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GWEITHGAREDD

Ble digwyddodd 
y llifogydd?

Plotiwch ar fap pa mor bell i mewn 
i’r tir y cyrhaeddodd y dŵr.

 ª Cafwyd llifogydd mewn pentrefi neu 
bentrefannau isel megis Llanbedr 
Gwynllŵg, Llansanffraid Gwynllŵg, 
Allteuryn, Whitson a Threfonnen. 
 ª Ni chafwyd llifogydd mewn 
aneddiadau ar dir uwch uwchben 
Gwastadeddau Gwent – roedd y 
rhain yn cynnwys Maerun, Basaleg, 
Magwyr a Gwndy – ond cafwyd 
llifogydd ar dir ffermio isel cyfagos.

DEHONGLI DATA

Gall Gwastadeddau Gwent fod yn lle gwlyb, yn enwedig 
yn ystod y gaeaf. Er bod nifer o gaeau wedi’u ffurfio fel 
eu bod yn gadael i ddŵr ffo lifo i mewn i ffosydd ac allan 
i’r môr, mae glawiad trwm a dŵr eira yn y gaeaf yn gallu 
golygu bod llifogydd yn digwydd mewn rhai caeau. 

Gall hyn fod yn dda i fywyd gwyllt megis hwyaid ac adar hirgoes, ond 
bod yn fwy heriol i ffermwyr a’u hanifeiliaid pori. 

Yn 1607, boddodd llifogydd llanw enfawr Wastadeddau Gwent, gan 
orlifo tir ffermio, tai isel, eglwysi, ac ardaloedd pori ar gyfer defaid a 
gwartheg. Nid oedd y morgloddiau yn gallu dal y dŵr nôl. Heddiw, 
gallwch ymweld â rhai o’r eglwysi a gweld lle marciodd pobl leol uchder 
y llifogydd (gweler ‘marciau a phlaciau’r llifogydd’ ar dudalen 19).

Ymchwydd 
yn y llanw
Cafwyd honiadau yn y gorffennol fod y 
Llifogydd Mawr wedi’u creu gan tsunami 
yn dilyn daeargryn danddwr oddi ar 
arfordir de Iwerddon. Fodd bynnag, mae’r 
cliwiau’n arwain yn bennaf at storm 
bwerus gyda chyfuniad o’r canlynol:

 ª Gorllanw uchel iawn yn union ar ôl 
lleuad newydd;

 ª Gwyntoedd cryfion o’r gorllewin/de-
orllewin;

 ª Tywydd pwysedd-isel a oedd yn 
caniatáu’r môr i fod yn uwch na’r arfer.

Heddiw, gall llifogydd fel hyn ddigwydd yn 
fwy aml, ac er ein bod yn dda am gael dŵr 
allan trwy’r systemau draenio hynafol, gall 
llifogydd mawr ddal achosi problemau ar 
gyfer pobl a’u hanifeiliaid pori. Gall bywyd 
gwyllt ymdopi llawer yn well ac mae’n 
gallu adfer yn gynt.

A ddigwyddodd y Llifogydd Mawr yn 1607 neu 1606?
Digwyddodd llifogydd llanw mawr 20 Ionawr ar 
adeg pan oedd y calendr blynyddol yng Nghymru a 
Lloegr yn cychwyn ar 25 Mawrth (calendr Julius), ac 
felly mae llawer o bobl yn cyfeirio at y dyddiad hwn 
fel y flwyddyn 1606 yn lle 1607. I’r bobl yn Ffrainc, 

digwyddodd y llifogydd ar 30 Ionawr 1607 gan eu bod 
yn defnyddio calendr Gregori, a oedd deng niwrnod 
yn ddiweddarach ac yn cychwyn y flwyddyn ar 1 
Ionawr. Yn Llundain, byddai pobl weithiau yn cyfuno’r 
ddau, gan arwain at ddyddiad o 20 Ionawr 1607!

GWEITHGAREDD

Tystiolaeth ar gyfer ymchwydd y storm

Mae hwn yn darparu cyfle gwych i drafod y gwahaniaethau rhwng ymchwydd 
yn y llanw a tsunami – mae’r ddau beth wedi bod ym mhrif ffrwd y newyddion 
yn ystod y blynyddoedd diweddar mewn rhannau gwahanol o’r byd. 
Edrychwch ar ddiffiniadau’r ddau fath o ddigwyddiad a allai achosi llifogydd a 
thrafodwch pam yr ystyrir bod digwyddiad 1607 yn storm.

 ªMae TSUNAMI yn cael ei achosi gan ddaeargryn neu losgfynydd sy’n creu ton 
enfawr o ddŵr sy’n gorlifo tir arfordirol isel.
 ªMae YMCHWYDD YN Y LLANW yn digwydd pan geir cyfuniad o ddigwyddiadau 
sy’n achosi’r môr i fod yn uwch nag arfer, gan arwain at lifogydd mewn mannau 
nad ydynt fel arfer yn cyrraedd.

DATRYS PROBLEMAU

ADRAN UN

Y Llifogydd Mawr, 1607
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Yn dilyn y Llifogydd Mawr, cyrhaeddodd 
y newyddion rannau eraill o’r DU ac 
Ewrop yn araf. Yn y 1600au, nid oedd 
ffonau, e-byst neu setiau teledu. 

Roedd newyddion yn teithio ar gefn ceffyl neu mewn 
coets yn ôl i Lundain. Ysgrifennwyd adroddiad a 
darluniodd arlunydd lun gan ddefnyddio cerfiadau pren. 
Roedd y lluniau hyn yn cael eu dyblygu mewn gwledydd 
gwahanol gyda mân newidiadau. Fel sy’n wir heddiw, 
byddai straeon newyddion yn cael eu gorliwio neu’u 
newid, a byddai newyddion ffug yn cael ffordd i mewn i 
rai o’r straeon.  

Roedd stori’r Llifogydd Mawr yn cael ei hadrodd mewn 
pedwar pamffled argraffedig, a fyddai’n cael eu cyhoeddi 
unwaith yr wythnos, gan roi sylw i wahanol rannau o 
orllewin Prydain megis Gwlad yr Haf, Swydd Gaerloyw a 
Gwastadeddau Gwent.

Delwedd y llifogydd 
ym 1607
Roedd un o’r pamffledi hyn yn adrodd straeon o Sir 
Fynwy yn ne Cymru, a oedd yn cynnwys Gwastadeddau 
Gwent. Roedd y clawr ar y blaen yn cynnwys y ddelwedd 
torlun pren a ddangosir yn yr adnodd hwn (tud. 23). 
Defnyddiwyd hon yn flaenorol mewn pamffled am y 
llifogydd yng Ngwlad yr Haf ac mae’n darlunio pob 
eglwys trwy ei defnydd o’r tŵr a’r meindwr. Mae’r 
ddelwedd wedi’i gorliwio’n fwriadol i gyfleu’r neges 
am lifogydd eithriadol. Roedd hyn yn helpu i werthu’r 
pamffled, a hefyd i adrodd y stori i’r rheini nad oeddynt 
yn gallu darllen.

Llyfr da i’w ddarllen

The Candle Man  
gan yr awdures Catherine 

Fisher a aned yng 
Nghasnewydd  

(9 i 11 mlwydd oed)

Mae’r llyfr ffuglen hwn yn 
cynnwys nifer o lefydd 
a daearyddiaeth leol.

Mae Meurig, y ffidlwr, yn ŵr 
gofidus. Mae Hafren, hen 

wrach ysbrydion drwg Afon 
Hafren, wedi caethiwo’i 
enaid ac y mae nawr yn 

berchen ar allwedd ei fywyd 
– bonyn cannwyll fechan. 
Mae Hafren yn gwawdio 
a phoenydio Meurig ond, 

gyda chymorth Conor 
a Sara, mae’n gallu cael 
gafael ar ei fywyd eto o’i 

gafael dyfrllyd hi – ar gost 
llifogydd dros y tir. Mae’n 
rhaid i Meurig ddewis – ei 

fywyd neu’r pentref…

Tir ffermio wedi’i gorlifo 
ar Wastadeddau Gwlad yr 
Haf ar ochr draw’r Hafren

Delwedd: Ed Drewitt

ADRAN UN

Newyddion am y 
Llifogydd Mawr

GWEITHGAREDD

Cynllunio 
darlun bloc 
pren

Gallai myfyrwyr gynllunio eu 
blociau pren eu hunain er mwyn 
cynhyrchu lluniau ac adrodd 
stori llifogydd 1607; gellid eu 
troi’n brosiect celf wedyn. Gellid 
defnyddio haenau polystyren 
5mm o drwch a beiro, torrwr 
leino a darn o leino, neu deilsen 
clai i greu cerfwedd a phrint, 
mewn modd tebyg i floc pren. 
Bydd angen i fyfyrwyr gofio 
torri allan y rhannau nad ydynt 
am iddynt ddangos yn y print 
gorffenedig.

GWEITHIO’N GREADIGOL

GWEITHGAREDD

Argraffu bloc pren

Sut oedd argraffu bloc pren yn gweithio? Faint o amser byddai delwedd 
bloc pren wedi’i gymryd i’w chynhyrchu? Sut byddem yn cynhyrchu 
delwedd heddiw?

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO
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Isod ceir rhai enghreifftiau ysgrifenedig o bamffled er 
mwyn dangos y math o iaith a ddefnyddid a’r straeon a 
adroddid. 

Mae’r pamffled yn cychwyn gyda neges o awdur dienw, a ddilynir 
gan gyflwyniad hir, sy’n grefyddol yn bennaf. Roedd hwn yn eithaf 
arferol gan fod trychinebau megis llifogydd, tanau a daeargrynfeydd 
yn cael eu hystyried gan lawer o bobl fel cosbau a ddanfonwyd gan 
Dduw, tra oedd eraill yn nodi mai’r rheswm am yr ymchwydd oedd 
cyflwr y llanw, gwedd y lleuad a’r storm.

Newyddion ffug neu’r gwirionedd?

Gan fod rhaid i newyddion am y llifogydd deithio i Lundain ar lafar neu 
mewn llythyr, roedd y ffeithiau yn cael eu hystumio o dro i dro. Nid oedd yr 
awdur yn hollol sicr o’r dyddiad, er ei fod yn gwybod bod y digwyddiad ar 
ddydd Mawrth ym mis Ionawr. Mae’n cyfeirio at y môr yn cael ei ‘gynhyrfu’ 
gan wyntoedd cryfion; mae’r rhain wedi’u nodi mewn nifer o adroddiadau 
eraill gan ysgrifenwyr pamffledi a chroniclwyr, a hefyd gan ficeriaid a oedd 
yn dystion i’r digwyddiad. Roedd y storm sy’n gysylltiedig â’r gwyntoedd 
hyn o’r de-orllewin wedi cyd-daro â gorllanw eithriadol o uchel, ac roedd 
ficeriaid a addysgwyd yn dda o Almondsbury ac Arlingham (Swydd 
Gaerloyw) yn sôn am hyn.

Straeon o’r 
pamffled

Lamentable news out of 
Monmouthshire in Wales

containing the wonderful and most fearful accidents 
of the great overflowing of waters in the said county, 

drowning infinite numbers of cattle of all kinds, as 
sheep, oxen, kine and horses, with others: together 

with the loss of many men, women and children, and 
the subversion of 26 parishes in January last 1607.

To the Reader
Reader, when this news was brought to London, I was given 
less than one day to write it in this pamphlet. I am sure that 

you will benefit from it, and will remember that God sends 
such floods to punish the sinful people who enjoy pleasures 
and pastimes rather more than the worship of God. Amen.

Woeful news from Wales
…In the month of January last past upon a Tuesday, 

the sea being very tempestuously moved by the winds, 
overflowed his ordinary banks, and did drown 26 

parishes adjoining on the coast side, in the county of 
Monmouthshire, the particulars whereof do follow: all 

spoiled by the grievous and lamentable fury of the waters.

“Now all kinds of cattle for 

24 miles in length and 4 in 

breadth were drowned. Ricks 

of corn were carried away. 

The sea damaged many 

houses and caused great 

hardship for the inhabitants. 

This damage, together with 

the loss of animals and crops, 

is said to be valued at more 

than £100,000. The flood has 

happened in the most fruitful 

place in the whole country 

for the soil is very rich.”

“The number of people drowned does not exceed 
2,000. Many were saved by the kind efforts of Lord 

Herbert (son and heir to the Earl of Worcester), 
and Sir Walter Montague who dwell nearby. They 

sent rescue boats and food. Lord Herbert and Sir 
Walter Montague were among the wealthiest 

men in the area and they deployed rescue boats 
and food to those stranded by the floods.”

“A man and woman climbed a tree to escape the waters, and a four-year-old girl was put up into the rafters of her house to keep dry. A cradle containing a baby and a cat floated on the waters like it was a small boat… At Llandaff, Mistress Mathews lost 400 sheep in the floods.” The 400 sheep lost by Mistress Mathews at Llandaff are likely to have been inside a sheephouse where the animals were often put during the winter months.”

ADRAN UN

Testun y pamffledi
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GWEITHGAREDD

Pa mor gywir yw’r adroddiadau 
am y llifogydd?

Swydd y pamffledwr oedd gwerthu pamffledi, ac roedd adrodd mewn dull 
syfrdanol yn eithaf cyffredin.

Anogwch fyfyrwyr i edrych ar y 
llun ar y pamffled (gweler y llun 
mawr ar dudalen 8) a darllen rhai o’r 
straeon uchod. Roedd yr unigolyn a 
gynhyrchai’r pamffled eisiau gwerthu 
cymaint â phosibl. Sut fyddai’r lluniau 
a’r straeon yn gwneud i bobl eisiau 
prynu’r pamffled? Darllenwch y testun 
yn ofalus. Beth allwch chi ddod o hyd 
iddo i ddangos y gallai’r awdur fod yn 
gorliwio i greu effaith?  Pa gwestiynau 
hoffech chi gael atebion iddynt, er 
mwyn asesu a yw’r wybodaeth yn 
gywir? 

Dewch o hyd i erthygl papur newydd 
gyfoes sy’n adrodd ar ddigwyddiad. 
Sut mae’r stori wedi’i hysgrifennu’n 
wahanol? Sut mae’r gohebydd yn eich 
argyhoeddi bod y stori yn wir? Gallai 
hyn ddatblygu’n drafodaeth ynglŷn â 
sut y gall myfyrwyr ymddiried mewn 
gwybodaeth a gyflwynir iddynt mewn 
papurau newyddion ac ar y rhyngrwyd. 
Gallai dysgwyr â mwy o allu cael eu 

dysgu ynglŷn â sut mae asesu pa 
wefannau sy’n ddibynadwy ac o ble y 
maent yn gallu cael eu gwybodaeth.

Gwybodaeth pellach
 ªAr y cyfan, nid yw’r straeon yn y 
pamffled yn rhoi unrhyw leoliad. 
Maent yn debyg i’r rheini a geir mewn 
pamffledi eraill. 

 ªDefnyddid y gair ‘cattle’ fel disgrifiad 
ar gyfer pob math o dda byw, felly 
byddai’r anifeiliaid a gollwyd wedi 
cynnwys defaid, ceffylau ac ychen yn 
ogystal (gyda’r olaf yn cael eu defnyddio 
ar gyfer cludo ac i weithio ar y tir).

 ªMae’r amcangyfrifiad o £100,000 ar 
gyfer y colledion a’r difrod yn ddyfaliad; 
roedd y colledion i’r plwyf yn Allteuryn 
yn £5,000 yn ôl y plac yn yr eglwys. 
Yn yr un modd, amcangyfrifiad yw’r 
nifer o bobl a foddwyd; cafodd y rhif 
ei ddiwygio i 500 mewn pamffled 
diweddarach. 

 ªNid oes cofnodion digonol wedi goroesi 
i wirio graddau’r marwolaethau, ond 
roedd y rhain yn ardaloedd prin eu 
poblogaeth, a nifer y bobl a gollodd eu 
bywydau yn Allteuryn oedd 22.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

Caerdydd
Cafodd Caerdydd ei heffeithio gan y Llifogydd 
Mawr yn 1607 hefyd. Ymchwyddodd Afon 
Taf i mewn i’r tir a chafwyd llifogydd ym 
mhlwyf y Santes Fair, i’r gogledd-orllewin o 
ganol y ddinas. Gwthiodd ymchwydd y llanw 
i mewn i’r eglwys, a gwympodd yn y pen 

draw, gan gael ei hailadeiladu mewn lleoliad 
arall yn 1840. Roedd rhaid i fynychwyr yr 
eglwys symud i Eglwys Sant Ioan am 200 o 
flynyddoedd – byddai hyn wedi bod yn beth 
mawr nôl bryd hynny a byddai pawb wedi 
bod yn ymwybodol am y rheswm.

Marciau a phlaciau llifogydd 1607

Digwyddodd llifogydd llanw mawr 20 Ionawr ar 
adeg pan oedd calendr blynyddol Cymru a Lloegr yn 
cychwyn ar 25 Mawrth, felly roedd nifer fawr o bobl 
yn cyfeirio at y flwyddyn fel 1606 yn hytrach na 1607.

Mae gan nifer fawr o’r eglwysi ar Wastadeddau Gwent 
blaciau sy’n coffáu’r Llifogydd Mawr yn fanwl. Mae’r 
rheini yn Allteuryn a Llansanffraid Gwynllŵg yn fanwl 
iawn ac fe’u gwnaethpwyd yn fuan ar ôl y digwyddiad.

Rose Hewlett  
PRIFYSGOL BRYSTE

Mae Rose yn ymchwilio’r Llifogydd 
Mawr ar gyfer ei gradd doethuriaeth.  
Gan ddefnyddio cofnodion llawysgrif 
gwreiddiol a grëwyd yn lleol yn 
dilyn y llifogydd, bydd hi’n darparu’r 
adroddiad mwyaf cynrychioliadol o’u 
hachos, a’r effaith a gafodd ar bobl a’r 
economi leol.

GWEITHGAREDD

ACTIVITYYsgrifennu 
taflen

Ysgrifennwch a chynlluniwch 
daflen gyfoes sy’n adrodd stori’r 
Llifogydd Mawr. Dylid cynnwys:

 ª Nodweddion allweddol a 
wnaeth y digwyddiad yn 
ymchwydd storm ac nid 
tsunami;
 ª Sut cafodd pobl eu heffeithio;
 ª Sut cafodd anifeiliaid fferm a 
bywyd gwyllt eu heffeithio;
 ª Llun sy’n dangos y Llifogydd 
Mawr.

GWEITHIO’N GREADIGOL

Trefonnen
Yn Nhrefonnen ceir traddodiad o blant y plwyf 
yn cael eu dysgu bod agen ym mur yr eglwys yn 
marcio uchder dyfroedd llifogydd 1607. Gosodwyd 
plac coffa yn yr eglwys ar achlysur 400 mlwyddiant 
y llifogydd.

Redwick
Mae gan eglwys Redwick ddau farc llifogydd sy’n 
dangos dau uchder sydd ychydig yn wahanol; 
mae’r un ar ben mur y gangell yn hŷn a chredir ei 
fod yn perthyn i wir uchder llifogydd 1607. Mae’r 
plac yn y cyntedd yn perthyn i’r ugeinfed ganrif.

Llanbedr Gwynllŵg
Mae’r plac coffa yn Llanbedr Gwynllŵg yn perthyn 
i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac 
mae’n ymgorffori marciwr plwm hŷn sy’n dangos 
yr uchder lle cyrhaeddodd y dŵr. Mae’r eglwys 
bellach yn annedd preifat ac nid yw’r marciwr na’r 
plac i’w gweld i’r cyhoedd.

SECTION ONE
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Wrth i chi symud i mewn i’r tir ar Wastadeddau 
Gwent, nid yw’r tir yn codi i ddechrau. Yn hytrach, 
mae’r tir yn goleddu i lawr. Felly, mae’r caeau 
hynny sydd agosaf at y môr yn naturiol sychach 
na’r caeau sydd wedi’u lleoli sawl cilomedr i 
mewn i’r tir, lle mae’r dŵr yn casglu. 

Er enghraifft, er bod pentref Magwyr ar dir uwch, 
ar darren, mae Cors Magwyr ar dir is ac wrth 
waelod lle mae’r caeau yn goleddu i lawr. Mae’r 
dŵr yn casglu yn y man hwn, gan ffurfio pyllau 
a chorsydd, sy’n bwysig ar gyfer planhigion ac 
anifeiliaid prin. Yn agosach i’r môr, mae’r caeau 
yn sych. Pan mae llifogydd wedi digwydd yn y 
gorffennol, mae wedi bod yn anodd iawn i gael 
y dŵr i ddychwelyd i’r môr unwaith yn rhagor. 
Unwaith y mae’r môr yn gorlifo’r morglawdd, 
mae’n ymgasglu yn yr ardaloedd sy’n gogwyddo 
i lawr.

Aber Hafren a’i llanwau uchel

Mae gan Aber Hafren, sy’n ffinio ag ochr dde-
ddwyreiniol Gwastadeddau Gwent, yr amrediad 
llanw uchaf yn Ewrop a’r ail amrediad llanw uchaf 
yn y byd – mae’r uchaf ym Mae Fundy, Canada. 

Mae’r distyll yn digwydd pan mae’r dŵr yn 
draenio allan o Aber Hafren, gan ddod â mwd, 
cerrig a gwymon i’r golwg. Mae’r penllanw yn 
digwydd pan mae’r dŵr yn codi ac yn gorchuddio 
popeth unwaith yn rhagor. Mae dau ddistyll a dau 
benllanw yn digwydd ym mhob diwrnod lleuad, 
sef 24 awr a 50 munud.

Yr amrediad llanw yw’r gwahaniaeth yn uchder y 
dŵr rhwng y distyll a’r penllanw. Pan mae’r llanw’n 
uchel – er enghraifft, yn ystod gorlanw – gall môr 
Aber Hafren fod yn uchel iawn – hyd at 14 metr 
neu fwy yn uwch na’r distyll. Bydd morfa heli, 
cynefin sydd wedi’i orchuddio â phlanhigion sy’n 
hoffi halen, yn cael ei orchuddio’n rhannol gan 
y môr a’i orchuddio’n llwyr yn ystod penllanwau 
uchel iawn. Heb forgloddiau, byddai gorlanwau’n 
achosi llifogydd ar dir ffermio yn ogystal.

Mae gorlanw yn digwydd pan mae’r lleuad yn 
llawn neu’n newydd; mae’r lleuad, ochr yn ochr 
â’r haul, yn cael effaith ar y gwahaniaeth rhwng y 
penllanw a’r distyll. Mae lleuad lawn neu newydd 
yn achosi’r môr i gael ei dynnu fwyaf, fel magned, 
gan gynhyrchu lefelau uchel iawn o ddŵr yn 
ystod penllanw a lefelau isel iawn yn ystod y 
distyll. Maent yn digwydd ddwywaith yn ystod 
pob mis lleuad.

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

Aber Hafren ar lanw isel

Delwedd: Jeremy White

Golygfa o’r awyr o Gors Magwyr 
gyda Phentref Magwyr y tu ôl iddo

Delwedd: Shirish Kulkarni

Tŷ Tredegar, Casnewydd

Efallai y gall rhywfaint o dystiolaeth 
hanesyddol sy’n ymwneud â llifogydd yn 
Nhŷ Tredegar arwain at syniadau pellach neu 
gyfle am ymweliad:

 ªMae tystiolaeth o lifogydd hanesyddol dal 
yn bresennol yn y tŷ gyda grisiau i fyny i 
ystafelloedd teulu’r llawr daear yn awgrymu 
iddynt eisiau i’r rhain fod uwchlaw lefel y 
ddaear lle gallai dŵr gronni. 
 ª Cafodd y parc yn y fan hon lifogydd hyd at 
gyfnod cymharol diweddar (1980au/1990au) 
pan gafodd cwrs dŵr ei newid. Byddai 
bythynnod yr ystâd yn profi llifogydd yn aml. 
Mae gan yr ystad lyn artiffisial hefyd.
 ª Ceir cyfeiriad at deulu’r Morganiaid, a oedd 
yn byw yma, yn cyfrannu at adeiladu’r 
morglawdd yn yr Oesoedd Canol.

Coetir yn ystod y 
cyfnod Mesolithig

Efallai bod yr ardal hon 
wedi bod yn sych erioed 

(a ddim yn wlyb neu 
wedi’u draenio)

Tir yn codi

Cors Magwyr

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

gafodd yr olion troed eu 
gwneud

ADRAN DAU

Pam oedd rhai pentrefi yn ddiogel rhag y llifogydd, a sut 
roedd hi mor hawdd i’r Gwastadeddau gael eu boddi?
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Lefelau’r môr yn codi
Mae nifer fawr o drefi a dinasoedd Cymru wedi’u lleoli ar yr arfordir 
ac mae 60% o boblogaeth Cymru yn byw ger y môr (1.9 miliwn o 
bobl). Roedd nifer fawr o aneddiadau wedi’u hadeiladu’n wreiddiol 
mewn mannau lle roedd y penllanw lawer yn is nag y mae heddiw. 
Gyda lefelau’r môr a phenllanwau lawer yn uwch nawr, mae rhai 
llefydd yn fwy agored i lifogydd nag oeddynt 1,000 i 2,000 o 
flynyddoedd yn ôl. 

Mae ein hinsawdd newidiol yn gysylltiedig â chynhesu byd-eang, 
rhewlifoedd sy’n toddi, lefelau môr uwch a mwy o lawiad (a glawiad 
mwy trwm).  Golyga hyn fod newidiadau mawr i ni a bywyd gwyllt 
o’n blaenau.

Pethau i’w hystyried:

 ªMwy o stormydd a stormydd mwy difrifol;
 ª Glaw trwm;
 ª Llanwau uwch;
 ª Lefelau dŵr uwch;
 ª Effeithiau ar bobl – llifogydd sy’n effeithio ar eiddo a thir ffermio (ac 
sy’n effeithio ar bobl a’u llesiant), traethau, ffyrdd a rheilffyrdd yn cael 
eu herydu, twristiaid yn peidio ag ymweld ag ardaloedd a effeithir, 
costau o ran gwneud newidiadau i’r arfordir;
 ª Effeithiau ar yr amgylchedd – newidiadau i lefydd lle mae bywyd 
gwyllt yn byw, gan ddarparu llefydd newydd i rywfaint o fywyd 
gwyllt a llai o lefydd ar gyfer eraill;
 ª Archaeoleg – toriadau mawn a choedwigoedd hynafol dan ddŵr yn 
dod i’r golwg ac yn cael eu dadorchuddio Hafau sychach yn dod ag 
aneddiadau hynafol, canoloesol a Rhufeinig i’r golwg ar dir ffermio;
 ª Datrysiadau – defnydd o forgloddiau ac amddiffynfeydd arfordirol 
eraill, sy’n caniatáu llifogydd ar dir ffermio er mwyn dychwelyd i stad 
naturiol (cilio a gynlluniwyd), monitro newidiadau o ran golwg yr 
arfordir, gwaredu â llwythau mawr o sbwriel sy’n cronni ar draethau 
ar ôl stormydd, rhagolygu/modelu effeithiau stormydd;
 ª Efallai bod adeiladu morgloddiau yn ymddangos fel datrysiad da 
– ond mae morgloddiau yn gostus ac, os ydynt yn rhy uchel, mae 
storm anghyffredin yn gallu arwain at drafferthion mawr o ran cael y 
dŵr i fynd nôl allan.

Hwyaid, fel chwiwell yn 
gorffwys a bwydo ar dir fferm 
wedi’i gorlifo.

Delwedd: Ed Drewitt

Tir ffermio ar Wastadeddau Gwlad yr Haf yn ystod 
llifogydd 2014 gyda garanod wrth ymyl y dŵr. 

Delwedd: Ed Drewitt

ADRAN TRI

Y morglawdd a lefelau’r 
môr yn codi
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ACTIVITY

Ystyried newid yn yr hinsawdd

Cadeiriwch drafodaeth dosbarth ynglŷn â sut mae llifogydd yn fwy aml, y 
rheswm am hyn, a beth allwn ni ei wneud i atal hyn.

 ª Beth allwn ni i gyd ei wneud i leihau 
cynhesu byd-eang?
 ª Sut bydd ein hinsawdd newidiol yn 
effeithio ar lefelau’r môr yma yn ne 
Cymru?
 ª A fydd morgloddiau yn gallu dal nôl 
y môr? 
 ª Beth mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn ei wneud i leihau llifogydd? 
 ª Beth allai ddigwydd mewn llifogydd 
cyfoes? 
 ª Sut olwg allai fod ar yr ardal hon 
petai llifogydd heddiw a phwy 

fyddai’n cael eu heffeithio?
 ª Sut byddai bywyd gwyllt yn ymdopi? 
Mae nifer fawr o anifeiliaid wedi 
addasu ar gyfer y llifogydd cyson 
hyn, er nad i’r eithaf hwn.
 ª Beth sy’n achosi llifogydd o’r fath? 
 ªO ble y daw’r dŵr mewndirol? 
(mynyddoedd / Bannau Brycheiniog) 
 ª Beth yw’r rheswm pam mae pobl 
wedi codi adeiladau lle maen nhw?
 ª Beth fyddai’n digwydd pe na fyddai 
gan Wastadeddau Gwent ffosydd 
draenio?

Beth allai hyn ei olygu ar ein cyfer ni a sut ydym yn adeiladu ein tai?

 ª Yn yr Iseldiroedd, lle mae adeiladu 
wedi digwydd ar dir oedd unwaith 
wedi’i orchuddio gan y môr, mae 
gofodau byw cartrefi ar y llawr cyntaf 
uwchben y garej ar y llawr daear. Os 
ceir llifogydd, dim ond y garej a’r ardd 
sy’n cael eu heffeithio. Archwiliwch 
dechnolegau eraill sy’n cael eu 
datblygu i godi tai uwchlaw’r ddaear. 

 ª Yn lleol, mae warysau storio yn 
cadw popeth uwchlaw’r ddaear ar 
unedau silffoedd fel y gellir mopio’r 
dŵr a sychu’r ddaear yn hawdd os 
ceir llifogydd. 
 ªMae ysbyty newydd ar gyfer 
Casnewydd yn cael ei adeiladu ar 
dir uwch er mwyn osgoi llifogydd a 
phenllanwau yn y dyfodol.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

Hanes y morglawdd
Yn ystod y cyfnod canoloesol cynnar (1,500 hyd at 
1,000 o flynyddoedd yn ôl), gwnaeth y morglawdd ar 
Wastadeddau Gwent gychwyn fel cyfres o gyforgloddiau. 
Adeiladodd pobl eu hynysoedd bychan eu hunain o dir 
gwarchodedig ychydig yn uwch na’r sianeli dyfrllyd, lle’r 
oeddynt yn gallu cael aneddiad bychan – cartref ac ardal 
i’w phori – yn ystod misoedd yr haf. Roedd y rhain yn dal 
i gael llifogydd yn ystod y gaeaf. Dros amser, tyfodd yr 
ynysoedd bychan o dir mewn maint, gan alluogi pobl 
i aros yno drwy gydol y flwyddyn; yn raddol, cyfunodd 
y gyforgloddiau, gan ffurfio un rhwystr hir i gadw’r môr 

allan. Mae peth o forglawdd gwreiddiol y Gwastadeddau 
rhai cilomedrau allan yn Aber Hafren a byddai wedi bod 
yn droellog yn hytrach na’r morglawdd llyfn, lled syth 
a welir heddiw. Wrth i’r môr godi, mae’r morglawdd 
wedi cael ei ailadeiladu nifer o weithiau mewn mannau 
newydd. Heddiw, lle mae’r morglawdd yn sefyll gallwch 
weld caeau â siâp triongl – edrychwch ar Google Maps 
i’w gweld. Byddant wedi estyn allan ymhellach i’r aber ac 
mae rhannau ohonynt bellach wedi’u golchi i ffwrdd gan 
y llanwau.

Ffeithiau/straeon 
diddorol i’w 
hychwanegu yn 
yr adran hon
Yn ystod llifogydd 1846, ceisiodd coets 
y post groesi’r bont dros Afon Rhymni. 
Boddodd un ceffyl a chafodd y brif ffordd 
i Gaerdydd ei blocio. Nid oedd pobl yn 
Abertawe yn gallu derbyn eu post.

Cafwyd llifogydd eraill yn: 1258, 1483, 
1703, 1846 a 1883. A allwch chi restru a 
chanfod mwy ynglŷn â llifogydd yn y 
1900au a’r 2000au?

SECTION THREE

GWEITHGAREDD

Morglawdd

 ª Pam fod gan Wastadeddau Gwent 
forglawdd? Dysgwch am yr hyn mae 
wedi cael ei adeiladu ohono mewn 
cyfnodau gwahanol o amser. 
 ª Cofnodwch eich canfyddiadau mewn 
adroddiad. Sut fyddech chi’n adeiladu 
morglawdd heddiw a pham?
 ª Gallwch gerdded ar hyd peth o’r 
morglawdd ar hyd Llwybr Arfordir 
Casnewydd, www.newport.gov.uk/
documents/Leisure-and-Tourism/
Newport-Coast-Path-Map-Welsh.pdf

CYMHWYSO GWYBODAETH
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Defnyddiwyd y clawr blaen hwn mewn 
pamffled am y llifogydd yng Ngwlad yr Haf 
gyda’r tŵr a’r meindwr yn cynrychioli pob 
eglwys. Defnyddiwyd unwaith yn rhagor 
ar gyfer y pamffled am y llifogydd yn Sir 
Fynwy. Mae’r ddelwedd wedi’i gorliwio’n 
fwriadol i gyfleu’r neges am lifogydd 
eithriadol.

Trafodwch ba fathau o bethau gwahanol 
sy’n digwydd yn y llun. Pa anifeiliaid sy’n 
cael eu dangos? Beth mae pobl wahanol 
yn ei wneud?

Sut mae’r Saesneg yn wahanol i’n 
Saesneg ni heddiw?

Y DARLUN MAWR

Delwedd y lluniad bloc 
pren o’r Llifogydd Mawr


