedi 

cael eu ffurfio gan yr ia yn hollol newydd i mi ac roeddwn i’n ffeindio hyny’n eithaf cyffrous i 

wybod. 

Cyfwelydd Oeddet ti wedi bod i ymweld a’r ddau o’r blaen? 

Cyfwelai DD 

Oeddwn, dwi wedi gweld y ddau, er dwi heb gerdded ar y Sarn ei hun ond dwi wedi ei weld o 

bell o’r llwybr arfordirol. Dwi hefyd yn ymwybodol o’r Sarnau i gyd ar fapiau ond doeddwn i wir 

heb wneud y cyswllt rhyngddyn nhw a’r chwedl, ac wrth gwrs mae’n gwneud hollol sens, a 

dylwn i fod wedi meddwl am hynny, ond wrth gwrs celtaidd neu Cymraeg cynnar yw’r chwedl 

ac mae’r sarnau hyn yn dyddio o gyfnod cyn i’r celtaidd ddod i Gymru, felly does dim cyswllt 

uniongyrchol rhwng y Sarnau a’r chwedl wrth gwrs, ond mae just yn ddiddorol sut mae’r 

chwedl wedi tyfu. Yn debyg i sut mae chwedlau wedi tyfu am Cadair Idris, gan fod y ‘gadair’ 

wrth gwrs llawer hyn nag unrhyw Idris gawr, ac dwi’n cymryd hefyd llawer hyn nag oedd pobl 

ar y Ddaear, felly mae just yn rhan o’r broses hynny o gysylltu chwedlau neu creu chwedlau i 

esbonio nodweddion yn y tirwedd ac mae hyna’n eithaf cyffrous. 

Cyfwelydd 

Wy ti’n teimlo y dylai fod mwy yn cael ei wneud i hyrwyddo ac i esbonio ffurfiant y goedwig a’r 

Sarn? Cafodd y goedwig wrth gwrs dipyn o gyhoeddusrwydd yn 2014 pan gwnaeth y stormydd 

dynnu i ffwrdd llawer o dywd gan ddatgelu mwy o’r boncyffion nag arfer. 

Cyfwelai DD 

Well ie fe wnaeth y stormydd hynny wedi agor llygaid pobl i bresenoldeb y boncyffion, a 

diddordeb ynddyn nhw hefyd, ond mae hyna hefyd yn rhoi llwyfan a chyfle i fanteisio ar y 

diddordeb hynny a bwydo ychydig bach o wybodaeth go iawn amdanyn nhw. Achos mae pobl 

yn awyddus i ddysgu mwy dwi’n meddwl. Ond mae angen i rywun fwydo’r gwybodaeth sydd 

wedi cael ei wneud gan wyddonwyr ar y goedwig i’r bobl sydd eisiau gwybod mwy amdano 

oherwydd dyna lle mae’r diffyg dwi’n meddwl achos dyw’r wybodaeth yma just ddim ar gael. 

Cyfwelydd Na does yna ddim y cyswllt yna rhwng yr ymchwilwyr a’r cyhoedd nagoes e. 

Cyfwelai DD 

Nag oes, a dwi’n teimlo fod hynny yn ddiffyg mewn lot o safleoedd yng Nghymru. Ti’n mynd 

yna a ti’n mynd “waw”, ma na dirffurfiau ffantastig yna, a ti’n ymwybodolg falle o bwysigrwydd 

y lle oherwydd chwedlau, ond does dim gwybodaeth i gael. 

Cyfwelydd 

Rhywbeth o ni wedi meddwl amdano oedd creu bwrdd gwybodaeth unai yn Wallog ei hun neu 

yn Aberystwyth a Borth i annog pobl i ymweld a’r Sarn, ac i weld y goedwig hynafol yn Borth. 

Wy ti’n meddwl byddai bwrdd gwybodaeth gyda rhywbeth tebyg i’r hyn sydd a’r y daflen, ond 

efallai gyda ychydig yn fwy o esboniad am y chwedl hefyd yn gweithio’n dda? 

Cyfwelai DD 

Wel yn bendant. Mae yna dibyn o bobl yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir a byddai cael 

bwrdd gwybodaeth o safle sydd yn edrych lawr dros y Sarn yn esbonio, ac efallai bwrdd 

gwydboaeth yn Borth ei hun lle mae’r boncyffion yno yn werthfawr iawn. Ond beth byddai’n 

werthfawr hefyd os byddai’r daflen gwnes ti gynhyrchu ar gael yn lleol yn y lle twristiaeth i lawr 

yn y dre fel bod pobl yn gallu pigo fo i fyny. Achos pan ti’n mynd i’r lle ymwelwyr ti’n dueddol o 

fynd i’r lle ymwelwyr a pigo lan taflenni ti’n gweld sy’n ddiddorol er mwyn cynllunio lle ti moen 
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mynd, felly byddai rhoi rhywbeth felna yna yn sicr yn ennyn diddordeb llawer o bobl i fynd i 

ymweld a’r safleoedd.  

Cyfwelydd 

Ie, achos bysai cael taflen yn y lle twristiaeth er enghraifft yn denu ymwelwyr i’r ardal, ac 

byddai bwrdd gwybodaeth yn y safle yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr ac i bobl leol na fyddai o 

reidrwydd yn mynd i’r lle twristiaeth. 

Cyfwelai DD 
Ie a diddordeb yn y safle ei hun sy’n mynd i annog pobl i fynd i weld o achos does dim caffi neu 

gweithgaredd yno felly mae angen ennyn y diddordeb yno i fynd i weld o. 

Cyfwelydd 
Pan wyt ti’n ymweld a safleoedd, wyt ti’n fwy tebygol o ymweld â safle tirweddol os oes gan y 

safle hynny gysylltiad diwylliannol, gyda hanes pobl, chwedlau, ayyb?  

Cyfwelai DD 

Ydw, dwi’n dueddol o fynd i weld safleoedd hanesyddol gan mod i’n ymcwilydd yn yr oesoedd 

canol. A phan fyddai’n mynd i safleoedd o’r fath fyddai’n chwilio allan am wybodaeth a dwi’n 

disgwyl cael gwybodaeth. Ac wrth gwrs mewn cestyll ac ati mae yna wastad ymgyrch mawr 

wedi bod i gyflenwi gwybodaeth i bobl, a hynny’n ddwyieithog, ond dwi yn hefyd licio mynd i 

weld llefydd sydd yn hardd neu’n anarferol o ran y tirwedd ag ati. Er nghraifft yn ddiweddar 

fues i draw i Llyn Llygaid Rheidol lle mae’r dwr sy’n cyflenwi Aberystwyth yn dod o, ac i fyny 

Pumlumon a doedd dim byd yno. Efallai oedd yna rhywbeth i lawr yn Nant y Moch, ond o ran 

pwysigrwydd Llyn Llygaid Rheidol a’r copaon i fyny fana doedd dim gwybodaeth ar gael. 

Cyfwelydd 
Felly ti’n mwynhau derbyn gwybodaeth am safleoedd, ac ywy’r gwybodaeth hynny yn gwneud 

i ti werthfawrogi’r llefydd yn fwy a’u pwysigrwydd nhw? 

Cyfwelai DD 

Ydw, a dwi’n lcio gwybod pam fod pethau wedi troi allan fel ag y mae nhw, a dwi’m yn meddwl 

mod i’n anarferol. A wedyn pan ti’n dallt pam mae pethau wedi troi allan fel ag y mae nhw, er 

enghraifft os ti’n mynd i Bontarfynach, pam fod y powleni dwr yna, beth ti’n galw nhw? 

Cyfwelydd Ceudyllau 

Cyfwelai DD 
Sut mae rheina wedi ffurfio miloedd o flynyddoedd yn ol, mae’r lle gymaint mwy diddorol 

wedyn. 

Cyfwelydd 
A un cwestiwn bach ola, pan wyt ti’n edrych am wybodaeth o flaen llaw neu mewn safleoedd 

beth yw dy hoff ffordd o dderbyn gwybodaeth?  

Cyfwelai DD 

I fod yn onest os dwi’n mynd i rhywle byddwn i’n mynd at Google i ddechrau i chwilio allan am 

y safle, wedyn buaswn i’n chwilio mewn llyfrau sydd gyno ni adre am bach o wybodaeth cyn 

mynd i’r safle. Ac wedyn ar ol bod yn y safle byswn i’n mynd i chwilio am fwy achos byddai lot 

mwy o ddiddordeb gyda fi yn y safle erbyn hyna! Felly mewn gwirionedd, ma’r diddordeb 

wedi’i danio yn y broses o ddewis y lle a gwneud tipyn bach o ymchwil o flaen llaw, felly pan 

ydw i wedi mynd i’r safle dyna’r amser gorau i roi gwybodaeth i fi, felly petai yna rhyw daflen 

neu fwrdd gwybodaeth yno byddwn i’n awyddus iawn i’w ddarllen.  

Cyfwelydd Beth am ddefnydd o bethau mwy technolegol fel apiau neu teithiau rhith? 

Cyfwelai DD 

Ie dwi wedi trio defnyddio apiau. Nes i drio defnyddio un mewn dinas lle roedd gwybodaeth 

am wahanol safleoedd yn y ddinas oedd yn dod i fyny ar yr app pan o ti’n cyrraedd nhw. Dwi’n 

ffeindio pethau felna bach yn siomedig i fod yn onest achos dwi’n ffeindio’r gwybodaeth mor 

elfenol, ond byddwn ni’n hapus i drio pethau felna. 

Cyfwelydd 

A beth am pan wyt ti’n ymchwilio am bethau o flaen llaw neu ar ol, byddai rhywbeth fel 

gwefan gyda taith o amgylch ardal gyda llefydd o ddiddordeb gwahanol wedi’u hamlygu o 

unrhyw ddiddordeb? 
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Cyfwelai DD 

Ie, nes i ddefnyddio’r taith o ti wedi gwneud ym Mhontarfynach i fynd rownd y safle fyna, a o 

ni’n ffeindio hwna’n ddiddorol just stopio ac edrych ac wedyn darllen tipyn bach. Dim gormod 

achos os yw hi’n oer a gwyntog tu fas dwi ddim moen gorfod darllen llith, felly dim ond 

crynodeb ac wedyn ymlaen i’r lle nesaf! A wedyn ar y diwedd ti’n teimlo fel bod ti wedi 

mwynhau’r safle, a bod ti wedi dysgu rhywbeth a dy ni gyd yn licio gwella a dysgu trwy’r 

amser. Felly ie dwi’n licio cael pytiau o wybodaeth a hefyd cyflwyniad at iaith dechnegol mwy 

wyddonol. Ti’n gwybod mae’n bwysig bod ni yn dysgu hyna a dyle’r ieithwedd ddim cael ei 

gadw’n rhy syml, ond drwy gyflwyno termau drwy esbonio’n fyr beth ydyn nhw ar y dechrau ac 

wedyn mynd ymlaen i’w defnyddio nhw wedyn, felly does genai ddim problem gyda hyny. A 

dwi hefyd yn teimlo fod termau Cymraeg yn hunan-esboniedig a bod termau Saesneg ddim 

gymaint, yn aml gan eu bod nhw’n dod o Ladin, mae nhw’n fwy tywyll!  

Cyfwelydd Diolch yn fawr iawn am gwrdd â fi heddiw!  

Cyfwelai DD Dim problem. 

 

Atodiad 16 – Holiadur a ddefnyddiwyd i gasglu adborth gan ddefnyddwyr Taith Cwm Elan. 
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