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Beth sydd dal yr un fath?
Yn anhygoel, mae Gwastadeddau Gwent yn 
edrych yn ddigon tebyg heddiw i’r hyn ag 
oeddynt nôl yn y 1700au a’r 1800au. Mae’r modd 
y mae’r ffosydd yn draenio’r tir a’r caeau, gan 
ddarparu tir pori cyfoethog, ffrwythlon ar gyfer 
anifeiliaid, yn golygu na fu angen mawr am newid. 
Y mae o hyd wedi bod yn ardal a ddefnyddir ar 
gyfer magu gwartheg a defaid gan fod y llystyfiant 
mor gyfoethog a thoreithiog.

Beth sydd wedi newid?
Er bod rhan fawr o’r tir ffermio sy’n weddill wedi 
aros yr un fath, mae rhywfaint o’r tir wedi cael ei 
addasu.

 ª Ceir adeiladau newydd, o ysguboriau fferm i 
warysau diwydiannol. Mae nifer o ardaloedd 
wedi’u gorchuddio ag adeiladau, yn enwedig y 
tir gwlyb corsiog ar ymyl Casnewydd.

 ª Roedd Casnewydd yn arfer fod yn dref 
gymharol fach. Yng nghyfnod y Canol Oesoedd 
roedd ganddo gastell yn amddiffyn man croesi’r 
afon, marchnad, melin, ychydig o dai a glanfa. Y 
mae bellach yn ddinas fawr.

 ª Adeiladwyd Gweithfeydd Dur Llan-wern yn 
1962 ar draws darn eang o Wastadeddau 
Gwent. Pan agorodd, roedd mwy na 13,000 o 
weithwyr a chontractwyr ar y safle. Hwn oedd 
y gwaith dur integredig cyntaf ym Mhrydain 
i ddefnyddio prosesau chwythu ocsigen. 
Gwnaeth y felin strip boeth arloesi’r defnydd 
cyntaf llwyddiannus o gyfrifiadur i reoli melin 
yn llwyr. Terfynwyd y gwaith o gynhyrchu dur 
yn 2001 ond mae capasiti’r felin rolio dal yn 
bwysig.

Yoke Reen yn 
ystod yr haf, ffos 
ddraenio bwysig 
a chynefin i fywyd 
gwyllt

Delwedd: 
Partneriaeth 
Tirlun Lefelau Byw
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Dros amser, mae pobl wedi atal y môr rhag cyrraedd Gwastadeddau 
Gwent trwy eu hamgylchynu â chlawdd pridd (y morglawdd). 
Fodd bynnag, mae dŵr yn dal i ddod i mewn o afonydd a nentydd 
mewndirol, gyda dŵr yn llifo i lawr o’r mynyddoedd a’r bryniau. Yn 
y gorffennol, mae pobl wedi dod o hyd i ddatrysiadau gwahanol i 
ddraenio’r dŵr croyw o’r caeau, ac mae mapiau a lluniau yn dangos 
tystiolaeth am hyn. 

Roedd y Rhufeiniaid (oddeutu 1,900 o flynyddoedd yn ôl) yn rhai o’r 
bobl gyntaf i ddechrau draenio Gwastadeddau Gwent, gan ddarparu 
caeau sych, yn enwedig yn ystod yr haf, er mwyn i’w gwartheg, 
defaid a cheffylau gael pori. Yn ystod cyfnod y Normaniaid (oddeutu 
900 mlynedd yn ôl), gwnaeth perchnogion tir cyfoethog – gan 
gynnwys nifer o fynachdai oedd newydd gael eu sefydlu – ddraenio 
ardaloedd mawr o dir. Roedd y mynaich yn enwedig yn beirianwyr 
creadigol a gwnaethant newid y sianeli dŵr yn y caeau yn fedrus, 
gan hyd yn oed groesi un dros un arall, fel traphont ddŵr fach.

Mae llawer o’r caeau a welir ledled Gwastadeddau Gwent yn edrych 

yn debyg iawn i’r hyn a welid 200 mlynedd yn ôl. Mae ffermwyr 
wedi parhau i bori defaid a gwartheg ar y caeau hyn, gan ddibynnu 
ar yr hen sianeli draenio a thraddodiadol i gadw’u caeau yn rhydd 
rhag llifogydd. Er hynny, cafwyd rhai newidiadau. Mae rhai caeau 
neu ardaloedd wedi’u draenio ymhellach a’u defnyddio i bori 
ceffylau a gweithgareddau hamdden, tra bo eraill wedi’u gorbori, 
gan atal planhigion sy’n blodeuo rhag tyfu neu adar rhag nythu. Mae 
lledaenu dom da a throeth ar y caeau yn helpu’r porfa i ffynnu. Fodd 
bynnag, mae hyn yn atal blodau rhag tyfu ac y mae hefyd yn diferu 
i mewn i’r ffosydd draenio, gan achosi algâu i ledaenu, gan ladd yr 
holl blanhigion eraill sy’n tyfu yno.

Mae rhai ardaloedd wedi gwella’r tir ar gyfer bywyd gwyllt. Er 
enghraifft, roedd Gwlyptiroedd Casnewydd yn dir ffermio ar un 
adeg. Cloddiwyd tyllau ar gyfer dympio lludw o’r orsaf bŵer. Y mae’r 
rhain wedi’u cloddio allan mewn mannau i greu pyllau a gwelyau 
cors ar gyfer adar dŵr.

Mae defaid yn 
pori ar draws 
Gwastadeddau 
Gwent, y 
blaendraeth yn 
yr achos hwn, 
fel y maent 
wedi’i wneud 
ers cannoedd o 
flynyddoedd

ADRAN UN

Tirwedd 
Gwastadeddau 
Gwent
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Ynysoedd o dir sychach gyda 
choed derw, onn a gwern

Wedi’i feddiannu yn yr haf 
gan deuluoedd Mesolithig 

a oedd â mynediad at 
fwyd a dŵr croyw

MORFA HELI

Roeddent yn symud i mewn 
i’r tir yn ystod y gaeaf
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ADRAN UN

Llinell amser o 
newidiadau ar 
Wastadeddau 
Gwent
a sut mae’r tir wedi cael 
ei reoli gan bobl

 7,000 o flynyddoedd yn 
ôl: y cyfnod Mesolithig

Yn ystod y cyfnod Mesolithig 
roedd lefelau’r môr yn is. Roedd 
y tir yn disgyn i lawr o’r môr, 
ac roedd bryn yn Allteuryn 
yn ffurfio ynys o fewn y 
gwlyptiroedd.

1,900 o flynyddoedd 
yn ôl: y Rhufeiniaid

Pan gyrhaeddodd y Rhufeiniaid 
yn ne-ddwyrain Cymru, 
sefydlon nhw gaer lengol 

fawr Brydeinig yng Nghaerllion, gyda 5,600 
o filwyr.  Daeth Gwastadeddau Gwent yn 
fan pwysig ar gyfer magu gwartheg, defaid 
a cheffylau. Mae’n bosib fod adar gwyllt lleol 
wedi ymddangos ar fwrdd bwyd Rhufeiniaid 
uwch hefyd, gan gynnwys y garan, sydd wedi’i 
ailgyflwyno’n ddiweddar ar ôl diflannu yn yr 
ardal yn y 1600au. Gwnaed ymdrech i ddraenio’r 
Gwastadeddau’n rhannol (er enghraifft, trwy 
gloddio ffosydd), er y bydd ardaloedd mawr 
wedi profi llifogydd gan y llanw o hyd yn 
achlysurol. Mae Maen Allteuryn (sy’n cael ei 
harddangos yn yr Amgueddfa Lleng Rufeinig 
yng Nghaerllion) yn cofnodi rhywfaint o’r 
gwaith hwn.

Darganfuwyd cwch o gyfnod y Rhufeiniaid 
wrth adeiladu warws dosbarthu mawr Tesco yn 
y datblygiad ‘Europark’ (rhwng y gwaith dur a 
Magwyr). Mae hyn yn awgrymu y bu cilfach lanw 
yn llifo i mewn i’r tir o Redwick ar yr arfordir i lanfa 
yng nghefn y Gwastadeddau lle’r oedd y cwch 
wedi’i angori.

1,500 o flynyddoedd yn ôl

Ar ddiwedd cyfnod y Rhufeiniaid, cododd lefelau’r 
môr a ffurfiwyd morfa heli unwaith yn rhagor ar 
draws Gwastadeddau Gwent.

800 i 900 mlynedd yn ôl (1100au 
i 1200au): y Normaniaid

Dros 950 mlynedd yn ôl, yn 1066, ymosododd 
y Normaniaid ar Loegr o Ffrainc. Dros y 200 
mlynedd nesaf, goresgynnant Gymru yn araf, gan 
adeiladu cestyll, meddiannu’r tir gorau ar gyfer 
ffermio a byw ffordd o fyw gyfoethog. Roedd 
y Normaniaid yn byw mewn ystadau mawr a 
chymerasant yr ardaloedd tir ffermio gorau, gan 
adael y tir ffermio salach ar gyfer y mynachod. Yn 
ogystal, sefydlodd y Normaniaid fynachlogydd, 
yr oedd nifer ohonynt yn dal tir ar Wastadeddau 
Gwent, a gwnaethant helpu i adeiladu 
morgloddiau a draenio’r tir. Un o’r rhain oedd 
Priordy Allteuryn (ar safle Hill Farm), a sefydlwyd 
yn 1113 ac a gafodd ei ddiddymu yn y 1530au.

Oddeutu 500 mlynedd yn ôl 
(1400au a 1500au) 

O’r 1400au ymlaen, dirywiodd yr hinsawdd, 
gan arwain at erydu arfordirol, a arweiniodd at 
ailadeiladu’r morglawdd ymhell i mewn i’r tir na’i 
safle blaenorol.

500 i 200 mlynedd yn 
ôl (1500au i 1800au)

Yn ystod y 1530au, caewyd y 
mynachlogydd a gwerthwyd 
eu tiroedd (a adnabyddir fel y 
Diwygiad Protestannaidd). Yn 
ystod y 1600au a’r 1700au, roedd 
tirfeddianwyr yn arbrofi gyda’u 
harferion ffermio. Yn y 1700au 
a’r 1800au, cafodd tir comin, a 
ddefnyddiwyd gan bentrefwyr 
lleol ar gyfer tanwydd, pori 

a deunyddiau eraill, ei rannu rhwng yr holl 
dirfeddianwyr gwahanol er mwyn creu mwy o 
dir ffermio. Cynigiwyd un setliad ariannol i gyn-
denantiaid yn gyfnewid am golli eu hawliau dros 
y tir comin. Roedd nifer ohonynt yn falch o’r arian, 
ond cafodd rhai eu talu a’u troi allan gan rym o’u 
tiroedd blaenorol.

Arweiniodd hyn at newid cymdeithasol mawr. 
Roedd hyn yn amserol gan fod y Chwyldro 
Diwydiannol yn digwydd. Symudodd llawer o bobl 
gyffredin i Gasnewydd er mwyn ennill arian trwy 
weithio mewn diwydiannau lleol.

Yn 1850, adeiladwyd y rheilffordd ar draws 
Gwastadeddau Gwent, gan dorri trwy ganol caeau 
yn aml. Adeiladwyd pont ar draws y rheilffordd 
ym Magwyr fel bod ffermwyr yn dal yn gallu cael 
mynediad i’w caeau.

O’r 1900au hyd heddiw 

Mae llawer o ardaloedd Gwastadeddau Gwent 
yn parhau i fod yn dir ffermio, er ei bod yn bosib 
nad yw’r tir hwn mewn blociau, fel yr oedd yn 
y gorffennol, sy’n perthyn i bobl sy’n byw wrth 
eu hymyl. Fel y mae caeau wedi dod ar gael, yn 
aml pan mae tirfeddianwyr wedi marw heb fod 
unrhyw un i’w hetifeddu, mae’r tir wedi’i rannu’n 
darnau llai a’i werthu i bobl sy’n byw ymhellach i 
ffwrdd. Mae gan y caeau berchenogaeth gymysg 
iawn heddiw, sy’n cynnig ei heriau ei hun.

Tiroedd mynachaidd (o amgylch 
Casnewydd a Chas-gwent)

Rhoddwyd ardaloedd o dir amaethyddol da yn yr 
ardaloedd arfordirol i’r mynachod, a rhywfaint o 
dir oedd wedi’i ddraenio’n wael mewn ardaloedd 
mewndirol. Mae’n debygol mai’r mynachod a 
ddyfeisiodd y systemau draenio mwy soffistigedig, 
gan gynnwys y gallu i anfon un ffos ddraenio o 
dan un arall heb gymysgu’r ddwy.

Trawstoriad o Wastadeddau Gwent ger Allteuryn yn ystod 
y cyfnod Mesolithig (pan wnaed olion traed yn y mwd)

Silt/clai

Mae’r tir fel arfer dau fedr o dan farc y 
penllanw, yn saith medr mewn amgylchiadau 

eithriadol (yn is na’r gorllanw mwyaf)

YMYL Y FFEN
Tir is, gwlyb, 
brwynog a 

mawnog nes y 
1700au

Trawstoriad cyffredinol o Wastadeddau 
Gwent o’r 1400au ymlaen

YMYL Y FFEN

MÔR



Dr Jennifer Foster is an archaeologist who has worked at the British Museum and the Ashmolean Museum. She now teaches at Reading University and Continuing Education classes for Oxford University. Since 1992 she has been part of the team, led by Prof. Martin Bell, excavating in the Severn Estuary when the tide goes out. She has never found any treasure but making plaster casts of footprints made 7500 years ago is very exciting. 

B
ri

an
a 

D
ru

ry
, B

ri
an

a 
D

ru
ry

 P
ho

to
g

ra
p

hy

Jennifer Foster

Delwedd: Ed Drewitt

Delwedd: Ed Drewitt
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GWEITHGAREDD

Effeithiau trafnidiaeth

Mae trydaneiddio’r rheilffordd ar draws 
Gwastadeddau Gwent wedi creu’r angen i 
ailadeiladu nifer o’r pontydd a gwneud newidiadau 
gweledol enfawr i lwybr y rheilffordd trwy godi 
cynheiliaid gwifrau ar hyd y llinellau.

Beth mae hyn wedi’i olygu i ffermwyr, pobl leol, 
busnesau a bywyd gwyllt? 

Pam mae lleoliad y Gwastadeddau wedi arwain at 
eu defnydd ar gyfer yr M4, y rheilffordd, Llan-wern, 
warysau a llinellau pŵer, ac ati?

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

Llyfr i’w ddarllen

The Boar with 
Apple in his Tusks 
Jennifer Foster 
PARTNERIAETH TIRLUN LEFELAU BYW

Mae The Boar with Apple in his 
Tusks gan Jennifer Foster yn sôn am 
fywyd ar Wastadeddau Gwent 7,500 
o flynyddoedd yn ôl. I lawrlwytho 
copi, ewch i’r dudalen we ar gyfer yr 
adnodd hwn.

GWEITHGAREDD

Creu llinell amser

Crëwch linell amser gan ddefnyddio’r wybodaeth 
o’r tudalennau hyn. Yn dibynnu ar oedran a gallu’r 
dosbarth, gallai’r dasg hon gael ei chwblhau gan y 
myfyrwyr, neu’i symleiddio trwy greu digwyddiadau 
allweddol y mae myfyrwyr yn eu hychwanegu at 
linell amser. Gallai myfyrwyr ddarlunio sut olwg 
fyddai wedi bod ar y Gwastadeddau trwy ddefnyddio 
lluniau, ffotograffau a mapiau a gynhwysir yn yr 
adnodd hwn.

CYMHWYSO GWYBODAETH

GWEITHGAREDD

Pam mae’r dirwedd 
yn edrych fel hyn?

Gofynnwch gwestiynau gwahanol i’r 
myfyrwyr wrth i chi edrych ar y llinell 
amser.

Disgrifiwch sut oedd Casnewydd 200 
mlynedd yn ôl. Sut mae Casnewydd 
heddiw? Pa resymau gallwch chi feddwl 
amdanynt ar gyfer pam y mae wedi 
newid?

Sut wnaeth y Rhufeiniaid ddefnyddio’r 
tir? Pam wnaethant ddraenio a 
chlirio’r tir?

Efallai y cafodd y tir ei ddraenio i 
ddarparu profiad peirianyddol a gwaith i 
gadw’r llengfilwyr yn brysur tra oeddynt 
yn y barics yng Nghaerllion.

Sut wnaeth fynachlogydd ddylanwadu 
ar y dirwedd a’i newid? Sut wnaethant 
gael y defnydd gorau o’r tir?

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

ADRAN UN

Gweithgareddau



Ffos draenio bwysig, Monks 
Ditch sy’n rhedeg trwy 
Wastadeddau Gwent.

Delwedd: Partneriaeth 
Tirlun Lefelau Byw
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Gall y patrwm draenio ddangos 
y dyddiad pan gafodd y tir 
ei ddraenio. I ba oes y mae 
patrwm penodol yn perthyn?

Ledled y Gwastadeddau gallwch weld 
enghreifftiau o hyd o’r systemau draenio 
caeau gwahanol a ddefnyddiwyd ar hyd y 
canrifoedd. Mae caeau sydd wedi’u haddasu 
yn gyffredin ledled Gwastadeddau Gwent 
er nad ydynt yn hawdd i’w gweld bob tro, 
yn enwedig os ydych yn gyrru, gan eu bod 
wedi’u cuddio gan y gwrychoedd. O’r trên 
rhwng Casnewydd, Cyffordd Twnnel Hafren 
a Chas-gwent, mae’r mwyafrif o’r caeau 
ar hyd y rheilffordd yn dangos arwyddion 
o dwmpathau isel a chafnau sy’n helpu 
i ddraenio’r dŵr i ffwrdd. Os ydych yn 
ymweld â Gwlyptiroedd Casnewydd, mae 
modd gweld rhai ar ochr dde’r ffordd wrth i 
chi deithio ar hyd Heol West Nash. 

Yn hytrach na chae sy’n edrych yn llyfn 
a lled wastad, efallai y byddwch yn sylwi 
ar linellau syth bwriadol yn y caeau sy’n 
gytbell; gan eu bod yn draenio’r dŵr, 
mae’r pridd oddi tanynt yn wlypach ac 
yn caniatáu planhigion sy’n hoffi amodau 
llaith, megis brwyn, i dyfu ar eu hyd, gan eu 
gwneud yn fwy gweledol.

Amrywiadau mewn patrymau caeau
Mae caeau Rhufeinig, a thystiolaeth o ffermio a 
rhyw fath o aneddiadau, yn dymhorol yn unig yn ôl 
pob tebyg, wedi’u canfod yn Nhredelerch, Llanbedr 
Gwynllŵg, Llansanffraid Gwynllŵg, Coedcernyw, 
Trefonnen, Allteuryn, Redwick, Magwyr a Chil-y-coed, 
yn ogystal â mannau eraill. Mae ffermydd Rhufeinig 
hysbys yn clystyru ar hyd ymyl y ffen, e.e. Cil-y-coed, 
Porthysgewin, Matharn, Rogiet, Ifton, Basaleg, 
Langstone, a Threfesgob a Llan-wern o bosibl.

Whitson: mae caeau sy’n agos i Whitson yn dangos 
patrymau o’r system a ddefnyddiwyd yn y 1500au 
a’r 1600au. Maent wedi’u trefnu mewn patrwm 

rheolaidd gyda chaeau ar ffurf stribedi hir i gyd yn 
dod oddi ar ochr ddwyreiniol y pentref mewn llinell 
hir. Efallai bod ffurf y caeau hyn wedi dod o Wlad Belg 
trwy batrymau caeau tebyg a ddarganfuwyd yn Sir 
Benfro.

Cil-y-coed: mae caeau yn y fan hon yn nodweddiadol 
o’r 1800au – gridiau o lonydd gyda chaeau sgwâr 
neu betryal yn dod oddi arnynt. Mae llawer o gaeau 
yn cynnwys olion ymdonog hen gilfachau llanwol 
(sy’n llawn silt erbyn hyn). Amgáu tir comin (gweler 
Redwick isod hefyd).

Trefonnen: patrwm caeau rheolaidd.

Redwick: yn wahanol i nifer o leoedd, mae gan 
Redwick rai o’r caeau petryal mwyaf a reolid unwaith 
gan y mynachod. Mae mapiau o’r 1830au yn dangos 
stribedi o dir ffermio gerllaw’r caeau mawr hyn. 
Arhosodd y stribedi hyn am iddynt barhau o dan 
gyfraith gyffredin lle’r oedd y bobl gyffredin (pobl 
leol oedd yn gweithio a byw ar y tir) yn cadw eu 
hawliau – ni chafodd y tir ei roi nôl i’r tirfeddianwyr, 
yn wahanol i’r rhan fwyaf o ardaloedd pan gafodd 
y Deddfau Cau Tiroedd eu cyflwyno. Cafodd y 
pentrefwyr pa bynnag ddarnau oedd ar ôl, neu 
roedd ganddynt y rhain eisoes.

Tua’r gorllewin o Monks’ Ditch – o fewn plwyfi 
Allteuryn a Threfonnen – mae’r caeau yn anghyson 
iawn o ran eu siâp, ac mae’r aneddiadau wedi’u 
gwasgaru ledled ardal eang. Mae’r dirwedd hon 
yn ymddangos fel petai wedi’i chreu yn ôl y dull 
traddodiadol Cymreig. Mewn cyferbyniad, tua’r 
dwyrain o Monks’ Ditch, mae gan y dirwedd 
ymdeimlad mwy Seisnig gyda phentrefi cywasgedig 
(megis Redwick) a chaeau hir cul sy’n nodweddiadol 
o ‘gaeau agored’.

ADRAN DAU

Adnabyddwch 
dir ffermio 
o gyfnodau 
gwahanol ledled 
Gwastadeddau 
Gwent

GWEITHGAREDD

Adnabod patrymau 
draenio hynafol

Er bod lluniau o’r awyr yn dangos rhai 
o’r patrymau a grëwyd gan y systemau 
draenio, mae LiDAR, techneg arolygu 
arbennig, yn dangos y patrymau ffosydd 
draenio a chilfachau hyn mewn mwy o 
fanylder. Mae gwefan livinglevelsgis.org.
uk yn dangos mapiau o Wastadeddau 
Gwent yn ystod y 1830au. Wrth 
chwyddo’r map, gallwch weld patrymau 
caeau gwahanol ar unwaith o ran eu 
maint, eu siâp a’u trefniad.

Sut i ddefnyddio: Os byddwch yn ticio’r 
blwch ‘LiDAR’ yn y blwch ‘View Map 
Layers’ ar chwith y sgrin a chwyddo’r 
mapiau, gwelwch batrymau du, gwyn 
a llwyd – dyma’r ffosydd a chilfachau 
sy’n draenio’r dŵr i ffwrdd o’r caeau. O 
dan ‘Set Layer Opacity’, symudwch y 
bar ar y llinell lorweddol ar gyfer LiDAR. 
Bydd hyn yn newid y cyferbynnedd, gan 
orgyffwrdd rhwng y patrymau a’r mapiau 
gwreiddiol.

Gall hanes pentref gael ei weld yn aml 
trwy ddefnyddio mapiau hanesyddol a 
phatrymau caeau cyfagos.

Edrychwch ar y caeau ger pentrefi 

Redwick, Llansanffraid Gwynllŵg, 
Whitson, Cil-y-coed a Threfonnen 
a lluniwch batrwm y caeau. Yna, 
defnyddiwch y wybodaeth yn y tabl i 
ddod o hyd i oedran y fferm a’r systemau 
draenio yr ydych yn gallu eu gweld.

Edrychwch ar drefniadau’r tai a 
thrafodwch:

 ª Aneddiadau cnewyllol a gwasgaredig 
– sut mae’r tai mewn rhai o’r pentrefi 
yn wasgaredig ac mae rhai wedi 
ffurfio o amgylch canolbwynt. 
Meddyliwch am rai rhesymau pam 
fyddai hyn wedi digwydd o bosibl.
 ª Y rhesymau ar gyfer pam y mae 
patrymau caeau a draenio wedi 
datblygu’n wahanol dros gyfnodau 
amser gwahanol.
 ª Sut wnaeth perchnogion tir gwahanol 
drin a defnyddio’r tir mewn ffyrdd 
gwahanol.

DEHONGLI DATA

Patrwm caeau Pan osodwyd y caeau 
/ system ddraenio

Mae stribedi hir rheolaidd yn ffurfio 
llinell

1500au a 1600au

Patrwm grid â chaeau petryal 1800au
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 Cors Magwyr

Dros y canrifoedd, roedd y corstiroedd mawnog wrth gefn y 
Gwastadeddau yn llai gwerthfawr. Roeddent yn fawnog/cors cyn 
i chi ddod at y pentrefi uwch, sychach megis Magwyr. Mae Cors 
Magwyr yn dal i fod yn wlyb a mawnog ac y mae dal wrth gefn 
y gors. Mae’r caeau sydd rhyngddi a’r môr yn sych ac mae’n 
debygol iddynt wastad fod yn sych. Mae Cors Magwyr yn parhau 
i fod yn lle pwysig a phrin ar gyfer y cynefin hwn ac ar gyfer 
bywyd gwyllt prin a chyffredin sydd angen lle o’r math i fyw. 

Gallwch ymweld â Chors Magwyr gyda’ch dosbarth i brofi’r 
cynefin prin hwn, i archwilio’r coed a’r bywyd adar, ac i fynd i 
ddipio mewn pyllau yn y ffosydd. Mae sesiynau dosbarth sydd 
wedi’u hwyluso ar gael yn ogystal â’r cyfle i archwilio ar eich 
pen eich hun.

gwentwildlife.org/discover-learn/magor-marsh-education/
school-groups

 Gwlyptiroedd Casnewydd

Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn Warchodfa Natur Genedlaethol a gafodd ei datblygu 
i ddarparu cartrefi ar gyfer bywyd gwyllt fel mesur lliniaru pan gafodd cynllun 
Morglawdd Bae Caerdydd ei weithredu. Cafodd y warchodfa ei chreu trwy gloddio 
lagwnau a’u llenwi â dŵr ar gyfer bywyd gwyllt. 

Yn wreiddiol, roedd yr ardal yn safle lle roedd lludw’r orsaf bŵer gerllaw yn cael ei 
ddympio.  Cloddiwyd lagwnau yn y caeau a chafodd lludw ffres ei bwmpio i mewn 
iddynt. Yn hwyrach, cafodd y rhain eu cloddio unwaith yn rhagor ac ailsefydlwyd y 
lefelau dŵr. Heddiw mae’r lludw yn amlwg ar hyd y llwybrau a’r twmpathau gwadd! 
Mae’r warchodfa o’r un maint â 437 o gaeau rygbi. Mae rhan helaeth ohoni yn wely 
cyrs, cynefin prin ar gyfer amrediad o anifeiliaid a phlanhigion, gan gynnwys dyfrgwn, 
breision y cyrs ac adar y bwn. Mae pyllau mwy agored a glaswelltiroedd yn gartref i 
adar hirgoes sy’n nythu megis cornchwiglod, cambigau a phibyddion coesgoch.

Gallwch ymweld â Gwlyptiroedd Casnewydd gyda’ch dosbarth i brofi’r cynefin pwysig 
hwn ac archwilio’r bywyd gwyllt; mae sesiynau dosbarth sydd wedi’u hwyluso ar 
gael, yn ogystal â’r cyfle i archwilio ar eich pen eich hun. Y mae canolfan ymwelwyr 
ar gael gydag ystafell ddosbarth, toiledau, caffi a siop. Y mae’n gartref i fywyd gwyllt 
cyfoethog; gall plant archwilio cynefinoedd ac addasiadau trwy dipio yn y pyllau neu 
wylio’r hwyaid, gwyddau ac elyrch niferus sy’n ymweld â’r warchodfa.

rspb.org.uk/fun-and-learning/for-teachers/school-trips/newport-wetlands

Mae Cors Magwyr yn hafan 
i fywyd gwyllt, yn agos at y 
rheilffordd a’r lonydd, i’r de 
o Fagwyr

Delwedd: Ed Drewitt

Mae canolfan Gwlyptiroedd 
Casnewydd yn lleoliad delfrydol 

i ysgolion sy’n ymweld.

Delwedd: RSPB

Trawstoriad o Wastadeddau Gwent, gan 
gynnwys Magwyr, yn ystod y cyfnod 
Mesolithig

Coetir yn 
ystod y cyfnod 

Mesolithig

Byddai’r ardal hon wedi bod 
yn wlyb yn ystod y cyfnod 

Mesolithig, pan gafodd yr olion 
troed eu gwneud

Efallai bod yr ardal hon wedi 
bod yn sych erioed (a ddim 

yn wlyb neu wedi’u draenio)

Tir yn codi
Cors Magwyr

ADRAN DAU

Cors Magwyr & 
Gwlyptiroedd Casnewydd
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Erbyn heddiw, mae’r morglawdd ar 
hyd arfordir Gwastadeddau Gwent 
yn cadw dŵr y môr i ffwrdd o’r tir 
ffermio. Felly, o ble y daw’r holl ddŵr?

Mae rhywfaint o’r dŵr yn dod o lawiad yn 
y gaeaf – mae gan nifer o gaeau sianeli 
sy’n draenio’r dŵr i ffwrdd ohonynt. Mae 
llefydd eraill, megis Cors Magwyr, yn profi 
llifogydd yn naturiol. Mae’r rhan fwyaf 
o’r dŵr croyw yn dod o dir uwch trwy 
nentydd a ffynhonnau. Yn ystod glawiad 
trwm, mae cymaint o ddŵr yn cyrraedd yr 
iseldiroedd bod yr afonydd a’r nentydd yn 
gorlifo’u glannau, gan arwain at lifogydd 
yn y caeau.

Mwy o fanylion

Mae dŵr yn llifo i lawr trwy 45 
o afonydd, nentydd a chamlesi, 
gan ffurfio dalgylch sy’n llifo 
o’r Mynydd Du i’r môr. Mae’r 
brif afon, Afon Wysg, yn llifo 
125 km tua’r de-ddwyrain 
trwy Aberhonddu, Crucywel, y 
Fenni, Brynbuga a Chasnewydd. 
Yn ystod glaw trwm a phan 
fydd eira’n toddi, mae mwy o 
ddŵr nag sy’n arferol yn llifo 
i lawr yr afonydd, gan greu 
llifogydd naturiol mewn caeau 
a chorstiroedd a adnabyddir fel 
y gorlifdir. Wrth i’r dŵr lifo i lawr 
yr afon tuag at Wastadeddau 
Gwent, mae rhywfaint ohono 
yn cael ei bwmpio i ffwrdd 
i fwydo Camlas Sir Fynwy 
a Brycheiniog a chronfa 
storio dŵr Llandegfedd, ac y’i 
defnyddir yn ogystal i ddarparu 
dŵr ar gyfer ffatrïoedd, ffermydd 
pysgod a chynlluniau ynni 
dŵr, ac i ddyfrhau cnydau neu 
fwydo anifeiliaid ar ffermydd. 
Ar Wastadeddau Gwent, mae 
system o gatiau, a adnabyddir 
fel llifddorau, yn atal gormod 
o ddŵr rhag llifo ar y caeau. 
Mae’r llifddorau a morglawdd 
sydd wedi’i adeiladu ar ymyl 
Gwastadeddau Gwent yn atal 
llanwau uchel iawn rhag creu 
llifogydd ar y caeau. 

Mae Afon Wysg yn gartref i nifer 
fawr o bysgod gwahanol, gan 
gynnwys eogiaid. Mae’n afon 
iach ac mae’n darparu llefydd 
o bwys rhyngwladol i bysgod 
megis gwangod, lampreiod, 
pennau lletwad a brithyllod 

GWEITHGAREDD

Mapio afon

Mapiwch lwybr Afon Wysg o’i 
tharddiad yn y Mynydd Du i’r man 
lle mae’n llifo i mewn i’r môr yng 
Nghasnewydd.

 ª Pa lefydd y mae’r afon yn mynd 
heibio iddynt lle y gellid tynnu 
dŵr ar gyfer pobl ac anifeiliaid tir 
ffermio? 
 ªOes yna unrhyw rwystrau ar hyd 
yr afon a allai atal pysgod megis 
llysywod, eogiaid a gwangod 
rhag nofio i fyny’r afon i ddodwy 
wyau (silio)?

DATRYS PROBLEMAU

GWEITHGAREDD

Cynlluniwch 
ffenestr liw goffa

Cynlluniwch ffenestr liw goffa i ddathlu 
Gwastadeddau Gwent. Gallai’r ffenestr 
gynnwys rhan o stori o’r adnodd hwn, neu 
anifail, cynefin neu unigolyn allweddol sy’n 
gwneud y Gwastadeddau yn arbennig.

Mae’n bosibl gwneud ffenestr liw seml gan 
ddefnyddio losin caled lliwgar, trwy falu lliwiau 
tebyg gyda’i gilydd. Gellir gwneud ffrâm syml 
o does a gosod y losin caled tu mewn iddo. 
Gellir pobi hwn wedyn i greu’r dyluniad. Os 
gwneir hyn o dan amgylchiadau hylan, gellir ei 
fwyta ar ôl ei orffen.

GWEITHIO’N GREADIGOL

“Mae’r rhan fwyaf 
o’r dŵr ffres yn 
dod o dir uwch 
trwy nentydd a 
tharddellau.”

ADRAN TRI

O ble y daw’r dŵr ar 
Wastadeddau Gwent?

fyw ynddynt. Mae angen i rai 
o’r rhain deithio i fyny’r afon i 
ddodwy eu hwyau (silio); mae 
rhai rhwystrau sy’n eu hatal rhag 
mynd ymhell, megis cored yn 
Nhrostre, cored yn Aberhonddu, 
a phontydd yn Llan-ffwyst 
a Chrucywel. Mae coredau 
yn argaeau serth sy’n newid 
cyflymder y dŵr. 

Er mwyn sicrhau dŵr glân ac 
iach ar gyfer pobl a bywyd 
gwyllt, gofalir am yr holl 
ddalgylch mewn modd sy’n 
helpu i wneud y canlynol:

 ª cael cynefinoedd sydd wedi’u 
cysylltu’n well ac yn ffurfio 
coridorau ar gyfer bywyd 
gwyllt megis dyfrgwn, llygod 
y dŵr a gleision y dorlan; 
 ª darparu mwy o lefydd i fyw ar 
gyfer bywyd gwyllt; 

 ª gwaredu neu reoli 
rhywogaethau estron a 
goresgynnol; 
 ª glanhau, atal neu leihau 
llygredd; 
 ª gwaredu neu newid 
rhwystrau fel bod pysgod yn 
gallu teithio’n haws i fyny’r 
afon i silio.

Yn ystod glawiad trwm neu pan 
fydd eira’n toddi, mae’r cynnydd 
mewn dŵr yn achosi’r afonydd 
i orlifo i mewn i gaeau gerllaw. 
Pan mae’r dŵr yn llifo dros 
lannau’r afon, mae ffrithiant yn 
achosi’r dŵr i arafu a gadael 
deunyddiau megis cerrig a 
chlai ar ôl. Mae hyn yn arwain 
at adeiladu mur neu arglawdd 
naturiol a elwir yn llifglawdd.
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Dyma fap o Fagwyr a’r wlad o’i amgylch 
ym 1830. Yn ystod y cyfnod hwn, lluniwyd 
mapiau manwl iawn gan Gomisiynwyr 
Carthffosydd Gwastadeddau Gwent, yn 
datgelu sut y cafodd y tir ei osod allan 
ac yn cofnodi ffiniau caeau, draeniau ac 
amddiffynfeydd môr. Cynhyrchwyd dau 
lyfr o fapiau, un ar gyfer Morfa Gwent ac 
un ar gyfer Gwsatadeddau Gwynllŵg. 
Costiodd y gwaith tua £440 (£ 27,000 yn 
2018). Mae’r mapiau hardd hyn bellach yn 
cael eu cadw yn Archifdy Gwent. O ddodi 
mapiau modern yr Arolwg Ordnans neu 
ffotograffau o’r awyr drostyn nhw, maen 
nhw’n hynod o debyg. Mae’r lliwiau’n 
ymwneud â gwahanol berchnogion y tir 
ar y pryd. 

Edrychwch yn ofalus ar y map hwn. 
Sut mae’n wahanol i fap modern, fel 
Google Maps neu fap yr Arolwg Ordnans? 
Cymharwch ble mae caeau a ffiniau 
heddiw; chwiliwch am yr hyn sy’n debyg 
ac yn wahanol. Beth sy’n bresennol 
heddiw ar fap modern sydd ar goll o’r 
fersiwn 1830au? (er enghraifft, ffyrdd, 
rheilffordd ...)

Delwedd: Archifau Gwent

Y DARLUN MAWR

Map o wastadeddau Gwent ym 1830


