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Rhesymeg Beth yw’r Lefelau Byw?
Mae’r Lefelau Byw yn Gynllun Partneriaeth Tirwedd a 
Ariennir gan y Loteri Genedlaethol sy’n ceisio ailgysylltu pobl 
a chymunedau â thirwedd Gwastadeddau Gwent a darparu 
dyfodol cynaliadwy i’r ardal hanesyddol ac arbennig hon.

Beth yw’r adnodd hwn?
Crëwyd yr adnodd dysgu unigryw hwn ar gyfer athrawon 
sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn addysg 
gynradd ac uwchradd. Mae’r wybodaeth a’r gweithgareddau 
yn rhoi’r a’r cyd-destun sydd ei angen arnoch i addysgu 
plant am eu hardal leol, yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr 
awyr agored.

Gweithgareddau
Trwy gydol yr adnodd mae gweithgareddau wedi’u 
nodi mewn blwch lliw cyferbyniol. Ar waelod pob 
un fe welwch dab yn nodi pa sgiliau allweddol sydd 
ynghlwm. Byddwch hefyd yn gweld rhwng un a 
chwech o’r tarianau lliw hyn sy’n berthnasol i’r 
Meysydd Dysgu a Phrofiad.

Sut mae’r adnodd wedi’i 
gynllunio i mi?
Rhennir yr adnodd yn chwe rhan a phob un yn seiliedig 
ar gwestiwn chwilfrydig a thema. O fewn pob rhan mae 
adrannau sy’n cwmpasu gwahanol agweddau ar y cwestiwn. 
Fe welwch wybodaeth fanwl a chefndir ar gyfer pob 
cwestiwn ac yna awgrymiadau o weithgareddau i’w gwneud 
a lleoedd i fynd, gwefannau cysylltiedig i ymweld â nhw a 
llyfrau i’w darllen. Ar ddiwedd pob rhan mae llun mawr i chi 
ei ddadansoddi a’i drafod gyda’ch dosbarth.

Y chwe chwestiwn chwilfrydig yw:

 ª Rhan Un: Sut mae tirwedd Gwastadeddau Gwent wedi 
newid dros amser?
 ª Rhan Dau: Sut mae dŵr ar Wastadeddau Gwent yn 
effeithio ar ein bywydau?
 ª Rhan Tri: Bywyd Gwyllt ar Wastadeddau Gwent - Sut 
allwn ni ei fwynhau a’i ddiogelu?
 ª Rhan Pedwar: Beth sydd o dan y dŵr y tu hwnt i’r 
morglawdd?
 ª Rhan Pump: Sut ddefnyddiwyd Lefelau Gwent i 
gynhyrchu bwyd?
 ª Rhan Chwech: Sut mae pobl, yn y gorffennol a’r 
presennol, wedi symud o gwmpas Gwastadeddau Gwent?

Celfyddydau 
Mynegiannol

Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg

Dyniaethau Mathemateg a 
Rhifedd

Iechyd a Lles Ieithoedd, 
Llythrennedd a 

Chyfathrebu
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Sut mae tirwedd Gwastadeddau 
Gwent wedi newid dros amser?

adran un

Beth sydd dal yr un fath? 
Beth sydd wedi newid?
Crëwch linell amser 
sy’n olrhain draeniad y 
Gwastadeddau i’w troi yn dir 
ffermio. tt. 6 – 9

adran dau

Adnabyddwch dir ffermio o 
gyfnodau gwahanol ledled 
Gwastadeddau Gwent
Patrymau draenio: i ba gyfnod y mae 
patrwm arbennig yn perthyn?  
tt. 10 – 11

adran tri

O ble y daw’r dŵr ar 
Wastadeddau Gwent?
Wrth ddefnyddio mapiau, lluniadwch 
ble mae’r dŵr croyw yn dod i lawr o’r 
mynyddoedd. t. 12

adran tri

Cynlluniwch ffenestr liw goffa
Dangoswch dirwedd ysbrydoledig 
a nodweddion bywyd gwyllt y 
Gwastadeddau. t. 12

y darlun mawr

Map o wastadeddau Gwent ym 1830
Pa mor debyg yw Magwyr a’r ardal cefn 
gwlad i gymharu â map modern? t. 13

Delweddau o chwith-gwaelod i top-dde: Partneriaeth Tirlun Lefelau Byw (2); Klovovi (Flickr); Parth cyhoeddus; Archifau Gwent
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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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Sut mae tirwedd Gwastadeddau 
Gwent wedi newid dros amser?
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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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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. 
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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

http://www.gwentwildlife.org/discover-learn/magor-marsh-education/school-groups
http://www.gwentwildlife.org/discover-learn/magor-marsh-education/school-groups
http://www.rspb.org.uk/fun-and-learning/for-teachers/school-trips/newport-wetlands
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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





RHAN DAU

Sut mae’r dŵr ar Wastadeddau 
Gwent yn effeithio ar ein bywydau?

Delweddau o chwith i’r dde: Ed Drewitt; George Redgrave; Chris Harris; Jeremy White; Stephen Rippon

adran dau

Sut roedd hi mor hawdd i’r 
Gwastadeddau gael eu boddi?
Pam oedd rhai pentrefi yn ddiogel 
rhag y llifogydd? t. 20

adran un

Y Llifogydd Mawr, 1607
Plotiwch ar fap pa mor bell i 
mewn i’r tir y cyrhaeddodd y dŵr. 
Cynlluniwch eich llun bloc pren 
eich hun i ddangos llifogydd 1607. 
Newyddion ffug? tt. 16 – 19

adran tri

Lefelau’r môr yn codi
Sut fydd lefel y môr yn codi 
yn effeithio ar Wastadeddau 
Gwent yn y dyfodol? t. 21

adran tri

Newid yn yr hinsawdd a morglawdd
Pam fod gan Wastadeddau Gwent 
forglawdd? Ysgrifennwch eich 
canfyddiadau mewn adroddiad. t. 20

y darlun mawr

Delwedd y lluniad bloc pren 
o’r Llifogydd Mawr t. 23

Olion traed wedi’u gwneud gan garw iwrch yn crwydro
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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

http://www.newport.gov.uk/documents/Leisure-and-Tourism/Newport-Coast-Path-Map-Welsh.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Leisure-and-Tourism/Newport-Coast-Path-Map-Welsh.pdf
http://www.newport.gov.uk/documents/Leisure-and-Tourism/Newport-Coast-Path-Map-Welsh.pdf
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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





RHAN TRI

Bywyd gwyllt ar Wastadeddau Gwent – 
Sut y gallwn ni ei fwynhau a’i ddiogelu?
Delweddau o dop-de i waelod-chwith: Norman West; John Crispin; Chris Harris; Ben Andrew; Nigel Pugh; Ed Drewitt

adran un

Mannau arbennig ar gyfer 
bywyd gwyllt
Pa anifeiliaid a phlanhigion 
prin sy’n byw ar Wastadeddau 
Gwent? tt. 26 – 28

adran un

Mathemateg wyllt
Creu graffiau gan ddefnyddio cyfrifiadau 
diweddar o adar dŵr sydd i’w cael yng 
Nghors Magwyr. tt. 26 – 28

adran dau

Helpu cacwn
Sut i weld a gofalu am ein 
cacwn. t. 29 adran tri

Gwylio bywyd gwyllt
Sut i sylwi ar fywyd gwyllt swil 
ar Wastadeddau Gwent. t. 30

adran pedwar

Dysgu yn yr awyr agored
Beth i edrych amdanynt ar 
adegau gwahanol o’r flwyddyn. 
tt. 31 – 32

y darlun mawr

Pam mae’r gardwenynen 
feinlais mor brin? t. 33

Gwnaed yr olion traed hyn gan Gronyn Cyffredin, a ddangosir isod
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Mannau arbennig ar 
gyfer bywyd gwyllt
Prin iawn y mae Gwastadeddau Gwent wedi newid 
dros yr ychydig gannoedd o flynyddoedd diwethaf 
o’u cymharu â chefn gwlad mewn mannau eraill. 
Mae cefn gwlad ehangach yn dioddef o ffermio 
dwys a chynhyrchu bwyd ar raddfa fawr, tra bo gan 
flodau gwyllt, adar, pryfed a mamaliaid lai o lefydd i 
fyw a bwydo arnynt. Mae gan Wastadeddau Gwent 
lefydd o hyd lle y mae bywyd gwyllt yn ffynnu, gan 
gynnwys rhywogaethau prin megis y gardwenynen 
feinlais a llygoden y dŵr, a oedd yn doreithiog 
ledled Prydain ar un adeg. Mae nifer o’r caeau 
traddodiadol yma yn caniatáu i’r blodau, y mae’r 
gwenyn eu hangen, i dyfu, ac mae’r dyfrffyrdd yn 
lân ac yn llonydd ar y cyfan.

Y garan
Tua 7,500 o flynyddoedd yn ôl, roedd aderyn 
mawr tebyg i grëyr, y garan, yn bwydo ar 
Wastadeddau Gwent. Mae ei olion troed wedi 
goroesi yn y mwd. Diflannodd garanod o Brydain 
400 mlynedd yn ôl ar ôl iddynt gael eu hela 
a’u bwyta fel danteithfwyd mewn gwleddoedd. 
Roedd eu cynefin, lleoedd dyfrllyd megis corsydd, 
caeau o dan lifogydd a phyllau, hefyd yn cael ei 
ddraenio a’i droi’n ffermdir. Yn ôl yng nghyfnod 
y Rhufeiniaid roedd garan arall o’r enw’r garan 
mawr - credir bod y Rhufeiniaid wedi achosi iddi 
fynd i ddifancoll yn y DU drwy fwyta gormod 
ohonynt. Fodd bynnag, mae’n bosibl fod maint 
garanod wedi lleihau yn gyffredinol ers cyfnod 
y Rhufeiniaid. Os felly, gallai’r garanod mwy o 
gyd-destunau archaeolegol Rhufeinig gynrychioli 
garanod sy’n fwy o faint nag y rhai y gellir 
disgwyl eu gweld heddiw. Gwyddom fod o leiaf 

tri garan mawr wedi’u gweini fel prydau ar gyfer 
uwch-swyddog yng nghaer lengol gyfagos Isca 
(Caerllion). Roedd gan y garan arwyddocâd 
ar gyfer rhai Rhufeiniaid, fwy na thebyg yn un 
crefyddol, oherwydd maent yn aml yn cael eu 
darlunio ar allorau, yn enwedig ym Mhrydain, a 
chyda phobl fer iawn (cymeriadau corachod).

Yn ystod haf 2016, gwnaeth pâr o aranod, a 
enwyd yn Lofty a Gibble, nythu ar Wastadeddau 
Gwent a gwnaethant fagu cyw a enwyd yn 
Garan. Mae’r adar aeddfed yn deillio o gynllun 
ailgyflwyno Prosiect Mawr y Garan, a wnaeth 
ryddhau 93 garan a fagwyd â llaw rhwng 2010 a 
2014 ar Warchodfa West Sedgemoor y Gymdeithas 
Frenhinol er Gwarchod Adar yng Ngwlad yr Haf.

Dyma’r pâr cyntaf o aranod i fridio ar 
Wastadeddau Gwent ers iddynt fynd i ddifodiant.

GWEITHGAREDD

Sut i weld 
garanod

Y lle gorau i weld garanod yw yn 
Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir 
Slimbridge yn Swydd Gaerloyw, lle y 
mae mwy o aranod yn byw a gellir 
eu gweld o guddfannau adar. Ar 
Wastadeddau Gwent, gwrandewch 
am eu galwad tebyg i gorn hela; 
mae’r sŵn yn cario am hyd at dair 
milltir. Maent yn edrych fel crëyr 
mawr iawn ac mae ganddynt wddf 
syth, hir yn hytrach na gwddf sy’n 
plygu.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Garanod yn hedfan

Delwedd: John Crispin

ADRAN UN

Gwastadeddau Gwent a’u 
bywyd gwyllt arbennig
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Llygod y dŵr

Mae gan lygoden y dŵr, er ei bod yn debyg i lygoden fawr, drwyn byr, di-fin, 
clustiau llai amlwg, cwt blewog, byrrach a chorff mwy crwn a chryno. Maent wrth 
eu bodd yn y ffosydd y gellir dod o hyd iddynt ar draws Gwastadeddau Gwent, gan 

balu twneli ar lannau’r ffosydd lle maent yn nythu ac yn cysgu.

Maent yn bwydo ar blanhigion dŵr a gallwch edrych 
am eu cnoadau nodweddiadol – toriad lletraws 
45° a wnaed gyda’u dannedd blaen brown. Mae’r 
dŵr glân, llawer o blanhigion dŵr ac absenoldeb 
mincod i gyd yn eu helpu i oroesi yma. Mae’r 
minc yn anifail hir, sy’n debyg i ddyfrgi, sy’n bwyta 
anifeiliaid dŵr; dihangodd o ffermydd ffwr.

Dytiscus dimidiatus (Saesneg: King diving beetle)

Yn y dyfrffyrdd glân a chymharol anllygredig ar draws 
Gwastadeddau Gwent, mae creaduriaid tanddwr di-rif, o 
weision y neidr ifanc a adwaenir fel larfau neu nymffau, i 
benbyliaid brogaod a madfallod dŵr. Mae chwilod plymio i 
gael hefyd. Yn addas ar gyfer bywyd o dan y dŵr, mae gan 
chwilod plymio flew ychwanegol ar eu coesau i’w helpu i 
nofio a storio swigod aer er mwyn eu helpu i anadlu. Ochr yn 
ochr â’r chwilen blymio fawr gyffredin, mae Gwastadeddau 
Gwent yn gartref i berthynas fawr brin, Dytiscus dimidiatus 
(king diving beetle yn Saesneg). Mae’r larfâu mor debyg fel 
y gellir ond eu hadnabod drwy edrych arnynt yn fanwl o 
dan ficrosgop neu ddefnyddio cod bar DNA - gan wirio pa 
enynnau a rennir a pha rai sy’n wahanol. Dim ond 12 gwaith 
y gwelwyd Dytiscus dimidiatus yng Nghymru, ac roedd y 
diweddaraf yng Nghors Magwyr yn 2015.

Llinad di-wraidd

Y planhigyn hwn yw’r planhigyn blodeuol lleiaf yn y byd a 
gellir dod o hyd iddo ar Wastadeddau Gwent. Mae popeth 
sy’n ymwneud â llinad y dŵr yn fach – mae eu dail a’u 
blodau yn bitw. Mae rhywogaethau eraill o linad y dŵr yn y 
DU, megis y llinad mawr, y llinad dail eiddew a llinad y dŵr 
ei hun, ac mae gan y rhain wreiddiau bychan hefyd. Maent 
yn tyfu ar draws arwyneb pwll, gan ei droi’n wyrdd llachar! 
Fodd bynnag, fel y mae ei enw’n awgrymu, nid oes gan y 
llinad di-wraidd unrhyw wreiddiau. Mae’r dail yn edrych fel 
grawnwin bychan iawn ac maent yn 0.5–2mm o hyd yn 
unig. Mae hwyaid ac adar y dŵr eraill yn helpu i wasgaru 
llinad y dŵr rhwng pyllau a ffosydd; mae llinad y dŵr yn 
glynu at goesau a thraed yr adar wrth iddynt godi i hedfan. 
opalexplorenature.org/sites/default/files/7/file/water-
survey-duckweed-guide-WELSH.pdf

GWEITHGAREDD

Sut i weld 
llygoden y dŵr

Gyda drysfa o ffosydd draenio cysylltiedig 
a lleoedd i guddio, mae llygoden y dŵr yn 
ffynnu ar Wastadeddau Gwent. Un o’r lleoedd 
gorau i’w gweld yw Cors Magwyr. Os ydych 
yn dawel, efallai y byddwch yn clywed llygod 
y dŵr yn cnoi rhyw blanhigyn neu’n sblasio i’r 
dŵr wrth iddynt blymio i ffwrdd i guddio.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

GWEITHGAREDD

Sut i weld chwilen blymio

Er bod Dytiscus dimidiatus yn brin, 
mae’r chwilen blymio fawr yn gyffredin. 
Cymerwch ran mewn trochiadau 
mewn pyllau neu ffosydd draenio 
yng Nghors Magwyr a Gwlyptiroedd 
Casnewydd a chanfod rhai i’ch hunan. 

Gofynnwch am ganiatâd Ymddiriedolaeth 
Natur Gwent neu’r Gymdeithas Frenhinol 
er Gwarchod Adar cyn gwneud hyn. 
Nid ydych eisiau gwasgaru unrhyw 
glefydau sy’n cael eu cario ar ddŵr i’r 
gwarchodfeydd natur arbennig hyn.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Gwelyau cyrs
Mae gwelyau cyrs ar hyd y ffosydd draenio ac, 
yng Ngwlyptiroedd Casnewydd a Chors Magwyr, 
maent yn darparu cynefinoedd ar gyfer adar 
megis telor y cyrs, y gog a bras y cyrs. Mae’r 
dyfroedd agored yn ddelfrydol ar gyfer hwyaid 
megis hwyaid copog, hwyaid pengoch ac elyrch 
dof. Dyma le y gallai llygod y dŵr fod yn cuddio 
hefyd. Yn y gaeaf, mae miloedd o ddrudwy yn 
hedfan o gwmpas mewn patrymau mesmeraidd 
a elwir yn furmuron cyn cysgu yn y gwely cyrs – 
daw nifer yma o ddwyrain Ewrop a Rwsia ar gyfer 
y gaeaf er mwyn dianc rhag y gaeafau rhewllyd 
yno.

Telor y Cyrs

Delwedd: Andy Karran

Llygoden y dŵr

Delwedd: Andy Karran

Llinad di-wraidd

Delwedd: Andy 
Karran

Dytiscus dimidiatus (Saesneg: King 
diving beetle) yng Nghors Magwyr

Delwedd: David Sankson

GWEITHGAREDD

Sut i weld 
llinad y dŵr

Mae’r math arbennig hwn o linad y dŵr 
yn anodd ei weld. Fodd bynnag, bydd 
ymweld â ffos ddraenio neu bwll ar 
Wastadeddau Gwent yn datgelu pob math 
o blanhigion dŵr, gan gynnwys llinad y 
dŵr, gyda’i ddail crwn pitw, yn arnofio ac 
yn gorchuddio arwynebedd y dŵr.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD
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Adar hirgoes

Mae adar hirgoes neu rydwyr yn grŵp o adar sy’n addas 
ar gyfer lleoedd gwlyb. Mae gan rai bigau hir ar gyfer 
tyrchu mwd i ddal mwydod tra bo gan eraill big byrrach 
ar gyfer pigo malwod bach iawn o arwyneb y mwd. Mae 
Gwastadeddau Gwent yn lle pwysig ar gyfer rhydwyr 
sy’n nythu megis cornicyllod, pibyddion coesgoch, 
giachod a chambigau. Mae’r rhain yn gyffredin ar fwd aber 
afon a chaeau ffermdir gwlyb o amgylch Casnewydd a 
Chaerdydd hefyd. 

Gan fod ffermdir ar draws Prydain wedi cael ei ddraenio, mae 
caeau sychach gyda mwy o ddwysedd o wartheg a defaid 
sy’n pori wedi golygu bod gan rydwyr lai o leoedd i fwydo a 
nythu. Er bod rhannau o Wastadeddau Gwent wedi cael eu 
draenio ers miloedd o flynyddoedd, mae llawer o ardaloedd 
yn parhau i fod yn llaith, yn aml drwy gydol y flwyddyn, sy’n 
berffaith i rydwyr nythu. Yng Ngwlyptiroedd Casnewydd, 
mae rhydwyr yn nythu’n llwyddiannus ac yn magu cywion 

bob blwyddyn yn sgil caeau llaith gyda pheth gorchudd i 
guddio oddi tano, ynysoedd wedi’u hamgylchynu gan byllau 
o ddŵr, a ffensys trydanol i gadw ysglyfaethwyr daear, megis 
llwynogod a moch daear, allan. 

Allan ar fwd Aber Hafren, mae miloedd o rydwyr yn bwydo 
ar y miliynau o anifeiliaid di-asgwrn-cefn sy’n byw yno, 
o bysgod cragen i fwydod. Mae llawer yn treulio’r gaeaf 
ar yr aber i ddianc rhag oerfel yr Arctig a gogledd Ewrop, 
lle maent yn nythu yn yr haf. Mae eraill yn ei defnyddio i 
fynd drwyddi wrth ymfudo o rannau o Affrica a de Ewrop 
ar eu ffordd i’r gogledd. Mae gan rydwyr â phigau hir 
megis gylfinirod, rhostogion a phibyddion coesgoch ffordd 
arbennig o ddal eu bwyd. Pan fyddant yn tyrchu eu pig i’r 
mwd, nid ydynt yn gallu gweld beth sydd yno. Mae blaen eu 
pig yn sensitif iawn a phan fyddant yn synhwyro rhywbeth 
mae blaen y big yn unig yn agor a chau yn gyflym, gan ddal 
yr ysglyfaeth. Rhynchokinesis yw’r enw ar hyn.

GWEITHGAREDD

Sut i weld rhydwyr

Edrychwch am rydwyr yn bwydo ar y mwd o’r morglawdd yn 
Allteuryn, Gwlyptiroedd Casnewydd a Chaerdydd. Efallai y bydd 
angen ysbienddrych arnoch gan eu bod yn aml ymhell i ffwrdd. 
Yn Allteuryn, mae cuddfannau ar ochr ddwyreiniol Gwlyptiroedd 
Casnewydd lle y gellir gweld cornicyllod, pibyddion coesgoch a 
chambigau – cysylltwch â chanolfan y Gymdeithas Frenhinol er 
Gwarchod Adar yn y gwlyptiroedd am fanylion.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Pibyddion Coesgoch

Delwedd: Andy Karran

GWEITHGAREDD

Poblogaethau adar: 
creu graffiau

Bob blwyddyn, mae nifer yr adar sy’n byw ar Wastadeddau Gwent 
yn cael ei gyfrif. Mae hyn yn helpu sefydliadau fel y Gymdeithas 
Frenhinol er Gwarchod Adar ac Ymddiriedolaeth Natur Gwent i 
wybod pa mor dda mae’r adar yn gwneud ac a oes angen mwy o 
gymorth arnynt – er enghraifft, drwy ddarparu cynefin gwell. 

Dyma gyfrifiadau poblogaethau gwirioneddol o elyrch 
dof, crehyrod bach copog a gwylanod y gweunydd o 
Gors Magwyr dros y gaeafau rhwng 2012 a 2017. Daw’r 
rhifau hyn oddi wrth yr Arolwg Adar Gwlyptir a drefnir gan 
Ymddiriedolaeth Adareg Prydain.

Defnyddiwch y rhifau hyn i lunio graffiau poblogaeth, cyfrifo 

cyfartaledd pum mlynedd pob rhywogaeth, a disgrifio sut mae’r 
poblogaethau yn newid. Darganfyddwch fwy am bob rhywogaeth 
a pham y gallai’r newidiadau hyn fod yn digwydd. Defnyddiwch 
Dueddiadau Adar Ymddiriedolaeth Adareg Prydain i edrych ar y 
graffiau poblogaeth ar gyfer adar gwahanol a’r rheswm pam maent 
yn newid: bto.org/about-birds/birdtrends.

Noder: Hyd at ganol y 1990au, nid oedd y crëyr bach copog 
yn byw ym Mhrydain. Gwnaethant ddechrau cyrraedd yn 
naturiol o Ffrainc ac maent wedi lledaenu ar draws y DU, gan 
gynnwys Cymru.

DEHONGLI DATA

Rhywogaeth 2013 2014 2015 2016 2017

Crëyr bach copog 1 6 9 24 33

Alarch dof 14 21 17 39 48

Gwylan y gweunydd 0 0 28 210 540

ADRAN UN

GWEITHGAREDD

Sut i weld y 
gardwenynen 
feinlais

Gellir gweld y wenynen hon ar flodau 
y tu allan i’r ganolfan ddysgu yng 
Nghors Magwyr ac ar flodau ar draws 
Gwlyptiroedd Casnewydd. Dyma dri 
phwt o gyngor: (1) edrychwch am eu 
perthnasau, y gardwenynen gyffredin, 
yn gyntaf am debygrwydd; (2) dysgwch 
am anatomi’r wenynen, yn arbennig y 
thoracs, a lliw’r blew ar gyfer pob un; (3) 
edrychwch am flodau, gan gynnwys y 
bengaled, ffacbys a physen-y-ceirw.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD
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Y gardwenynen feinlais

Y gardwenynen feinlais yw un o’r gwenyn mwyaf prin ym Mhrydain. 
Tarddiad enw’r wenynen hon yw ei fod yn gwneud sŵn suo uchel 
a thrwy weu deunydd o blanhigion i mewn i’w nyth danddaearol. 
Yn debyg i wenyn eraill, mae’n beillydd blodau pwysig ac mae’n 
dwli ar blanhigion tebyg i bys megis pysen-y-ceirw a ffacbys. Gyda’i 
thafod hir, mae’n gallu plymio’n ddwfn i flodau lle y bo’r neithdar yn 
anos i’w gyrraedd. Mae ei chefn, y thoracs, yn felynfrown gyda band 
tywyll nodedig ar ei draws. Yn annhebyg i gacwn cyffredin, megis 
Bombus terrestris, nid yw’r gardwenynen feinlais yn hoffi symud 
yn bell iawn o’i nyth, sef twll yn y ddaear. Mae hyn wedi’i gwneud 
yn brin iawn ar draws Prydain gan fod newidiadau ym myd ffermio 
wedi golygu bod llai o flodau gwyllt neu ddim blodau gwyllt yn 
tyfu mewn caeau. Gan nad yw’n medru teithio ymhell, mae’r rhan 
fwyaf o gardwenyn meinlais wedi llwgu a marw. Fodd bynnag, ar 
Wastadeddau Gwent mae caeau, cloddiau a ffosydd draenio wedi 
parhau yn ddigyfnewid ar y cyfan dros y 100 mlynedd diwethaf er 
gwaethaf newidiadau mewn dulliau ffermio; mae digon o flodau o 
hyd gerllaw i’r lle y mae’r gardwenynen feinlais yn nythu a gellir dod 
o iddynt yma ar ddiwedd yr haf a dechrau’r hydref.

Mae Gwastadeddau Gwent yn lle gwych sy’n 
llawn gwenyn yn suo yn ystod yr haf 

Yn y cefn gwlad ehangach mae llawer o gacwn, ynghyd â gwenyn 
mêl a phryfed eraill, yn llwgu. Mae angen mwy o fwyd a chysgod 
arnynt. Ar Wastadeddau Gwent, mae Ymddiriedolaeth Cadwraeth 
Cacwn yn cydweithio’n agos â’r sawl sy’n edrych ar ôl y tir i 
ddarparu mwy o fwyd ar gyfer gwenyn, a gallwch chi wneud yr un 
peth yn yr ysgol a gartref.

GWEITHGAREDD

Ymchwilio’r gardwenynen feinlais

Archwiliwch sut y gwnaeth 
ffermdir ar draws y DU gefnogi’r 
gardwenynen feinlais ar un adeg. 
Darganfyddwch beth sydd wedi 
newid a sut y gellir eu helpu.

Lluniwch daflen wybodaeth ar 
gyfer tirfeddianwyr, megis ffermwyr, 
gan awgrymu sut y gallant helpu’r 
gardwenynen feinlais a phryfed peillio 
eraill.

CYMHWYSO GWYBODAETH

GWEITHGAREDD

Helpu’r gwenyn

Mae Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn wedi creu’r dudalen hon ar 
y we i chi ei defnyddio gyda’ch dosbarthiadau i nodi cacwn cyffredin 
o amgylch eich ysgol a gartref:
bumblebeeconservation.org/bumble-kids/spotting-bumblebees

A thaflen wybodaeth ar y gardwenynen feinlais brin, y gellir dod o 
hyd iddi ar draws Gwastadeddau Gwent. Gallwch chwilio amdani yng 
Nghors Magwyr a Gwlyptiroedd Casnewydd: tinyurl.com/ybbo4kn4

P’un a bod eich ysgol ynghanol Caerdydd neu Gasnewydd, neu ar 
Wastadeddau Gwent eu hun, mae pethau syml y gallwch chi eu 
gwneud gyda’ch plant i helpu gwenyn a phryfed eraill. Maent angen 
blodau sydd â llawer o neithdar i’w yfed, a lleoedd i fyw sydd heb 
gael eu chwistrellu gyda llawer o blaladdwyr.

 ª Plannwch amrediad o flodau 
gwyllt, o bysen-y-ceirw i 
feillion a’r bengaled. Mae 
amrywiaeth o siopau blodau 
gwyllt ar-lein sy’n gwerthu 
hadau a phlanhigion ifanc, 
sy’n ddelfrydol ar gyfer 
cacwn. Mae’r dudalen hon 
ar y we yn rhoi pob math 
o syniadau a ffotograffau 
o flodau a phlanhigion: 
bumblebeeconservation.org/
gardeningadvice. Mae hadau 
ar gael oddi wrth Gymdeithas 
Cyfeillion Gwenyn Sir Fynwy: 
beefriendlymonmouthshire.
org/gardenershelp
 ª Gadewch rannau o dir yr 
ysgol neu eich gardd heb 
dorri’r lawnt, gan ganiatáu i 
blanhigion flodeuo. Unwaith y 
flwyddyn yn unig ar ddiwedd 
yr haf dylech gael gwared 

ar y llystyfiant fel nad yw’n 
ffrwythloni’r pridd.
 ªOs ydych chi’n byw ar fferm, 
tyfwch stribynnau o flodau 
gwyllt ar hyd caeau sy’n 
cysylltu â’i gilydd.
 ª Dylech osgoi defnyddio 
plaladdwyr – bydd lindys a 
phryfed gleision yn darparu 
bwyd ar gyfer pryfed eraill 
ac adar.
 ª Plannwch blanhigion sy’n 
blodeuo yn gynharach ac yn 
hwyrach yn y flwyddyn, gan 
ddarparu bwyd drwy gydol 
cyfnod hedfan y gwenyn a 
phryfed peillio eraill (nid mis 
Mehefin a mis Gorffennaf yn 
unig). Er enghraifft, helyg ar 
gyfer blodeuo’n gynnar ac 
iorwg/mieri ar gyfer bwyd yr 
hydref.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Gardwenynen feinlais

Delwedd: Hannah Beynon

ADRAN DAU

Gwylio a helpu cacwn

http://www.bumblebeeconservation.org/gardeningadvice
http://www.bumblebeeconservation.org/gardeningadvice
http://www.beefriendlymonmouthshire.org/gardenershelp
http://www.beefriendlymonmouthshire.org/gardenershelp
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GWEITHGAREDD

Sylwi ar fywyd gwyllt swil

Trafodwch sut y byddech yn archwilio lle gwyllt mewn ffordd sy’n cynyddu 
eich siawns o weld neu glywed anifeiliaid.

Yng Ngwlyptiroedd Casnewydd a Chors Magwyr gall y bywyd gwyllt fod yn swil 
ac yn anodd ei weld; gallai myfyrwyr greu rhestr o sut i fod yn dda wrth arsylwi 
ar natur.

Pethau i’w hystyried:

 ª Faint o sŵn i’w wneud;
 ª Cadw’n agos at eich gilydd neu wasgaru;
 ª Ble i edrych;
 ª Ble i gerdded.

Yn ddelfrydol, ymlusgo neu gerdded 
yn araf fel llygod, gyda llygaid a 
chlustiau’n edrych ac yn clywed 
popeth o’ch cwmpas, yw’r ffordd orau 
o edrych am fywyd gwyllt swil. Mae 
cadw eich lleisiau yn isel a cherdded ar 
hyd llwybrau a ddefnyddir yn rheolaidd 
yn golygu bod mamaliaid megis llygod 
y dŵr yn debygol o gario ymlaen fel y 
byddent fel arfer.

Mae’r cyrs ar y ddau safle yn ei gwneud 
yn anodd gweld yr adar. Yn hytrach, 
gwrandewch am adar yn canu yn y 
gwanwyn megis y gog, telor y cyrs, 
telor yr hesg a’r telor penddu. Gallwch 
glywed a gwirio eu caneuon drwy 
ddod o hyd iddynt ar restr A–Z o adar 
y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod 
Adar: rspb.org.uk/birds-and-wildlife/
wildlife-guides/bird-a-z

Mae elyrch dof, ieir dŵr, cwtieir a 

gwyachod bach ar y ddau safle ac 
yn fwy cyfarwydd â phobl ac yn fwy 
tebygol o aros gerllaw.

Mewn mannau megis Parc Llyn 
Hendre a Pharc Tredelerch, y bywyd 
gwyllt sydd hawsaf i’w weld yw’r adar, 
yn arbennig y rheini sy’n byw ar y 
dŵr. Mae’r rhain yn cynnwys elyrch 
dof, hwyaid gwyllt, hwyaid copog, 
gwyachod mawr copog, gwylanod 
penddu, ieir dŵr a chwtieir. Mae’r 
adar sy’n byw yma yn fwy cyfarwydd 
â phobl a chŵn  – os ydych chi’n 
dymuno bwydo’r hwyaid a’r elyrch, 
defnyddiwch wenith (cymysgedd i 
hwyaid) o’r siop anifeiliaid. Mae hyn yn 
llawer gwell iddynt na bara.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Bee
Britta Teckentrup 
(darlunydd) a Patricia 
Hegarty 
LITTLE TIGER PRESS

Mae un o ryfeddodau byd natur ar fin 
dod i’r amlwg. Trowch y tudalennau 
i ddilyn y wenynen fach wyrthiol 
a’i thaith o flodyn i flodyn yn y llyfr 
stori-a-llun hyfryd hwn gyda thyllau 
i sbïo drwyddynt. Gan ddod yn fyw 
yn y testun telynegol a’r gwaith celf 
trawiadol gan y darlunydd arobryn 
Britta Teckentrup, bydd gwyrth peillio 
yn rhyfeddu ac yn diddanu darllenwyr.

Bugs
Simon Tyler 
PAVILION

Mae pryfed yn 
ddiddorol iawn, ac 
yn y llyfr hwn rydym 
yn edrych ar dros 
50 o bryfed gwahanol a gwych, gan 
gynnwys y pryfed mwyaf, y pryfed 
lleiaf a’r pryfed mwyaf anhygoel yn 
y byd, y rhai harddaf a’r rhai sydd 
ag arferion rhyfedd iawn. Mae’r llyfr 
hwn yn dangos pob math o bryfed 
mewn manylder lliwgar ac yn dweud 
y cyfan wrthych am eu synhwyrau, 
eu hamddiffynfeydd, eu cuddliw, sut 
maent yn dal ysglyfaeth, ble maent 
yn byw a mwy. Dewch yn arbenigwr 
ar bryfed a gweld eu harddwch gyda’r 
llyfr trawiadol hwn.

Ysbrydoliaeth ar gyfer 
darllen a thynnu llun

Dyma fanylion lleoliad y 
ddau barc:
Parc Llyn Hendre,  
Water Avens Close,  
Llaneirwg, Caerdydd CF4 0RG

Parc Tredelerch, Ffordd 
Lamby, Tredelerch, Caerdydd 
CF3 2HP

Crëyr bach yn hedfan

Delwedd: Chris Harris

ADRAN TRI

Sylwi ar fywyd gwyllt swil

http://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z
http://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z


Tudalen 31 Rhan Tri | Bywyd gwyllt ar Wastadeddau Gwent – Sut y gallwn ni ei fwynhau a’i ddiogelu?

Ionawr

Gwyliwch filoedd o ddrudwy yn heidio gyda’i 
gilydd mewn heidiau mesmeraidd a elwir 
yn furmuron wrth iddynt ddod i gysgu yn y 
gwelyau cyrs wrth iddi nosi yng Ngwlyptiroedd 
Casnewydd. Os ydych chi’n clywed sŵn rhyfedd, 
ychydig yn debyg i fochyn bach yn gwichian, yn 
dod o’r cyrs, aderyn cyfrinachgar fydd yn gyfrifol 
amdano, a elwir yn rhegen ddŵr.

Cymerwch ran yn ymgyrch ‘Big Schools Watch’ y 
Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) 
a chyfrif yr adar sy’n ymweld â’ch ysgol neu ofod 
gwyrdd gerlla: rspb.org.uk/fun-and-learning/
for-teachers/schools-birdwatch/

Ebrill

Bydd yr helygen neu’r helygen 
ddeilgron yn blodeuo; mae ei 
blodau melyn, ar draws lleoedd 
gwlyb, corsiog megis Gwlyptiroedd 
Casnewydd a Chors Magwyr, yn 
denu pryfed ac adar sy’n bwyta 
pryfed, megis telor yr helyg, y 
siff-siaff a’r titw tomos las, sy’n 
cael talcenni melyn o’r paill. Efallai 
y gwelwch y wennol gyntaf yn 
cyrraedd o Affrica. Maent wrth eu 
bodd â Gwastadeddau Gwent, gan 

fwydo ar y pryfed sy’n cael eu denu 
at y gwartheg sy’n pori a’u dom, ac 
yn nythu mewn sguboriau a stablau 
ceffylau.

Yng Ngwlyptiroedd Casnewydd, 
tuag at Allteuryn, bydd rhydwyr 
anghyffredin megis cornchwiglod, 
pibyddion coesgoch a chambigau 
yn brysur yn deor cywion ar 
ddolydd ac ynysoedd llaith, wedi’u 
diogelu gan ffensys sy’n amddiffyn 
rhag ysglyfaethwyr.

Mai

Gwrandewch am gân y gog, cwcw cwcw, 
fel yr enw cyffredin ar ei chyfer. Mae’r gog 
i’w chlywed yn aml yng Ngwlyptiroedd 
Casnewydd a Chors Magwyr, gan ymweld 
am chwe wythnos yn unig o fforestydd 
trofannol canolbarth Affrica. Maent yn dodwy 
wyau ar nythod adar eraill megis telor y cyrs. 
Os yw eich ysgol yn agos at y safleoedd hyn, 
efallai y clywch un o iard chwarae eich ysgol.

Cadwch lygad am loÿnnod byw megis melyn 
y rhafnwydd, y gwyn blaen oren a’r glesyn 
celyn yn bwydo ar flodau’r gwanwyn. Mae 
mis Mai yn amser gwych i sylwi ar gywion 
adar y dŵr, hwyaid bach, cywion gwyddau a 
chywion elyrch mewn grwpiau teuluol.

Mehefin

Bydd gwyachod mawr copog, gyda’u penwisgoedd 
trawiadol, yn nythu mewn llynnoedd megis Parc Llyn 
Hendre a Pharc Tredelerch. Edrychwch am eu cywion 
gyda streipiau du a gwyn. Bydd llygod y dŵr yn brysur 
yn bridio a bwydo yng Nghors Magwyr; maent yn 
gadael marciau cnoadau lletraws nodweddiadol ar ongl 
o 45°. Mae afalau a osodir ar blatfformau sy’n arnofio yn 
annog llygod y dŵr i ddod allan i’r awyr agored i chi eu 
gweld.

Bydd rhodfa’r dderwen yn Nhŷ Tredegar yn llawn dail, 
gan ddarparu deiliant sy’n llawn anifeiliaid di-asgwrn-
cefn i adar, ystlumod a phryfed parasitig i wledda arnynt. 
Ewch i ymweld â’r dolydd sy’n blodeuo ym Mharc Cefn 
Gwlad Rogiet a chyfrif sawl rhywogaeth y gallwch ddod 
o hyd iddynt; cymharwch â chae eich ysgol.

Chwefror

Mae’r ffosydd draenio, pyllau a llynnoedd ledled 
Gwastadeddau Gwent yn ddelfrydol ar gyfer 
brogaod, llyffantod a madfallod dŵr sy’n silio. Mae 
gan Gors Magwyr a Gwlyptiroedd Casnewydd 
safleoedd trochi mewn pyllau sy’n addas i blant, 
sy’n wych ar gyfer craffu i edrych am gasgliadau 
bach o silod brogaod.

Cymerwch ran yn Arolwg Grifft PondNet: 
freshwaterhabitats.org.uk/projects/pondnet/
spawnsurvey2018

Cymerwch ran yn yr arolwg ‘Big Pond Dip’ yn 
ystod yr haf: freshwaterhabitats.org.uk/get-
involved-2/big-pond-dip

Mawrth

O amgylch Tŷ Tredegar, gwrandewch am y robin 
goch, yr aderyn du a’r dryw wrth iddynt ganu yn 
ystod y dydd i ddiogelu eu partneriaid a’u nythod. 
Yng Ngwlyptiroedd Casnewydd, Cors Magwyr, 
Parc Tredelerch a Thŷ Tredegar, bydd y gwtiar, 
yr iâr ddŵr a’r alarch dof yn nythu ac yn dodwy 
wyau. Gwrandewch am gân y siff-siaff, aderyn 
bychan gwyrdd-melyn sy’n cyrraedd ddiwedd 
mis Mai. Mae’n dweud ei enw, siff-siaff siff-siaff, ac 
mae’n gyffredin ar draws Gwastadeddau Gwent.

GWEITHGAREDD

Creu calendr

Gan ddefnyddio’r wybodaeth yn y testun 
uchod, gall y myfyrwyr greu delwedd i 
bob mis o’r flwyddyn ar gyfer calendr. 
Gallai’r ddelwedd fod yn ddarlun o’r 
wybodaeth uchod neu gallai’r myfyrwyr 
lunio cerdd. Gallai hwn hefyd fod 
yn gyfle i’r myfyrwyr ddefnyddio eu 
camerâu a chymryd ffotograff ar gyfer 
pob mis wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi. 
Gallai hwn hefyd fod yn fwyaf effeithiol 
os yw’n cael ei ddechrau ym mis Medi 
er mwyn cael ffotograff i bob mis 
erbyn diwedd y flwyddyn fel y gellir ei 
gynhyrchu fel calendr academaidd ar 
gyfer prosiect diwedd y flwyddyn.

GWEITHIO’N GREADIGOL

Alarch dof a rhai ifanc

Delwedd: Ed Drewitt

Cambig yn 
edrych am fwyd

Delwedd: Ben 
Andrew

ADRAN PEDWAR

Beth i edrych 
amdanynt 
ar adegau 
gwahanol o’r 
flwyddyn
Er mwyn darganfod mwy am yr adar isod 
a’u caneuon, edrychwch ar ganllaw A-Z y 
Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar: rspb.
org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/
bird-a-z

Ac ar gyfer anifeiliaid eraill, edrychwch ar wefan 
Ymddiriedolaeth Natur Gwent: gwentwildlife.
org/wildlife/species-a-z

I gofnodi’ch bywyd gwyllt lleol, defnyddiwch ap 
LERC Cymru: lercwales.org.uk/app.phpvisit

I gael gwybod beth rydych chi’n fwyaf tebygol 
o’i weld yn eich ardal edrychwch ar: aderyn.
lercwales.org.uk

LERC = Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol

http://www.rspb.org.uk/fun-and-learning/for-teachers/schools-birdwatch/
http://www.rspb.org.uk/fun-and-learning/for-teachers/schools-birdwatch/
http://www.freshwaterhabitats.org.uk/projects/pondnet/spawnsurvey2018
http://www.freshwaterhabitats.org.uk/projects/pondnet/spawnsurvey2018
http://www.freshwaterhabitats.org.uk/get-involved-2/big-pond-dip
http://www.freshwaterhabitats.org.uk/get-involved-2/big-pond-dip
http://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z
http://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z
http://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z
http://www.gwentwildlife.org/wildlife/species-a-z
http://www.gwentwildlife.org/wildlife/species-a-z
http://www.lercwales.org.uk/app.phpvisit
http://www.aderyn.lercwales.org.uk
http://www.aderyn.lercwales.org.uk
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Gorffennaf

Mae gweision y neidr wrth eu bodd â dŵr; mae 
eu hepil, a elwir yn larfâu, yn byw mewn pyllau 
ar draws Gwastadeddau Gwent, gan fwydo ar 
anifeiliaid eraill megis penbyliaid. Yn yr haf, mae’r 
rhai sydd yn eu llawn dwf yn dod o’r dŵr ac 
yn hedfan o gwmpas yn heboca am bryfed i’w 
bwyta. Maent yn aml yn dod yn ôl i’r un glwyd, 
gan ganiatáu i ni weld eu cyrff coch, gwyrdd, glas, 
brown neu amryliw yn agosach. Mae hebogiaid yr 
ehedydd yn ymweld â Gwastadeddau Gwent yn 
ystod yr haf o dde-orllewin Affrica. Maent wrth eu 
bodd yn bwydo ar weision y neidr, gan eu dal a’u 
bwyta tra byddant yn hedfan.

Medi

Mae un o gacwn prinnaf Prydain, y gardwenynen 
feinlais, allan lawer yn hwyrach na gwenyn 
eraill. Edrychwch amdani yng Ngwlyptiroedd 
Casnewydd a Chors Magwyr, lle bydd yn bwydo 
gyda’i thafod hir ar flodau megis y feillionen, y 
bengaled a phlanhigion tebyg i bys megis pysen-
y-ceirw a ffacbysen y berth. Mae ei chefn neu 
thoracs wedi’i orchuddio gan flew melyn neu olau, 
gyda stribed du neu dywyll nodweddiadol drwy’r 
canol.

Rhagfyr

Cadwch lygad am hwyaid gwyllt a hwyaid copog 
ar Barc Llyn Hendre a Pharc Tredelerch ymhlith 
y gwylanod penddu. Os ydych yn gyflym, efallai 
y gwelwch las y dorlan yn gwibio heibio neu 
grëyr glas yn pysgota’n dawel ar ei ben ei hun. 
Gwrandewch am alwadau ‘tincial’ y titwod barfog 
yng Ngwlyptiroedd Casnewydd; y ffordd orau o 
ddod o hyd i’r adar lliwgar cyfrinachgar hyn yw 
gwrando am eu galwadau ar ddiwrnodau llonydd, 
heulog. Ar ddiwrnodau heulog, teg, bydd y robin 
yn canu, y gwrywod a’r benywod, i amddiffyn 
ardaloedd bwydo bach.

Hydref

Ar ôl gwlith trwm neu foreau rhewllyd, edrychwch 
am weoedd bregus o bry cop arian ar laswellt 
yr ysgol neu fannau gwyrdd gerllaw megis Tŷ 
Tredegar, Black Rock neu Barc Llyn Hendre; maent 
yn gweu gwe sy’n debyg i wely crog dros nos. 
Gellir gweld gloÿnnod byw megis y fantell goch 
ar brynhawniau heulog yn bwydo ar blanhigion 
sy’n blodeuo’n hwyr neu ffrwythau aeddfed. 
Mae llwyni yn llawn mwyar yn Black Rock, Parc 
Tredelerch a Pharc Rogiet yn lleoedd da i edrych 
am gochion dan adain, sydd newydd gyrraedd 
o Sgandinafia, a thelorion penddu, sy’n ymfudo 
i’r de i ardal Môr y Canoldir. Bydd heidiau o 
ditwod sy’n crwydro yn symud drwy gloddiau a 
choetiroedd yn llawn prysurdeb ac yn cynnwys 
titwod tomos las, titwod mawrion, titwod cynffon-
hir, titwod penddu, drywod eurben a siff-siaffod.

Awst

Mae pryfed yn doreithiog yn ystod mis Awst ar 
draws Gwastadeddau Gwent. Gyda phlanhigion 
wedi blodeuo’n llawn, gellir dod o hyd i wenyn, 
pryfed hofran, gloÿnnod byw a chwilod yn bwydo 
ar eu neithdar ac yn cael llond wyneb o baill, y 
maent yn ei drosglwyddo i flodau eraill, gan helpu 
i’w peillio.

Cadwch lygad barcud am nadredd y gwair – 
maent fel arfer yn llithro i ffwrdd cyn i chi sylwi 
arnynt a gellir eu gweld yn nofio ar draws y dŵr.

Ewch i ymweld â’r coed cochwydd yn Nhŷ 
Tredegar; mae gan y coed conifferaidd tal 
trawiadol hyn risgl fel sbwng ac maent yn darparu 
lleoedd i nythu ar gyfer dringwyr bach a delorion 
y cnau, a chartrefi ar gyfer pryfed.

Tachwedd

Mae Parc Llyn Hendre yn lle gwych i weld 
crehyrod bach, sef crëyr bach gwyn. Gwnaethant 
gyrraedd y DU gyntaf yn ystod y 1990au ac maent 
bellach yn aderyn cyffredin sy’n bwyta pysgod ar 
draws Gwastadeddau Gwent ac Aber Hafren. Mae 
nifer yn cysgu yn y coed ar ynys y llyn. Mae peli o 
uchelwydd gyda mwyar gwynion, gludiog yn tyfu 
ar frigau coed uchel yng Nghors Magwyr ac yn 
denu brych y coed. Mae’r ddaear laith, fwdlyd yn 
cynnig y cyfle i chwilio am olion troed – ymhlith 
eich olion troed eich hunain, edrychwch am olion 
yr iwrch (slotiau) neu olion pum bys troed crwn y 
mochyn daear neu olion pedwar troed y llwynog.

GWEITHGAREDD

Gwrando ar gân yr adar  
a chôr y bore bach
Mae gwrando ar adar yn canu yn dda ar gyfer 
ein hiechyd a’n llesiant ac ar gyfer lleihau 
straen. Mae’n ein tynnu allan i’r awyr agored 
ac yn rhoi cyfle i ni ganolbwyntio a gwrando.

Beth am gyfarfod yn yr ysgol yn gynnar un 
bore ym mis Ebrill a gwrando ar yr adar yn 
canu – peidiwch â phoeni os nad ydych yn 
gwybod pa adar ydynt; mae profi’r sŵn yn 
rhyfeddod ynddo’i hun. Amser delfrydol i 
glywed yr adar yn canu’n gynnar yw 7am 
neu 8am, er bod gwir gôr y bore bach, pan 

fo popeth yn canu ar yr un pryd, yn dechrau 
llawer yn gynharach. Fodd bynnag, mae’r adar 
yn parhau i ganu drwy gydol y bore. Maent yn 
cael côr bach fin nos hefyd.

Pe baech chi eisiau gwrando ar gôr y bore 
bach ei hun: Rhwng diwedd mis Mawrth a 
dechrau mis Mai, mae côr y bore bach yn 
dechrau’n gynnar iawn. Byddai angen i chi fod 
yn gwrando tua 6am ar ddiwedd mis Mawrth, 
5.30am yn gynnar ym mis Ebrill, 5am ddiwedd 
mis Ebrill, a 4.30am ar ddechrau mis Mai.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Gwas y neidr

Delwedd: Chris Harris

Gloÿn byw Y Fantell Goch

Delwedd: Jenny  
Tweedie

ADRAN PEDWAR

Beth i edrych 
amdanynt 
ar adegau 
gwahanol o’r 
flwyddyn
Er mwyn darganfod mwy am yr adar isod 
a’u caneuon, edrychwch ar ganllaw A-Z y 
Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar:  
rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-
guides/bird-a-z

Ac ar gyfer anifeiliaid eraill, edrychwch ar wefan 
Ymddiriedolaeth Natur Gwent:  
gwentwildlife.org/wildlife/species-a-z

http://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z
http://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z


Tudalen 33 Rhan Tri | Bywyd gwyllt ar Wastadeddau Gwent – Sut y gallwn ni ei fwynhau a’i ddiogelu?

D
el

w
ed

d
: E

d
 D

re
w

it
t

Dyma’r gardwenynen feinlais brin. 
Dim ond mewn ychydig o fannau yn 
y DU y gellir dod o hyd iddi; ac mae 
Gwastadeddau Gwent yn un o’r 
mannau hynny. 

Cymharwch hi â’r gardwenynen 
gyffredin a’r gacynen gyffredin. 
Beth yw’r gwahaniaethau? Pa 
nodweddion fyddech chi’n eu 
defnyddio er mwyn adnabod un?

Y DARLUN MAWR

Gardwenynen feinlais





RHAN PEDWAR

Beth sydd o dan y dŵr y tu 
hwnt i’r morglawdd?

Delweddau o dop-chwith i waelod-dde: Amgueddfa Cymru; Cymdeithas Pysgotwyr Rhwydi 
Gafl Black Rock (2 & 4); Chris Harris, Alexander Maleev/National Geographic Creativeadran un

Gwastadeddau Gwent 7,000 o 
flynyddoedd yn ôl
Darganfyddwch y cliwiau sy’n adrodd 
straeon am fywydau pobl yn y gorffennol 
ar Wastadeddau Gwent. tt. 36 – 39

adran un

Crëwch linell amser yn dangos 
hanes Gwastadeddau Gwent
Pa newidiadau mawr sydd wedi 
digwydd ers yr oes iâ ddiwethaf? tt. 
36 – 39

adran dau

Beth yw trysor?
Archwiliwch ganfyddiadau sy’n drysor, 
a chanfyddiadau pwysig nad ydynt yn 
drysor, a ddaw o Wastadeddau Gwent, 
gan gynnwys dinosoriaid! t. 40

adran tri a pedwar

Pysgota â rhwydi gafl 
a putchers
Dulliau pysgota 
traddodiadol. tt. 41 – 42

y darlun mawr

Bywyd Mesolithig ar 
Wastadeddau Gwent 
t. 43

Cafodd yr olion traed hyn eu creu gan heliwr-gasglwr Mesolithig yn chwilio am fwyd.
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Gwastadeddau 
Gwent 7,000 o 
flynyddoedd yn ôl
7,000 o flynyddoedd yn ôl, roedd plant yn 
chwarae ar dir ar Wastadeddau Gwent sydd wedi’i 
orchuddio gan y môr heddiw. Roedd lefelau’r môr 
yn is bryd hynny ac roedd grwpiau crwydrol o 
bobl yn sefydlu cartrefi dros dro ar Wastadeddau 
Gwent yn ystod yr haf pan oedd ardaloedd gwlyb 
wedi sychu. Mae olion traed yn y mwd yn dal i 
gael eu darganfod yn ystod y distyll yn Allteuryn 
gan bobl sy’n ymchwilio i sut oedd pobl yn byw 
ar Wastadeddau Gwent. Sychodd a chaledodd 
eu holion traed, cawsant eu gorchuddio’n 
ddiweddarach gan fwd tywodlyd, ac fe’u cadwyd 
am filoedd o flynyddoedd wedyn.  Roedd 
teuluoedd bychan yn sefydlu cartref am gyfnod 
byr, gan bysgota, hela a chasglu planhigion a 
ffrwythau’r haf. Byddent yn hela baeddod gwyllt, 
ceirw coch a chynfuail.

Wrth edrych i mewn i’r tir, byddai’r bobl hyn wedi 
gweld coetir derw y tu hwnt i’r glastiroedd gwlyb, 
corsiog a mawnog. Ar y mwd, lle roedd plant yn 
chwarae ac oedolion yn hela yn ystod misoedd 
yr haf, byddai ceirw coch a chynfuail – y fuwch 
wyllt wreiddiol sydd bellach yn ddiflanedig – yn 
crwydro. Roeddent yn darparu bwyd ar gyfer y 
bobl hyn. Byddai adar hirgoes megis cambigau, 
y gellir eu gweld ar Aber Hafren heddiw, wedi 
cerdded trwy’r mwd, tra oedd garanod, sef adar 
tal sy’n debyg i grehyrod ac sydd bellach yn 
ddiflanedig, yn gyffredin. Heddiw, maent wedi’u 
hailgyflwyno ac maent yn dechrau defnyddio 
Gwastadeddau Gwent unwaith yn rhagor.

Olion traed 
Mesolithig wedi’i 
ddarganfod yn y 
mwd yn Allteuryn

Delwedd: 
Partneriaeth 
Tirlun Lefelau Byw

ADRAN UN

Olion traed anghofiedig
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Sut mae olion traed 
plant ac oedolion 
wedi’u cadw?
Mae’r aber wedi cadw olion traed anifeiliaid a 
phobl. 7,650 i 6,750 o flynyddoedd yn ôl, roedd 
lefelau’r môr yn is ac, yn ystod yr haf, byddai 
pobl wedi cerdded ar fwd, a wnaeth sychu a 
phobi yn yr heulwen. Pan lifodd y môr i mewn ar 
benllanwau uwch yn ystod y gaeaf, gorchuddiwyd 
yr olion traed gyda haen o fwd tywodlyd. 
Digwyddodd hyn flwyddyn ar ôl blwyddyn, 
nes miloedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, 
roedd yr olion traed wedi’u cadw yn y mwd, 
bron fel petaent wedi’u ffosileiddio. Am gyfnod 
hir o’r amser hwn, roedd y mwd ei hun wedi’i 
orchuddio â haen warchodol o lystyfiant morfa 
heli, planhigion sy’n tyfu mewn dŵr hallt ac sy’n 
rhwymo’r mwd ynghyd. Heddiw, mae’r morfa 
heli bron wedi diflannu’n llwyr ac mae llanwau 

newidiol yn gwaredu â haenau o fwd hynafol, 
gan ddod â’r olion traed i’r golwg. Nid oes llawer 
o amser i astudio’r olion traed ac wrth i bob llanw 
dod i mewn ac allan mae’r olion traed hynny yn 
diflannu.

Beth ydym yn ei wybod?
Mae gan olion traed pobl siâp penodol; maent 
yn dangos patrwm sy’n ymwneud â cherdded 
ar ddwy droed. Mae’r olion traed o’r cyfnod hwn 
yn dweud wrthym fod pobl yn cerdded tuag at 
gyfeiriad penodol, ar hyd llwybr dros y mwd. 
Efallai eu bod yn mynd allan i bysgota neu’n 
dychwelyd o daith hela. Mae yna nifer o olion 
traed o faint blant yn ychwanegol.

Ochr yn ochr ag olion traed pobl, mae rhai 
gan geirw, cynfuail, garennod, crehyrod ac 
adar hirgoes megis piod môr wedi’u canfod yn 
ogystal, sy’n dweud wrthym pa anifeiliaid a oedd 
yn bwydo ar y morfa heli.

Oes modd i ni ymweld â’r olion 
traed gyda’n dosbarth?

Mae’r olion traed ond i’w gweld yn ystod cyfnodau 
distyll isel iawn, ac weithiau am gyfnod byr. Mae’n 
ardal lithrig, fwdlyd a heriol ar gyfer dosbarth. Ar 
hyn o bryd, nid oes unrhyw ymweliadau yn cael 
eu trefnu ar gyfer ysgolion oherwydd y peryglon.

Martin Bell
Mae Martin wedi bod yn astudio’r 
olion traed yn Allteuryn am 28 o 
flynyddoedd. Mae’n mynd allan bob 
blwyddyn gyda myfyrwyr i dynnu 
lluniau, mesur a dadorchuddio rhagor 
o olion traed. Mae gwaith Martin wedi 
dadorchuddio’r straeon yr ydym yn 
gwybod amdanynt bellach ynghylch 
y bywyd gwyllt a’r bobl a fu’n byw 
yma miloedd o flynyddoedd yn ôl.

GWEITHGAREDD

Straeon a adroddir 
trwy olion traed

Rhowch ddeunydd i fyfyrwyr y gallant 
wthio siapiau gwahanol i mewn iddo 
i wneud patrymau. Gallai hyn fod yn 
dywod, plastisin neu glai sy’n sychu yn 
yr aer. Gallai myfyrwyr ail-greu rhai o’r 
golygfeydd o’r cyfnod Mesolithig trwy 
wneud olion traed o wahanol feintiau 
neu farciau anifeiliaid yn y mwd.

 ª Gallai fod mannau yn y mwd sydd 
wedi’u tarfu’n fwy, gan ddangos 
bod pobl wedi ymgasglu yno neu i 
ddangos llwybrau a gymerwyd yn 
aml er mwyn dod o hyd i fwyd.
 ª Ar y llaw arall, gallai myfyrwyr ail-
greu marciau y gallem eu gadael yn 
ein hamgylchedd ni, o bosib mor 
lleol â chae chwarae’r ysgol.
 ª Gallent wedyn ystyried beth fyddai 
pobl yn y dyfodol yn gallu ei ganfod 
o’r marciau hynny.

GWEITHIO’N GREADIGOL

Ôl troed Garan 
wedi’u cadw yn y 
mwd yn Allteuryn

Delwedd: Chris 
Harris

ADRAN UN
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11,500 o flynyddoedd yn 
ôl – diwedd yr Oes Iâ

 ª Nid oedd Aber Hafren yn bodoli; roedd yr ardal 
lle y mae nawr yn geunant enfawr. 

 ª Roedd Prydain wedi’i gysylltu â chyfandir 
Ewrop gan ardal o’r enw Doggerland, sydd 
bellach wedi ei gorchuddio gan Fôr y Gogledd 
a’r Môr Udd.

 ªYn dilyn yr Oes Iâ, dechreuodd pridd a thir 
ymddangos yno ar ffurf gwastadedd llyfn; 
tyfodd coed derw mawr, a dechreuodd pobl i 
fyw yma.

10,000 o flynyddoedd yn ôl

Cododd lefelau’r môr wrth i iâ yng Nghanada 
toddi, gan arwain at ddatblygiad aber.

8,100 o flynyddoedd yn ôl

 ª Tyfodd coed derw ger Gwastadeddau Gwent.
 ª Cododd lefelau’r môr gan dros bum metr. 
 ª Ffurfiodd gwern cyrs gors mawn a ddatblygodd 
yn forfa heli; gorchuddiodd dŵr môr hallt lawr 
y goedwig a bu farw’r coed. Am gyfnod, byddai 
sgerbydau’r coed yn ymestyn trwy’r forfa heli. 
 ª Trodd Allteuryn – bryn isel – yn ynys 6 km 
i ffwrdd o dir sych wrth i lefelau’r môr godi. 
Heddiw, y tir uwch yn Hill Farm yw’r cyfan sydd 
ar ôl.

7,750 o flynyddoedd yn ôl

Gorchuddiodd yr aber y Gwastadeddau Gwent 
presennol, gan fynd 6 km ymhellach i mewn i’r tir 
i Fagwyr a Llan-wern

7,650 i 6,750 o flynyddoedd yn ôl

 ª Roedd pobl yn byw mewn gwersylloedd 
tymhorol ar ymyl yr ynys. 
 ª Roedd plant ac oedolion yn cerdded ar y mwd 
– gorchuddiwyd eu holion traed â haenau 

tenau o fwd, a wnaeth gynyddu dros gannoedd 
o flynyddoedd, gan eu cadw.

6,200 o flynyddoedd yn ôl

Arafodd y raddfa yr oedd y môr yn codi, 
cynyddodd y mawn, a thyfodd coetir derw 
unwaith yn rhagor ar Wastadeddau Gwent. Yna bu 
farw’r coed, a datblygodd cyforgors fawr.

4,000 o flynyddoedd yn ôl

 ª Cododd lefelau’r môr. 
 ª Trodd y gyforgors yn welyau cyrs oedd wedi’u 
boddi ac yna morfa heli a siltiau morydol.
 ªMae Cors Magwyr, cors fawnog â gwely cyrs 
a choed sy’n hoffi dŵr, yn cynnig syniad o 
sut olwg fyddai ar yr ardal oddeutu 8,000 o 
flynyddoedd yn ôl ac eto oddeutu 6,000 o 
flynyddoedd yn ôl.
 ªMae’r gwelyau cyrs yng Ngwlyptiroedd 
Casnewydd a Chors Magwyr yn rhoi syniad 
o sut olwg fyddai ar y dirwedd yn ystod 
cyfnodau’r wern cyrs.

2,000 o flynyddoedd yn ôl

Draeniodd y Rhufeiniaid y morfa heli yn Allteuryn 
trwy greu cloddiau a ffosydd. Mae Maen Allteuryn 
(sy’n cael ei arddangos yn Amgueddfa Lleng 
Rufeinig Cymru yng Nghaerllion) yn cofnodi 
gwaith y Rhufeiniaid. Roedd ffermydd Rhufeinig 
yn Nhrefonnen (gwaith carthion, Goldcliff Hill 
Farm a Llandyfenni).

1,500 o flynyddoedd yn ôl

Ar ddiwedd cyfnod y Rhufeiniaid, dechreuodd 
morfa heli ffurfio unwaith yn rhagor, gan 
orchuddio tirwedd ffosydd y Rhufeiniaid.

800 o flynyddoedd yn ôl

Draeniwyd y Gwastadeddau unwaith yn rhagor 
ac adeiladwyd morgloddiau, yn rhannol gan 
fynachod ym Mhriordy Allteuryn (ar safle Hill 
Farm), a sefydlwyd yn 1113 a diddymwyd yn 1450.

Maen Allteuryn

Mae’r maen hwn, a ganfuwyd yn Goldcliff 
Pill, yn dyddio nôl i’r ail neu’r drydedd ganrif 
(1,900–1,800 o flynyddoedd yn ôl). Mae 
llythrennau o’r arysgrif a ddarganfuwyd arno 
wedi’u defnyddio ar brif fynedfa Canolfan y 
Mileniwm ym Mae Caerdydd. Ceir arysgrif 
llengfilwr gan unigolyn oedd yn arwain ar 
y maen; mae’n sôn am nifer o ddynion ac 
mae’n disgrifio 33 o gamau. Fodd bynnag, nid 
yw’n hysbys at ba gamau y mae’n cyfeirio; 
mae’n debygol ei fod yn ymwneud â chloddio 
neu adeiladu rhywbeth sy’n ymwneud â 
sianel ddraenio yn Allteuryn.

Ystumllun wedi’i greu yn 
Allteuryn

Delwedd: Matthew Cook

ADRAN UN

Llinell amser digwyddiadau 
ar Wastadeddau Gwent
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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

Llyfr i’w ddarllen

The Boar 
with Apples 
in his Tusks
Jennifer Foster 

PARTNERIAETH TIRLUN LEFELAU BYW

Stori ydyw am fywyd ar Wastadeddau Gwent 
7,500 o flynyddoedd yn ôl pan oedd pobl yn 
dechrau byw yno. I lawrlwytho copi, ewch i’r 
dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn.

Amgueddfa Lleng Rufeinig 
Cymru, Caerllion

Cysylltwch ar gyfer gwybodaeth am 
gyfleoedd dysgu presennol.

amgueddfa.cymru/rufeinig/addysg
Delwedd: Otter (Wiki Commons)

Amgueddfa Casnewydd

Amrediad o orielau a chyfleoedd dysgu sy’n 
canolbwyntio ar dreftadaeth forwrol a threfol 
(a rhywfaint o amaethyddiaeth).

newport.gov.uk/heritage
Delwedd: Pwimageglow (Wiki Commons)

Sain Ffagan – amgueddfa awyr agored

Dysgwch sut oedd pobl yn byw a gweithio 
yng Nghymru yn y gorffennol drwy ymweld 
ag adeiladau hanesyddol gwreiddiol sydd 
wedi’u hailgodi. Mae orielau yn cynnwys 
syniadau addysgu cyfredol wedi’u hagor yn 
ddiweddar.

amgueddfa.cymru/sainffagan/addysg/
Delwedd: Elizabeth Hudy

GWEITHGAREDD

Straeon a adroddir 
trwy olion traed 
(estyniad)

Fel dilyniant i’r gweithgaredd ‘straeon a 
adroddir trwy olion traed’ (tud. 37), gallai 
myfyrwyr ychwanegu gwrthrychau o’r 
rhestr o gliwiau uchod i gynnig mwy o 
syniadau ynglŷn â sut olwg fyddai wedi 
bod ar y dirwedd y maent wedi’i chreu. 
Neu, gallent feddwl am ba wrthrychau 
byddai pobl yn y dyfodol yn darganfod 
o’n bywydau ni.

GWEITHIO’N GREADIGOL

Llefydd i ymweld â nhw

Cliwiau sy’n helpu dweud 
y stori llinell amser

 ª Lle tyfai’r coedwigoedd unwaith, mae hadau, paill a 
gwrthrychau pren wedi’u canfod yn y mwd. 
 ªMae cnau cyll wedi’u llosgi ac ysgithrau baeddod gwyllt yn dystiolaeth 
fod pobl wedi aros am gyfnodau byr cyn symud ymlaen. 
 ªMae meini wedi’u cerfio a elwir yn ficrolithau a chrafwyr a ddefnyddiwyd 
i gigydda ceir coch, baeddod gwyllt ac, yn achlysurol, iyrchod. 
 ªMae esgyrn pysgod, gan gynnwys llysywod, mingrynion, 
eogiaid, crethyll, bibiau, gobïod a draenogiaid môr. 
 ªMae cliwiau o Wastadeddau Gwent yn dweud wrthym 
am fywyd hyd yn oed ymhellach nôl mewn amser, o 
fflintiau Palaeolithig o 30,000 o flynyddoedd yn ôl, i esgyrn 
anifeiliaid diflanedig, gan gynnwys bleiddiaid a buail.

Goram & 
Ghyston: 
The Bristol 
Giants
Oliver Rigby

HUNAN GYHOEDDWYD

Llyfr yw hwn sy’n sôn am gewri cyntaf 
Bryste a sut cafodd tirwedd brydferth dinas 
Bryste ei ffurfio.

Un tro, roedd dau frawd o’r enw Goram a 
Ghyston. Nid brodyr cyffredin mohonynt 
– roeddent yn GEWRI. Un diwrnod, 
gwnaeth y brodyr gyfarfod a chwympo 
mewn cariad â thywysoges brydferth o’r 
enw Avona, a osododd orchwyl iddynt er 
mwyn gweld pa un fyddai’n ennill yr hawl 
i’w phriodi. Roedd yn orchwyl mai dim 
ond un ohonynt allai ei ennill!

Ar gael ar wefan

bristolgiants.co.uk/product/goram-
ghyston-the-bristol-giants/
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Mae pobl yn aml yn darganfod pethau o’n 
gorffennol o amgylch Gwastadeddau Gwent ac 
Aber Hafren. Mae gan y canfyddiadau hyn eu 
straeon eu hunain i’w hadrodd a gallant fod yn 
filoedd o flynyddoedd oed. Efallai y bydd pobl 
sy’n eu darganfod yn eu hystyried yn drysor.

Beth yw trysor go iawn?

Mae darganfod hen eitemau o’r gorffennol yn 
gyffrous iawn; mae amgueddfeydd lleol yn dweud 
straeon wrthym am ein hanes trwy ddefnyddio 
eitemau y mae pobl wedi dod o hyd iddynt. Fodd 
bynnag, nid yw pob canfyddiad yn drysor.

I fod yn drysor, mae angen bod gwrthrych yn 
cynnwys o leiaf 10% o fetel gwerthfawr megis aur 
neu arian, heblaw ei fod yn ddarn arian, a’i fod yn 
hŷn na 300 mlwydd oed. Nid yw un darn arian 
yn ddigon i fod yn drysor; mae’n rhaid bod o leiaf 
dau ddarn arian (neu ddeg os ydynt yn cynnwys 
llai na 10% o fetelau gwerthfawr). Ystyrir yn ogystal 
fod eitemau cynhanesyddol yn drysor os ydynt yn 
cynnwys rhywfaint o fetelau gwerthfawr, neu os 
yw dau neu fwy yn cael eu darganfod sydd wedi’u 
gwneud o fetel.

Os yw rhywun yn darganfod rhywbeth y mae’n 
ei ystyried yn drysor, mae modd iddo ei adrodd 
i amgueddfa leol, ymddiriedaeth archaeolegol 
ranbarthol neu i gydlynydd canfyddiadau. Bydd 
wedyn yn cael ei wirio gan arbenigwyr annibynnol 
gwahanol, ac, os penderfynir ei fod yn drysor, 
efallai y bydd gwobr yn cael ei rhannu rhwng y 
darganfyddwr a’r tirfeddiannwr; yn ogystal, efallai y 
bydd yn cael ei brynu gan amgueddfa.

Darganfod trysor o dan Aber Hafren

Mae trysor ac eitemau diddorol yn cael eu 
darganfod yn aml gan bobl sy’n gweithio yn Aber 
Hafren. Trwy ddulliau megis pysgota â rhwydi 
neu wrth garthu deunyddiau, megis tywod, y daw 
pobl yn fwyaf aml o hyd i wrthrychau hynafol o 
dan y môr. Yna, maent yn cael eu hadrodd a’u 
gwirio. Gall gwrthrychau gynnwys eitemau o 
longddrylliadau ac olion awyrennau, offer, esgyrn, 
poteli, pren, a basgedi pysgod hynafol.

Archwiliwch y map hwn i weld pa drysorau sydd 
wedi’u darganfod yn agos atoch yng Nghymru, 
amgueddfa.cymru/portable-antiquities-
scheme-in-wales/map/

Mwy o wybodaeth ar gyfer adrodd am wrthrychau 
a’r mathau o bethau sydd wedi’u darganfod: 
wessexarch.co.uk/sites/default/files/field_file/
Protocol_handouts_english.pdf

Chwedlau – Ynys  
Rhonech ac Ynys Echni

Mae dwy ynys yn gorwedd allan yn Aber 
Hafren. Mae chwedl yn adrodd y bu dau 
frawd a oedd yn gewri, Goram a Vincent (neu 
Ghyston), a wnaeth adeiladu Ceunant Avon 
ym Mryste.

Un diwrnod, taflodd Goram ei hun i mewn i 
Fôr Hafren, gan droi’n garreg ond gadael ei 
ben a’i ysgwyddau uwchlaw’r dŵr i greu Ynys 
Rhonech ac Ynys Echni.

ADRAN TRI

Bywyd cynhanesyddol 
– dinosoriaid
210–200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd 
Gwastadeddau Gwent a Bro Morgannwg yn rhan 
o fôr bas, trofannol – yn debyg i’r Caribî neu Fôr 
y Canoldir heddiw. Yn y môr, byddai ymlusgiaid 
yn byw, icthyosauriaid a phlesiosauriaid mawr 
yn bwydo ar bysgod, ac amonitau gyda’u cregyn 
troellog.

Roedd ynysoedd yn britho’r dirwedd ac ar y 
rhain roedd dinosor cynnar, maint ci, a wnaeth 
esblygu’n rhai o’r dinosoriaid llysysol mwyaf 
yn Ewrop. Fe’i gelwir yn Thecodontosaurus, sef 
ymlusgiad â dannedd socedog, enw a ddeilliodd 
o siâp ei ddannedd.  Mae wedi’i ganfod ar ddwy 
ochr Aber Hafren, yn ne Cymru ac yn ne Swydd 
Gaerloyw. Cafodd ei ddarganfod gyntaf yn 1834 
ger Sw Bryste a hwn oedd y pedwerydd dinosor i 
gael ei ddarganfod yn y byd.

Dinosor Cymreig newydd

Cafodd dinosor bach arall, Dracoraptor (draig-
leidr), ei ddarganfod yn ne Cymru  yn 2014. 
Roedd y dinosor ysglyfaethus hwn yn byw 
200 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac roedd yn 
perthyn i’r Tyrannosaurus, a fu’n byw 130 miliwn 
o flynyddoedd yn ddiweddarach! Roedd gan 
Dracoraptor nifer fawr o ddannedd miniog, 
danheddog i’w helpu i ddal a bwydo ar fadfallod, 
pryfed ac anifeiliaid bychan eraill.

A allwn ni weld esgyrn y dinosoriaid hyn?

Gallwn. Mae esgyrn wedi’u ffosileiddio 
Dracoraptor yn rhan o arddangosfa arbennig ym 
Mhrif Neuadd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 
Mae gan oriel Esblygiad Cymru arddangosfa 
ysblennydd o ffosilau dinosoriaid, gan gynnwys 
olion traed dinosoriaid a genogl dinosor cigysol 
mwy o faint, ochr yn ochr â ffosilau anifeiliaid 
Jwrasig a Thriasig eraill.

GWEITHGAREDD

Gohebydd 
dinosoriaid

Ysgrifennwch erthygl cylchgrawn neu 
cynhyrchwch gyflwyniad am Dracoraptor 
er mwyn i blant eraill ddysgu am y 
dinosor a gafodd ei ddarganfod mwyaf 
diweddar yng Nghymru.

 ª Cynhwyswch syniadau ynglŷn â sut 
allai’r dinosor fod wedi hela a byw, a sut 
olwg fyddai ar Gymru nôl bryd hynny.
 ª Ymchwiliwch sut ddaethpwyd o hyd 
i olion y dinosor, pa ffosilau eraill a 
gafodd eu darganfod gydag ef, a beth 
maent yn dweud wrthym ynglŷn â sut y 
bu farw yn ôl pob tebyg a’i droi’n ffosil.
 ª Ysgrifennwch ynglŷn â pham mae’r 
dinosor wedi’i enwi’n Dracoraptor 
hanigani, ei enw gwyddonol yn Lladin. 
Dysgwch ystyr bob gair.
 ª Soniwch fod baw dinosoriaid wedi’i 
ganfod ar y traeth yn Allteuryn. Hyd 
heddiw, mae baw dinosoriaid ac 
ymlusgiaid morol, sy’n cael ei adnabod 
fel tomfeini, yn cael ei ddarganfod 
ar draethau lleol ger Gwastadeddau 
Gwent. Ar gyfer beth y mae angen i chi 
chwilio?

nhm.ac.uk/discover/what-is-a-coprolite

CYMHWYSO GWYBODAETH

Darganfyddiadau 
diddorol – er nid yn 
drysor – wedi’i darganfod 
yn ystod gweithgareddau 
pysgota â rhwydi

Delwedd: Chris Harris

Dracoraptor

Delwedd: Bob Nicholls

ADRAN DAU

Beth yw trysor?
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Mae dull pysgota traddodiadol yn Aber Hafren, sy’n cael ei adnabod 
fel pysgota â rhwydi gafl, yn ddull lle mae pobl yn cymryd rhwyd 
fawr sydd wedi’i chysylltu â ffrâm i ddal pysgod, megis eogiaid, ar 
lanw sy’n codi. Wrth wneud hyn, mae amrywiaeth fawr o bethau 
wedi’u canfod, gan gynnwys basgedi pysgod hynafol. 

Ar Wastadeddau Gwent, mae grŵp bychan o bobl, y pysgotwyr 
â rhwydi gafl, yn cadw’r traddodiad pysgota â rhwydi gafl yn 
fyw o hyd. Maent yn pysgota ger Black Rock ac maent yn dod o 
bentrefi cyfagos Sudbrook, Porthysgewin a Chil-y-coed. Nhw yw’r 
pysgotwyr â rhwydi gafl olaf yng Nghymru.

Sut mae pysgota â rhwydi 
gafl yn gweithio
Mae’r rhwyd gafl yn dal i gael ei gwneud yn y dull traddodiadol ac mae’n 
cael ei gwau gan rai o’r pysgotwyr gan ddefnyddio stribed o bren a 
nodwydd.  Mae gan y rhwyd adeiladwaith siâp ‘Y’ sy’n cynnwys dwy fraich 
a enwir yn rimes a wneir o frigau helyg sy’n cael eu torri’n lleol, ac mae’r 
rhain yn gweithredu fel ffrâm ar gyfer rhwyd sy’n hongian yn llac. Y ffon 
maen (rock staff) yw enw’r carn ac fe’i gwneir o bren onn; mae colfachau 
lle mae’r breichiau’n ymuno â’r ffon maen ac fe’u cedwir mewn lle wrth 
bysgota gan ledaenydd pren a elwir yn benfwrdd.

Mae’r pysgotwyr yn defnyddio dau ddull wrth bysgota, gan naill ai sefyll 
mewn sianel ddŵr isel yn aros i bysgod daro’r rhwyd neu wylio’r dŵr am 
symudiad pysgodyn ac yna symud i ddal y pysgodyn cyn iddo gyrraedd 
dŵr dwfn.

Mae Aber Hafren yn lle gwych i ddarganfod mwy am hanes Gwastadeddau 
Gwent. Yn y mwd morydol meddal, lle mae pethau’n suddo, mae llawer o 
gliwiau sy’n dangos sut oedd pobl yn y gorffennol yn defnyddio’r ardal. Ac 
mae adeiladu’r ddwy bont dros Afon Hafren wedi’n helpu i ddarganfod hyd 
yn oed mwy, gan fod patrymau dŵr newidiol (ceryntau) yn ein galluogi i 
ddarganfod mwy o bethau. Pan mae’r pysgotwyr â rhwydi gafl yn mynd 
i bysgota am eogiaid, maent weithiau yn darganfod rhai gwrthrychau 
diddorol yn y mwd, sydd â straeon cynhanesyddol i’w hadrodd yn aml. 

Y tri gwrthrych mwyaf anhygoel y maent wedi eu canfod yw:

1. Basgedi pysgota hynafol;

2. Cwch pren yn y tywod tua’r gorllewin o’r tiroedd pysgota â rhwydi gafl;

3. Ffiol Rufeinig tua’r gorllewin o’r tiroedd pysgota.

GWEITHGAREDD

Pysgota â rhwydi gafl ar waith

Mae’n haws gweld beth yw pysgota â rhwydi gafl wrth ei wylio’n 
cael ei wneud. Ar eu gwefan, mae nifer o fideos a blogiau sy’n 
dangos mwy am sut mae pysgota â rhwydi gafl yn gweithio: 
blackrocklavenets.co.uk

Er mwyn ymweld, cysylltwch â’r tîm drwy lavenets4wales@msn.com

Efallai y gallwch ofyn iddynt o ble y daw enwau lleol ar gyfer ardaloedd 
pysgota megis Monkey Tump, Lighthouse Vear a The Grandstand.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

Rhwyd gafl agored

Basgedi pysgota hynafol Llongddrylliad

Pysgota â rhwydi yn agos i 
Bont Tywysog Cymru

Pob delwedd ar y tudalen 
hwn: Cymdeithas 
Pysgotwyr Rhwydi Gafl 
Black Rock

ADRAN TRI

Pysgota â rhwydi gafl: darganfod 
gwrthrychau o dan y môr
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Mae putcher eogiaid yn fasged sydd wedi’i gwau 
sy’n meinhau i dwll bychan wrth ei gwaelod. 
Roeddynt yn cael eu stacio mewn colofnau o 
bedwar neu bump ar hyd fframwaith o gynheiliaid 
pren, a defnyddiwyd y putchers i ddal eogiaid. Gan 
nofio gyda’r llanw, byddai rhai o’r eogiaid yn nofio 
i mewn i’r basgedi gyda’u pennau’n gyntaf a, gan 
nad oeddynt yn gallu troi a nofio allan, byddent yn 
cael eu dal. Ar ôl i’r llanw fynd allan, byddent yn 
cael eu casglu, eu lladd a’u gwerthu am fwyd.

Roedd pysgota â putchers eogiaid yn ddull 
cyffredin o ddal eogiaid ar hyd Aber Hafren 
dros filoedd o flynyddoedd, gan gynnwys ar 
Wastadeddau Gwent. Heddiw, mae’r fframwaith 
a ddefnyddid ar gyfer putchers yn dal i’w weld yn 
sefyll yn y mwd yn ystod y distyll yn Allteuryn. 

Roedd y basgedi wedi’u gwneud yn wreiddiol o 
frigau helyg a dyfwyd ar Wastadeddau Gwent. Yn 
yn 1940au, defnyddiwyd gwifrau metel yn lle, er y 
byddai rhai pobl yn dal i ddefnyddio basgedi helyg.

Pa bysgod sy’n 
byw yn Aber 
Hafren?
Mae Aber Hafren yn rhan o’r môr 
ac, o ganlyniad, mae amrediad eang 
o bysgod môr yn byw yn y dŵr, o 
benfreision i forgathod. Mae Afon 
Wysg yn llifo i mewn i Aber Hafren 
ac mae’n gartref i rai pysgod, megis 
llysywod, eogiaid a’r wangen brin, 
sy’n treulio rhan o’u bywyd yn y 
môr a rhan o’u bywyd yn yr afon, lle 
maent yn dodwy eu hwyau. Mae’r 
afon yn gartref i boblogaethau 
o wangod, lampreiod, pennau 
lletwad a brithyllod sydd o bwys 
rhyngwladol.

GWEITHGAREDD

Pysgota yn 
Afon Hafren

 ª Sut oedd y coed helyg yn cael eu 
tyfu er mwyn creu brigau ar gyfer y 
putchers? (brigdocio) 
 ª Roedd gan y pren helyg nifer fawr o 
ddefnyddiau – darganfyddwch beth 
oeddynt. (ffensio, sefydlogi cloddiau…) 
 ª Pam ddaeth yr arfer o ddal eogiaid yn 
y dull hwn i ben?
 ªO ble y daw’r eogiaid yn yr 
archfarchnadoedd heddiw? 
 ª Pam y mae bwyta eogiaid yn llesol  
i chi?

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

GWEITHGAREDD

Cylch bywyd pysgodyn

Darganfyddwch fwy am gylchoedd bywyd llysywod, eogiaid 
a gwangod, a ble maent yn treulio’u bywydau yn y môr pan 
maent yn mudo i ffwrdd o Afon Wysg. Ysgrifennwch broffil am 
bob rhywogaeth. Dysgwch pam y mae’r pysgod hyn yn prinhau 
a beth mae pobl yn ei wneud i’w helpu yn Aber Hafren ac yn 
afonydd Cymru.

DEHONGLI DATA

Putchers eogiaid

Delwedd: Cymdeithas 
Pysgotwyr Rhwydi Gafl 
Black Rock

Rheng putcher yn Allteuryn

Delwedd: Cymdeithas Pysgotwyr 
Rhwydi Gafl Black Rock

ADRAN PEDWAR

Putchers Eogiaid
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Delwedd: Alexander Maleev/
National Geographic Creative

Mae’r darlun hwn yn argraff gan 
arlunydd o fywyd yn Allteuryn 7,500 
o flynyddoedd yn ôl. Dyma’r cyfnod 
pan wnaed yr olion traed yn y mwd; 
heddiw maent yn cael eu canfod gan 
archaeolegwyr ymchwil, wedi’u cadw’n 
ddiogel ar ôl yr holl amser hwn.

Defnyddiwch y darlun i drafod sut 
allai bywyd fod wedi bod nôl bryd 
hynny, sut gallai’r plant fod wedi 
chwarae, a beth sy’n digwydd yn 
 y llun.

Y DARLUN MAWR

Bywyd Mesolithig ar Wastadeddau Gwent





RHAN PUMP

Sut y defnyddiwyd Gwastadeddau 
Gwent i gynhyrchu bwyd?

Delweddau o’r chwith i’r dde: Athro Martin Bell; Partneriaeth Tirlun 
Lefelau Byw; Archifau Gwent; parth cyhoeddus; Chris Harris; Kate 

Nicol; Alexander Maleev/National Geographic Creative

adran un

Capsiwl amser
Pa wrthrych yn 
gysylltiedig â ffermio 
byddech chi’n ei roi yn 
y capsiwl amser?  
tt. 46– 47

adran dau

Defnydd tir
Gan ddefnyddio mapiau, 
ymchwiliwch i sut mae’r 
defnydd o dir Gwastadeddau 
Gwent, i’r de o’r M4, wedi 
newid dros amser. t. 48

adran tri

Tyfu ein bwyd o’r corstir
Pam a sut defnyddiai pobl y tir? 
Pa fwyd a gynhyrchid? Sut mae 
hyn wedi newid dros amser?  
t. 49

adran pedwar

Y cynfual darfodedig
Pam a sut mae pobl wedi 
defnyddio’r tir? Pa fwyd a 
gynhyrchwyd? Sut mae hyn 
wedi newid dros amser? t. 50

adran pump

Geirfa’r 
Gwastadeddau
Defnyddio geirfa’r 
Gwastadeddau. t. 51

adran chwech

Ymdopi â newid 
sydyn
Ailadeiladu eich 
fferm ar ôl llifogydd. 
t. 52

y darlun mawr

Ffermio yn y 
gorffennol
Beth mae’r person hwn 
yn ei wneud?? t. 53

Dyma brintiau welly ffermwr lleol yn cerdded drwy’r mwd yn un o’i chaeau
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Ffermio ar Wastadeddau Gwent
Tua 7,500 o flynyddoedd yn ôl, roedd lefel y môr yn is nag y 
mae heddiw; ar aber Afon Hafren, gallai pobl cerdded a hela ar 
draws llefydd sydd bellach o dan y môr. Byddai pobl yn ymweld â 
Gwastadeddau Gwent yn ystod misoedd yr haf a’r hydref pan fyddai’r 
tir yn ddigon sych i gerdded drosto ac i hela arno. Ni fyddai pob yn 
aros am hir, efallai dyddiau neu wythnosau, gan fyw bywyd nomadig 
er mwyn dod o hyd i fwyd a lloches. Yn fwy diweddar, yn ystod yr 
ychydig filoedd o flynyddoedd diwethaf, roedd y môr dim ond ychydig 
yn is nag y mae heddiw. Byddai’r Rhufeiniaid yn edrych ar aber Afon 
Hafren a oedd yn dechrau edrych yn debyg i hwnnw heddiw, gyda 
chyfres o byrth ac aneddiadau mawr o gwmpas ei ymylon sy’n 
dangos sut yr oedd wedi dod yn llwybr masnachu pwysig.

Drwy gydol y gwahanol oesoedd, newidiodd golwg y tir llydan 
ac agored ar Wastadeddau Gwent yn sylweddol. Yn ystod yr Oes 

Efydd, 3,400 o flynyddoedd yn ôl, defnyddid adeiladau petryal 
i fagu anifeiliaid ar y morfa heli yn ystod y gwanwyn a’r haf. 
Yng nghyfnod y Rhufeiniaid, adeiladwyd caer yng Nghaerllion 
ac roedd angen mwy o dir ar y fyddin i bori eu gwartheg a’u 
ceffylau arno, felly adeiladwyd banciau o bridd o amgylch yr 
ardaloedd o dir sychach ac uwch i warchod eu porfeydd rhag 
y llanw. Yn dilyn cyfnod y Rhufeiniaid, cododd lefel y môr, ac 
unwaith eto cafodd Gwastadeddau Gwent eu rhoi dan ddŵr 
o achos y llanw, ond tuag adeg y Goresgyniad Normanaidd, 

dechreuodd ardaloedd unigol o gors gael eu hamgáu gan 
argloddiau unwaith eto. Dros gyfnod, cyfunodd y gwahanol 
argloddiau pridd hyn i greu morgloddiau a oedd yn 
gwarchod ardaloedd Cil-y-coed a Gwynllŵg Gwastadeddau 
Gwent. Roedd cymunedau mynachaidd yn rhan o’r gwaith 
hwn. Mae’r morgloddiau canoloesol hyn bellach wedi’u colli 
yn sgil erydu arfordirol yn ddiweddarach ac mae’r rheiny 
sy’n gwarchod yr arfordir heddiw dim ond oddeutu 500 
mlwydd oed.

Defaid a gwartheg 
yn pori ar 
Wastadeddau 
Gwent

Delweddau:  
Chris Harris

ADRAN UN

Ffermio ar Wastadeddau 
Gwent dros y canrifoedd



Offer fflint wedi’i ddarganfod ar y 
Gwastadeddau

Delweddau:  
Professor Martin Bell
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Mae Gwastadeddau Gwent yn darparu priddoedd cyfoethog 
a ffrwythlon sy’n datblygu porfeydd o ansawdd uchel. Roedd 
rhywfaint o dir ffermio, yn enwedig ar y tir uwch tua’r arfordir, 
yn dir âr ac fe’i defnyddid ar gyfer tyfu cnydau megis gwenith, 
a ddefnyddid i wneud bara. Mae llawer o ardaloedd eraill o 
dir ffermio ym Mhrydain wedi cael eu datblygu’n ddwys gyda 
gwrteithiau, plaladdwyr, peiriannau tra effeithlon a dwysedd 
mwyfwy o anifeiliaid yn pori. Mae hyn yn cynhyrchu llawer o 
fwyd yn gyflym, ond nid yw’r ffordd hon o ffermio yr un mor 
dda ar gyfer bywyd gwyllt. Mae’n golygu na all yr un niferoedd o 
flodau gwyllt, pryfed, adar ac anifeiliaid eraill oroesi fel yr arferent.

Er bod rhai ffermwyr ar Wastadeddau Gwent yn defnyddio 
amrywiaeth o gynhyrchion modern, o feddyginiaethau anifeiliaid 
i beiriannau modern, yn ogystal â thechnegau traddodiadol 
megis taenu tail ar y tir i greu mwy o laswellt – er bod hyn llawer 
yn fwy na’r hyn a daenid yn y gorffennol – mae’r rhain yn llai 
niweidiol i’r amgylchedd na llawer o arferion mewn mannau 
eraill. Felly, mae mwy o fywyd gwyllt yn byw ar Wastadeddau 
Gwent, o gacwn i blanhigion dŵr ac adar prin megis cornicyllod 
ac ehedyddion.

Sut ydyn ni’n gwybod sut 
roedd pobl yn ffermio’r tir 
filoedd o flynyddoedd yn ôl?

Mae gwartheg a gladdwyd wedi cael 
eu darganfod sy’n dyddio yn ôl i oes y 
Rhufeiniaid. Darganfuwyd olion traed 
gwartheg o’r Oes Efydd a’r Oes Haearn 
yn y mwd. Drwy gynnal arbrofion ar 
hen esgyrn gwartheg (dadansoddiad 
isotopau), canfu ymchwilwyr ei bod yn 
bosibl fod 20% o’r anifeiliaid sy’n pori 
a fagir yng Nghaerllion wedi cael eu 
magu y tu hwnt i dde-ddwyrain Cymru 
a’u cludo ar longau a hwyliodd i fyny 
Afon Wysg a chyrraedd Caerllion. Mae 
rhai o’r glanfeydd pren, lle cerddodd y 
gwartheg oddi ar y cychod arnynt, wedi 
cael eu diogelu yn y mwd.

GWEITHGAREDD

Capsiwl amser

Beth fyddech chi’n ei roi mewn capsiwl amser sy’n disgrifio bywyd ffermio dros y 
canrifoedd yng Ngwent?

 ª Ewch i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain 
Ffagan a chewch weld tri neu fwy o’r 
teclynnau neu’r peiriannau a ddefnyddid 
i ffermio ar Wastadeddau Gwent. Mae’r 
oriel Byw a Bod yn arddangos gwahanol 
declynnau ffermio yn ogystal â llawer o’r 
ffermdai hanesyddol. 
 ª Dewiswch un o’r gwrthrychau, gwnewch 
fwy o ymchwil iddo, a disgrifiwch pam 
rydych wedi’i ddewis.

 ªMeddyliwch am sut a pham y câi ei 
ddefnyddio, o beth y mae wedi’i wneud, 
ac a gafodd ei ddisodli gan dechnoleg fwy 
newydd – os felly, beth a ddefnyddir yn ei 
le heddiw?
 ªMae gan Amgueddfa Casnewydd 
arddangosfa fach sy’n cynnwys ambell 
elfen o amaethyddiaeth a gwasg caws a 
gwasg seidr fawr.

DATRYS PROBLEMAU

GWEITHGAREDD

Ffermio modern

Sut newidiodd Gwastadeddau 
Gwent yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan 
oedd angen mwy o fwyd a phan y’i 
cynhyrchid ym Mhrydain, er mwyn 
iddi fod yn hunangynhaliol?

Cewch wybod mwy gan Archifau 
Gwent gwentarchives.gov.uk ac 
ar dudalennau gwe casgliadau 
Amgueddfa Cymru, amgueddfa.
cymru/casgliadau

I ble mae’r bwyd a gynhyrchir ar 
Wastadeddau Gwent yn teithio 
heddiw? I ble mae’r cig o wartheg 
a defaid yn mynd i’w werthu? Beth 
sy’n digwydd i laeth y gwartheg? 
Trafodwch a yw prynu bwydydd 
sydd heb deithio’n bell i’w gwerthu 
mewn archfarchnad neu siop leol yn 
well i’r amgylchedd, i’r anifeiliaid ac 
i bobl leol.

Rhowch wahoddiad i ffermwr lleol 
ddod i’r ysgol neu ewch i ymweld 
â fferm, siarad â milfeddyg fferm 
lleol a/neu mynnwch wybod gan 
archfarchnad a yw’n gwerthu cig a 
llaeth lleol.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

ADRAN UN

Ffermio ar Wastadeddau Gwent PARHAD...



Tudalen 48 Rhan 5 | Sut y defnyddiwyd Gwastadeddau Gwent i gynhyrchu bwyd?

GWEITHGAREDD

Arwynebedd y tir

Dros yr ychydig gannoedd o flynyddoedd 
diwethaf, mae Gwastadeddau Gwent wedi 
newid mewn mannau. Mae Casnewydd 
wedi tyfu, mae traffordd yn rhedeg ar hyd 
rhan uwch y Gwastadeddau, ac mae ystadau 
diwydiannol wedi ymddangos.

(i) Cymharwch fapiau o Wastadeddau 
Gwent o’r 1830au a heddiw

Cewch hyd i fap o Wastadeddau Gwent o’r 
1830au ar www.livinglevelsgis.org.uk

Cymharwch ef â mapiau modern heddiw, er 
enghraifft ar:

 ª Eich gwasanaeth mapiau digidol yn yr ysgol
 ª Digimap for Schools
 ªMap yr Arolwg Ordnans (152, 154 ac OL14) 
ar gyfer yr ardal (www.arolwgordnans.
co.uk)
 ª Google Maps
 ª Google Earth

(ii) Gan ddefnyddio rhaglen megis Digimap 
for Schools, mesurwch arwynebedd y tir 
ffermio i’r de o’r M4 rhwng Pont Tywysog 

Cymru ac ochr ddwyreiniol Afon Wysg. 
Yna, mesurwch y tir ffermio a ddangosir ar 
y mapiau o’r 1830au o’r un ardal.Sut maent 
yn cymharu?

Adnodd mapiau ar-lein i ysgolion yw Digimap 
for Schools, www.digimapforschools.
edina.ac.uk/subscribe, sy’n helpu ysgolion 
i gymharu hen fapiau â mapiau newydd. 
Mae ffi danysgrifio weddol fach (£69 ac 
eithrio TAW i ysgolion cynradd) yn ogystal ag 
adnoddau a syniadau/cyngor i athrawon yn 
rhad ac am ddim, www.dfsresources.edina.
ac.uk

Dylai’r myfyrwyr sylweddoli bod maint y 
tir ffermio wedi lleihau. Trafodwch pam a’r 
manteision ac anfanteision sy’n ymwneud â 
hynny.

(iii) Mesurwch hyd yr arfordir rhwng aber 
Afon Wysg, Casnewydd a Sudbrook

Dyma bellter yr arfordir sy’n dynodi ffin 
Gwastadeddau Gwent; morglawdd artiffisial 
yw llawer o hyn, sy’n atal y môr pan fydd y 
llanw’n uchel.

DATRYS PROBLEMAU

Menywod fferm 
ar ystâd Llanofer, 
efallai ger y Fenni 
(1850au)

Delwedd:  
Archifau Gwent

Reen Monkscroft

Delwedd:  
Partneriaeth 
Tirlun Lefelau Byw

ADRAN DAU

Defnydd tir
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Tŷ Tredegar
Mae tŷ wedi bod ar y safle hwn ers y 
Canol Oesoedd ac mae cofnodion o’r 
tŷ yng nghyfnod y Tuduriaid yn dangos 
gwahanol blas i’r un a welwch heddiw. 

nationaltrust.org.uk/tredegar-house

 ª Heddiw, mae gan Dŷ Tredegar 
a’i ystad dair gardd ffurfiol, Gardd 
y Berllan, Gardd y Gedrwydden 
a Gardd yr Orendy, ac mae gan 
bob un ohonynt eu cymeriad 
nodweddiadol. 
 ªO fferm yr ystad y daeth cynnyrch 
ar gyfer y teulu a’r gymuned; roedd 
hynny’n galluogi’r teulu i fod yn 
hunangynhaliol. 
 ªMae llawer o’r adeiladau’n dal i fodoli 

– er enghraifft, mae’r sguboriau, a 
oedd yn ffurfio un sgubor hir, yno 
ers 300 o flynyddoedd a mwy. Mae’r 
golchdy a’r llaethdy’n dyddio yn ôl i 
ddechrau’r 1800au. 
 ª Ffenestr gornel y prif dŷ yw Ystafell 
Wisgo’r Meistr, ac felly byddai modd i 
feistr y tŷ gadw llygad ar y fferm. 
 ª Adeiladwyd yr ystad o adeiladau 
modern ar hen Ardd y Gegin – sef 
hen berllan a gardd lysiau.
 ª Yn 1911, cyflogwyd menyw i ddod i 
mewn bob dydd i bobi bara. Roedd 
hi’n gwneud nid yn unig bara ond 
hefyd tafelli anferth o gacen ffrwythau, 
a fyddai’n rhoi rhywbeth melys ar 
gyfer te mewn gemau criced ac ar 
gyfer cinio pan fyddai aelodau o’r 
teulu’n mynd i saethu a hela.

GWEITHGAREDD

Coeden fywyd 
a straeon

Mae cedrwydden Libanus fawr yn Nhŷ 
Tredegar yn 250 mlwydd oed.

 ª Pe gallai’r goeden hon siarad, pa straeon y 
byddai’n eu hadrodd ynglŷn â’r tŷ a’i erddi?
 ª Pa newidiadau mewn ffermio a defnydd 
tir sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod 
hwnnw yng nghefn gwlad yng nghyffiniau 
Tŷ Tredegar?
 ª Pa fath o goeden yw cedrwydden? Sut olwg 
sydd ganddi ac o le y byddai wedi dod yn 
wreiddiol?

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

Pethau i’w hystyried:
 ª Sut roedd Tŷ Tredegar yn darparu bwyd ar ei 
gyfer ef a’r gymuned yn yr 1800au? Pa wahanol 
fwydydd y byddent wedi’u tyfu? Pa anifeiliaid y 
byddent wedi’u ffermio?
 ªWrth ymweld â Thŷ Tredegar, edrychwch yn 
ofalus ar yr ardd â wal o’i chwmpas. Tynnwch 
gynllun/lun o’r ardd. Pam y defnyddid y gerddi 
â wal o’u cwmpas? Sut y byddai hyn wedi cadw 
pobl yn y tŷ’n heini ac yn iach?
 ªMae perllannau’n bwysig i fywyd gwyllt er 
ein bod wedi colli llawer o hen berllannau – 
ystyriwch pam y maent yn darparu cartrefi 
da i bryfed, anifeiliaid a mamaliaid. Pam mae 
cymaint o berllannau wedi’u colli yn ne 
Cymru? Pam mae rhai yn cael eu hailblannu a’u 
hailgyflwyno?
 ª Cewch wybod mwy am fywydau’r menywod a 
oedd yn byw ac yn gweithio yn Nhŷ Tredegar 
ar www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/tredegar-
house/features/t-tredegar-y-straehon

Tas wair ar ystâd 
Tredegar (c.1900)

Delwedd:  
Archifau Gwent

Tŷ Tredegar modern

Delwedd:  
Chris Harris

ADRAN TRI

Tyfu bwyd o’r corstir
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GWEITHGAREDD

Y cynfual darfodedig

Buwch wyllt fawr â chyrn crwm enfawr 
oedd y cynfual sydd bellach wedi diflannu. 
Roeddent yn pori ar forfa heli, glaswelltir a 
choetir Gwastadeddau Gwent. Diflanasant yn 
y DU ychydig dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl 
wrth i hela, ffermio a phoblogaeth fwyfwy o 
bobl eu bwrw o’r neilltu.

 ª Pe gallech ddod â’r cynfual darfodedig yn ôl, 
pa fath o fyd a welai heddiw?
 ª A fyddai modd iddo oroesi ar Wastadeddau 
Gwent?
 ª A fyddai byth yn bosibl dod â chynfual byw yn 
ôl o esgyrn mewn amgueddfa? Os felly, sut?
 ª A ddylem ni wneud rhywbeth fel hyn 
fel cymdeithas? Pam y gallai fod yn well 
canolbwyntio ar warchod anifeiliaid byw?
 ªMynnwch wybod mwy am lefydd yn Ewrop 
lle defnyddir gwartheg yn debyg i’r cynfual i 
helpu i droi tir ffermio yn ôl yn fannau gwyllt 
ar gyfer natur.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

Copi Charles 
Hamilton Smith o 
baentiad yn bosib 
o’r 16eg ganrif.

Tarw croes 
cenhedlaeth 
gyntaf o 
Raglen Tauros 
(Maremmana 
x Pajuna) yn 
yr Iseldiroedd, 
2013.

Delwedd: Henri 
Kerkdijk-Otten

ADRAN PEDWAR

Y cynfual darfodedig
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Dros gannoedd o flynyddoedd, mae iaith sy’n 
disgrifio’r gwahanol rannau o’r cae a’r systemau 
dŵr ar Wastadeddau Gwent wedi datblygu.

Mae llawer o’r enwau hyn yn dal i gael eu defnyddio heddiw 
ac maent i’w gweld mewn hen ddogfennau sy’n cyfeirio at y 
Gwastadeddau a’u datblygiad; mae llawer o’r systemau draenio, 
megis ffosydd, yn dyddio yn ôl i gyfnod y Rhufeiniaid a’r Canol 
Oesoedd.

Mae’r systemau draenio yn helpu i gadw dŵr i ffwrdd o’r tir. Mae 
morgloddiau ar hyd yr arfordir yn atal dŵr y môr rhag cyrraedd y tir, 
gan alluogi iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer pori a thyfu cnydau. Yn 
aml, defnyddid y morgloddiau ar gyfer teithio a heddiw mae llawer 
ohonynt yn llwybrau troed cyhoeddus.

Reen
Un o’r geiriau mwyaf cyffredin 
sy’n dal i gael ei ddefnyddio 
heddiw yw reen – mae hwn yn 
cyfeirio at ffosydd dŵr y mae pobl 
wedi’u palu sy’n rhedeg ar hyd 
ymylon caeau; maent i’w gweld 
gan amlaf rhwng ffordd a chae. 
Mae’r gair yn cael ei sillafu mewn 
gwahanol ffyrdd gan ddibynnu ar 
le yn y wlad ydych. Yng Ngwlad 
yr Haf, er enghraifft, ceir y sillafiad 
rhyne. Mae sawl gwahanol ffordd 
o ddefnyddio reen neu ffos – fe’i 
defnyddir i ddraenio dŵr oddi ar 
gaeau, dal dŵr yn yr haf er mwyn 
i blanhigion ac anifeiliaid fyw, 
cadw anifeiliaid megis gwartheg 
a defaid yn y cae, a gweithredu 
fel ffin cae, fel y byddai ffens neu 
wrych yn ei wneud hefyd.

Carthffosydd
Nid yw hyn yn ymwneud â 

charthion na gwastraff tŷ 
bach. Yn hytrach, dyma’r 

enw ar yr amryw gyrsiau 
dŵr – nentydd, ffosydd, 
afonydd – ar dir isel megis 

Gwastadeddau Gwent.

Pill
Cilfach lanw, ardal o fwd neu ffos 
lydan yw pill sydd â dŵr yn llifo 
i lawr trwyddo o nant neu afon 
ac sy’n cael ei lenwi gan ddŵr y 
môr pan fydd y llanw’n uchel. Yn 
y gorffennol, mae pills wedi bod 
yn ddigon llydan i gychod hwylo 
i fyny trwyddynt. I atal dŵr rhag 
llifo i fyny’r afon trwy pill ac ar dir 
ffermio, mae adeileddau o’r enw 
gout neu goat, outfall, pillhead 
neu clyce wedi cael eu hadeiladu 
sy’n gweithredu fel rhwystr. Enw’r 
rhan sy’n agor neu’n cae hyn yw 
drws, gât, fflap neu lifddor.

Nogger
Yn y gorffennol, roedd caeau’n 
cael eu dyfrio yn yr haf i’w cadw’n 
doreithiog ac yn tyfu’n dda i 
ddefaid a gwartheg bori arnynt. 
Deuai dŵr o’r ffosydd cyfagos. 
Rhoddid planciau â thyllau, a 
adwaenid fel noggholes, ar waelod 
y ffosydd. Rhoddid peg pren yn y 
tyllau o’r enw nogger. Pan fyddai 
pobl am ddyfrio neu ddyfrhau 
eu caeau, byddent yn symud y 
noggers ac yn caniatáu i’r dŵr lifo 
trwy’r tyllau.

Chapel reen

Delwedd: Partneriaeth Tirlun Lefelau Byw

GWEITHGAREDD

Defnyddio geirfa’r 
Gwastadeddau

Gofynnwch i’r myfyrwyr ddychmygu eu bod yn 
dirfeddiannydd yn y gorffennol ar Wastadeddau 
Gwent. Bydd angen iddynt ysgrifennu cyfarwyddiadau 
i’r sawl y maent yn ei gyflogi i gynnal a chadw’r 
system ddraenio. Bydd angen iddynt ddefnyddio’r 
iaith uchod i ddisgrifio ble a sut y bydd angen palu’r 
system ddraenio a’i hailstrwythuro i sicrhau ei bod yn 
draenio’r dŵr, yn cadw’r anifeiliaid yn ddiogel ac yn 
caniatáu dyfrio’r tir, ond heb achosi llifogydd. Gallent 
hefyd ddefnyddio’r wybodaeth o ‘Adnodd 2: Sut mae’r 
dŵr ar y Gwastadeddau’n effeithio ar ein bywydau?’

GWEITHIO’N GREADIGOL

ADRAN PUMP

Geirfa’r 
Gwastadeddau
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‘Yr hen Ffermdy’

Delwedd: David Anstiss

Hen adeilad fferm ar gyfer 
cadw anifeiliaid a storio offer 
a darpariaeth.

Delwedd: Kate Nicol

GWEITHGAREDD

Ailadeiladu 
eich fferm ar 
ôl llifogydd

Yn ystod Llifogydd Mawr 1607, 
cafodd llawer o ffermydd eu 
dinistrio gan lifogydd. Yn sgil 
storm anferthol, daeth y môr 
yr holl ffordd i mewn ar draws 
Gwastadeddau Gwent.

Gofynnwch i’r myfyrwyr 
ddychmygu bod angen iddynt 
ailadeiladu eu fferm yn dilyn y 
llifogydd. Ymchwiliwch i sut fath 
o beth oedd fferm a gwnewch 
gynllun wedi’i labelu o’ch fferm a’i 
thir ffermio. Dylai gynnwys:

 ª Lle i’r perchennog fyw ynddo;
 ª Llefydd posibl i weithwyr y fferm 
fyw ynddynt;
 ª Llefydd i’r anifeiliaid bori a chael 
lloches gyda’r nos;
 ª Darpariaeth bwyd ar eich cyfer chi;
 ª Darpariaeth bwyd ar gyfer eich 
anifeiliaid.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

ADRAN CHEWCH

Ymdopi â newid sydyn
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Delwedd: Alexander Maleev/
National Geographic Creative

Dyma Mr Rees o Dŷ Gwyn, Llanbedr 
Gwynllŵg, ar ddiwedd yr 1940au neu 
ddechrau’r 1950au. 

Beth mae’n ei wneud yn y llun hwn? 
Sut y byddai gwneud y gwaith hwn 
heddiw? 

Mynnwch wybod mwy am y teclyn 
hwn (pladur) roedd yn ei ddefnyddio 
– mae gan Amgueddfa Werin Cymru 
Sain Ffagan fwy o wybodaeth ar y 
rhain.

Enw’r ffordd y mae Mr Rees arni 
nawr yw Broadstreet Common; yn 
flaenorol, fe’i gelwid y B4239 neu, yn 
fwy cyffredin, Ffordd yr Arfordir.

Y DARLUN MAWR

Ffermio yn y gorffennol





RHAN CHWECH

Sut mae pobl, ddoe a heddiw, wedi symud 
o gwmpas Gwastadeddau Gwent?
Delweddau gwaelod-chwith i dop-dde: Ed Drewitt (1 & 3); Peter Power/ Gwasanaeth 
Amgueddfeydd a Threftadaeth Casnewydd; Chris Harris; Tiia Monto; Anne Leaver

adran pump

Symud nwyddau o 
gwmpas Casnewydd
Pam y gallai pont gludo 
Casnewydd ddod yn Safle 
Treftadaeth y Byd? t. 62

y darlun mawr

Casnewydd 500 o 
flynyddoedd yn ôl
Sut mae Casnewydd wedi newid 
o dref i ddinas? t. 63

adran pedwar

Lleidiau symudol – beth 
sydd o dan ein traed?
Ymchwiliwch i sut mae’r 
sianeli a’r afonydd wedi 
newid dros amser. t. 61

adran tri

Rogiet a Garreg Ddu
Sut mae’r ddau le hyn wedi 
bod yn gysylltiadau trafnidiaeth 
pwysig? tt. 59 – 60

adran dau

Llong Casnewydd
Ysgrifennwch gofnod taith y llong yn 
cyrraedd Casnewydd. tt. 57 – 58

adran un

Ehangu Casnewydd
Sut mae ei dwf wedi 
effeithio ar Wastadeddau 
Gwent? t. 54
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Ychydig gannoedd o flynyddoedd yn 
ôl, nid oedd pobl a oedd yn byw ar 
Wastadeddau Gwent yn teithio’n bell iawn 
o le roeddent yn byw neu’n gweithio.

Roedd offer ffermio’n sylfaenol iawn a châi llawer 
o’r gwaith caled ei wneud â llaw. Dros gyfnod, 
dechreuwyd defnyddio peiriannau wrth ffermio 
wrth i dechnoleg a theclynnau ddod yn fwy 
soffistigedig ac yn gyflymach; cafwyd newid 
o ddefnyddio ceffylau a phobl i wneud gwaith 
i dractorau a pheiriannau. Roedd llawer o’r 
lonydd bach ar draws Gwastadeddau Gwent yn 
gyrroedd, yn goridorau ac yn ôl-lwybrau ffermydd 
a ddefnyddid gan ffermwyr i symud anifeiliaid ac 
offer o gae i gae. Er bod rhai’n parhau’n fwdlyd ac 
yn greigiog heddiw, mae eraill wedi’u gorchuddio 
â tharmac ac fe’u defnyddir fel ffyrdd gan draffig 
beunyddiol.

Peilonau a thraffyrdd i mewn i Gasnewydd ar draws y 
Lefelau; arwydd o isadeiledd i ddarparu ar gyfer tref neu 
ddinas fawr.

Delwedd: Ed Drewitt

Trac fferm bach wedi’i 
ddatblygu’n rhannol

Delwedd: Peter Clayton

Ffordd fferm wedi’i tharmacio 
gyda hawl tramwy cyhoeddus

Delwedd: Mike Faherty

GWEITHGAREDD

Ehangu Casnewydd

Gwnewch animeiddiad sy’n 
dangos sut mae Casnewydd 
wedi tyfu dros amser. Mae modd 
gwneud hyn gyda theclynnau 
neu feddalwedd animeiddio 
stop-symud, sydd ar gael fel 
apiau neu raglenni. Gallai’r 
myfyrwyr ddefnyddio Lego, 
modelu sbwriel neu deganau fel 
Playmobil i ddangos sut mae’r 
pentref wedi newid o ambell 
dŷ, ag un neu ddwy ffordd gul, 
i dyfu’n ddinas fawr. Gallai’r 
myfyrwyr gynnwys rhai o’r 
syniadau canlynol:

 ª Effeithiau adeiladau’r gwaith 

dur ac ystadau diwydiannol;
 ª Adeiladu mwy o dai i bobl fyw 
ynddynt;
 ª Cynnydd mewn traffig a ffyrdd 
newydd a lletach;
 ª Adeiladu warysau a ffatrïoedd 
ar dir ffermio;
 ª Llygredd aer a sbwriel;
 ª Effeithiau ar fywyd gwyllt.

Fel estyniad, gallai’r myfyrwyr 
ystyried sut mae prosiectau 
ffyrdd, tai newydd a thwf 
ystadau diwydiannol yn effeithio 
ar yr amgylchedd lleol.

DEHONGLI DATA

ADRAN UN

Symud o gwmpas 
Gwastadeddau Gwent
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Mae gan Gasnewydd borthladd ffyniannus sy’n mewnforio ac 
yn allforio nwyddau ledled y byd. Roedd Casnewydd yn brysur â 
llongau hyd yn oed 500 mlynedd yn ôl. Roedd Llong Casnewydd, 
sef llong a wnaed yn Sbaen a oedd yn ymweld o Bortiwgal, yn 
cael ei hatgyweirio yn 1468. Cwympodd y llong ac fe’i gadawyd 
yn y fan a’r lle gan nad oedd peiriannau modern ar gael i’w chodi. 
Roedd angen i longau eraill ddefnyddio’r ardal hon, felly torrwyd 
hanner pren y llong ac fe’i hailddefnyddiwyd. Yn araf, dros gyfnod, 
cafodd gweddillion y llong eu gorchuddio a’u cadw mewn mwd, 
tan iddi gael ei darganfod yn 2002 pan oedd Theatr Glan yr Afon 
yn cael ei hadeiladu. Llong Casnewydd yw’r unig long yn y byd o’r 
pymthegfed ganrif sy’n dal i fodoli.

Mae llawer o gliwiau ynglŷn â bywyd y llong cyn iddi ymweld â 
Chasnewydd; maent yn rhoi goleuni ar fywyd y morwyr a ddaeth o 
Bortiwgal. Wrth archwilio’r 1,000 a mwy o weddillion, gan gynnwys 
bwyd, gweddillion anifeiliaid megis pryfed, chwain a llygod mawr, 
dillad, darnau o grochenwaith seramig a chasgenni o win, gwyddom 
fod y llong wedi treulio amser yn ne Portiwgal.

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

 ª Goleuni ar sut cafodd y llong ei hadeiladu;
 ª Roedd y llong yn cludo anifeiliaid domestig a’u gwelyau megis gwair;
 ª Roedd yn arbenigo ar gludo casgenni, a elwir yn gasgiau, o win;

 ª Roedd y llongwyr arni yn bwyta amrywiaeth o fwydydd a dyfid yn 
ne Ewrop megis grawnwin, ffigys, cnau Ffrengig a hadau;
 ª Ymhlith y dillad a ganfuwyd roedd helmed wedi’i haddurno 
ac esgid ledr, hir a miniog – po fwyaf miniog oedd yr esgid, y 
pwysicaf oedd yr unigolyn;
 ª Darganfuwyd ceiniog arian wedi’i chuddio mewn twll bach yn 
y pren; fe’i defnyddid fel swyn rhag anlwc pan gafodd y llong ei 
hadeiladu.

Mae gweddillion Llong Casnewydd bellach mewn storfa. Gyda 
100,000 o oriau o waith caled, mae 70% o’r pren wedi’i drin gan 
ddefnyddio cemegyn cwyrog ac yna ei sychu gan ddefnyddio 
peiriannau sych-rewi arbennig – tynnir y dŵr ohono trwy ei rewi dan 
wactod fel nad oes modd i’r pren bydru. Mae’r darnau o bren wedi’u 
gosod â’i gilydd gan ddefnyddio hoelion plastig; maent yn debyg i’r 
rhai haearn a ddefnyddiwyd yn wreiddiol sy’n rhydu’n ddim.

Darganfuwyd sgerbwd mewn cyflwr da, heb y benglog, o dan 
y llong. Nid oedd yn ymwneud o gwbl â’r llong ac yn hytrach 
mae’n dyddio yn ôl i’r Oes Haearn, pan oedd claddu corff mewn 
afon yn gyffredin.

Mae’n bosibl fod rhannau eraill o’r llong a’r tramwyfeydd yn dal 
i fod wedi’u gorchuddio â mwd. Roedd llawer o’r sianeli’n llawer 
ehangach nag y maent heddiw; yn y cyfnod hwnnw, roedd modd i 
longau gyrraedd yn bellach i mewn i’r tir.

Olion a ddarganfuwyd ar long 
Casnewydd, gan gynnwys 
(o’r chwith uchaf, clocwedd) 
merywen, cragen almon a 
hadau grawnafal

Delwedd: Amgueddfa Cymru

Esgid ledr, hir a miniog o 
forwr o Long Casnewydd.

Delwedd: Rex Moreton/
Gwasanaeth Amgueddfeydd 

a Threftadaeth Casnewydd

Darn arian Ffrengig (diamedr o 
22mm) wedi’i ganfod wedi’i guddio 
mewn twll bach; fe’i defnyddiwyd fel 
swyn lwc dda pan adeiladwyd y llong

Delwedd: Gwasanaeth 
Amgueddfeydd a Threftadaeth 
Casnewydd

ADRAN

Llong 
Casnewydd
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Pedwar peth i’w harchwilio 
ynghylch Llong Casnewydd

 ªMae gwefan Llong Casnewydd yn cynnwys 
mwy o wybodaeth a manylion ar ymweliadau.
 ª Ystyriwch o le mae llongau a nwyddau yn dod 
i Gasnewydd ac i le maent yn mynd ohoni – 
ewch i Gwmni Porthladd Casnewydd am fwy o 
fanylion.
 ª Sut mae llongau’n cael eu hadeiladu heddiw? 
Sut byddai morwyr yn gwisgo heddiw a beth y 
byddent yn ei fwyta? Sut byddai morwyr wedi 
hwylio yn y cyfnod hwnnw, a sut byddent yn 
hwylio o Bortiwgal i Gasnewydd heddiw?
 ª Roedd adeiladu llongau, gan gynnwys llongau 
pren, yn ddiwydiant pwysig yng Nghas-gwent 
– cewch wybod mwy ar-lein ac yn Archifau 
Gwent a’r amgueddfa leol.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys ymweliadau i 
ysgolion a llyfr canllaw, ewch i newportship.org

Man orffwys olaf Llong 
Casnewydd

Delwedd: David Jordan

GWEITHGAREDD

Cofnod Llong Casnewydd

Defnyddiwch yr wybodaeth uchod a gwefan 
Llong Casnewydd i ysgrifennu cofnod i daith 
Llong Casnewydd o Bortiwgal i Gasnewydd.

Ystyriwch y canlynol:

 ª Sut byddai bywyd fel llongwr yn y 
pymthegfed ganrif
 ª Yr aroglau ar y llong

 ª Sut oedd y bwyd
 ª Sut olwg oedd ar Wastadeddau Gwent 
wrth i’r llong hwylio i fyny aber Afon 
Hafren
 ª Yr olwg gyntaf ar ddociau Casnewydd
 ª Beth allai fod wedi digwydd i’r morwyr 
ar ôl i’w llong gwympo

Gweithgaredd pellach

Ymchwiliwch i ba fwydydd 
newydd daeth y Rhufeiniaid 
â nhw i Wastadeddau Gwent 
1,500 o flynyddoedd yn 
gynharach..

DEHONGLI DATA

ADRAN DAU

Llong Casnewydd PARHAD
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Mae Garreg Ddu a Pharc Gwledig Rogiet wedi bod yn ganolfannau 
trafnidiaeth pwysig i Wastadeddau Gwent a’r cyffiniau ers cyfnod y 
Rhufeiniaid. Mae ymweld â’r llefydd hyn gyda’ch dosbarthiadau’n rhoi 
syniad gwych o sut roedd y llefydd hyn yn gweithredu a pham roeddent 
yn bwysig. Isod mae mwy o wybodaeth am bob safle a dolenni i 
wybodaeth bellach.

livinglevels.org.uk/learning-resources

Garreg Ddu
Mae’r graig hon yma ers 300 miliwn o 
flynyddoedd; mae’n hysbys fel calchfaen 
carbonifferaidd ac, fel mae’r enw’n 
awgrymu, mae ei lliw rhwng llwyd tywyll 
a du. Mae wedi’i gwneud o greaduriaid y 
môr hynafol, yn enwedig crinoidau neu 
lilis môr (sy’n perthyn i sêr môr), a lleidiau 
a bentyrrodd ar waelod y môr, gan droi’n 
graig ac yn ffosilau yn y pen draw.

Cyn adeiladu’r ddwy bont Hafren, yr 
unig ffordd o groesi’r aber oedd ar gwch. 
Garreg Ddu, wrth ymyl Gwastadeddau 
Gwent ger Sudbrook, Cas-gwent a Phont 
Tywysog Cymru, oedd un o’r llefydd 
y gallai pobl groesi. Yn 1857, daeth 
rheilffordd i derfyn ar Bier Porthysgewin 
yn Garreg Ddu lle roedd pobl yn mynd 

ar gwch i ddal cysylltiad trên ar y 
pier yn New Passage ger Severn 
Beach ar ochr Lloegr yr aber.

Er bod y rheilffyrdd a’r pier 
bellach wedi mynd, cewch 

ymweld â safle glanfa’r fferi o hyd yn 
Garreg Ddu i edrych ar hyd aber Afon 
Hafren a chael golwg ar yr arfordir. Mae’r 
safle’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

Defnyddid Garreg Ddu a Beachley fel 
glanfeydd cychod y Rhufeiniaid a’r 
Normaniaid a oedd yn dod â nwyddau 
a phobl, a theithiai fferi i Beachley mor 
gynnar ag 1138, gan ddod â mynachod, 
gweision a gwartheg o Aust, sydd ar ochr 
arall aber Afon Hafren.

Gweler gwybodaeth bellach a straeon 
i’w defnyddio â’ch dosbarthiadau ar y 
dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn:

 ª PDF o’r paneli gwybodaeth sy’n 
datgelu hanes y safle a delweddau o’i 
orffennol;
 ªMap o lwybr yr arfordir;
 ª Llwybr Garreg Ddu/ Sudbrook, sy’n 
darparu llu o straeon a delweddau o 
hanes yr ardal.

Blodau gwyllt ym Mharc 
Gwledig Rogiet

Delwedd: Andy Karran 
Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Y pier fferi o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn 
Graig Ddu gyda Sudbrook yn y pellter.

Delwedd: Sudbrook History Society

Yr olygfa o Graig Ddu gyda Phont Tywysog Cymru yn y pellter 

Delwedd: Ed Drewitt

ADRAN TRI

Rogiet a Garreg Ddu
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Twnnel Hafren
Adeiladwyd Twnnel Hafren gan Great 
Western Railway rhwng 1873 ac 1886. 
Yn 1879, cafodd y gwaith lifogydd gan yr 
hyn a adnabyddir bellach fel ‘y Ffynnon 
Fawr’. Trwy fentrau arloesol, cafodd y 
llifogydd eu cynnal ac aeth y gwaith 
yn ei flaen, gyda mwy o bwyslais ar 
ddraenio.

Mae 50 miliwn litr o ddŵr yn treiddio i’r 
twnnel bob dydd. Caiff eu gwaredu gan 

ddefnyddio sawl injan fawr sy’n pwmpio 
dŵr. Hyd y twnnel yw tua phedair milltir 
(7 km) ac mae ychydig dros ddwy filltir 
o hynny o dan yr afon. Y twnnel oedd y 
twnnel hiraf dan ddŵr yn y byd am fwy 
na 100 mlynedd tan 1987.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd gwaith 
trydanu’r rheilffordd trwy Dwnnel 
Hafren. Ymchwiliwch fwy i’r heriau a’r 
peirianwaith a ddefnyddiwyd i wneud hyn.

Pontydd Hafren
O Garreg Ddu, cewch olygfeydd gwych o’r ddwy bont Hafren. Agorwyd hen 
Bont Hafren yr M48 yn 1966; agorwyd Ail Groesfan Hafren, a elwir bellach yn 
Bont Tywysog Cymru, yn 1996, severnbridge.co.uk

Parc Cefn Gwlad Rogiet
Ac yntau yng nghanol tai, cefn gwlad a Chyffordd Twnnel Hafren, mae Parc 
Cefn Gwlad Rogiet yn lle i grwydro ac i fwynhau natur. Ond nid yw’r lle wedi 
bod yn dawel ac yn wyllt drwy’r amser. Ychydig dros 30 o flynyddoedd yn ôl, 
roedd yn dal i fod yn iard rheilffordd brysur, yn llawn cilffyrdd a thryciau’n aros 
i gludo nwyddau fel glo, gwartheg a dur i farchnadoedd, yn aml i ledled y DU 
ac i fannau eraill y byd. Fe’i caewyd yn 1987. Roedd angen gwaith cynllunio 
gofalus a rhwydwaith o drenau a thryciau i gludo nwyddau o Gymru i rannau 
eraill o Brydain a’r byd. Roedd Rogiet yn allweddol i hyn.

Mae tri phanel gwybodaeth wedi cael eu cynhyrchu ynglŷn â’r safle, sy’n 
cynnwys lluniau a rhagor o ffeithiau ynglŷn â’r safle pan oedd yn iard drefnu. 
Mae’r rhain i’w gweld yn y parc cefn gwlad fel paneli dehongli. Maent ar gael ar 
ffurf PDF ar y dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn hefyd, livinglevels.org.uk/
learning-resources

Ar y dudalen we ar gyfer yr adnodd hwn, mae recordiau o Ray Evans ac Eric 
Broom yn siarad â phlant ynglŷn â’u hamser yn gweithio ar y trenau stêm. Mae 
Hazel Bennett yn esbonio sut penderfynodd pobl droi’r ardal yn barc cefn gwlad.

GWEITHGAREDD

Cerdded yng Ngarreg Ddu

Mae Garreg Ddu yn cynnig 
golygfeydd anhygoel o aber Afon 
Hafren. Cerddwch ar hyd llwybr yr 
arfordir a chewch weld caeau pori 
sy’n dangos y patrymau draenio 
gwreiddiol. Mae Garreg Ddu yn 
lleoliad perffaith i gael picnic hefyd.

Tri pheth i’w gwneud 
yng Ngarreg Ddu

 ª Tynnwch lun o’r dirwedd a’r 
golygfeydd o Garreg Ddu (e.e. 
ar ffurf darlun, ffotograff). Os 
byddwch yn ymweld pan fydd y 
llanw’n uchel, dychmygwch sut 
olwg sydd ar yr aber pan fydd y 

llanw’n isel, ac i’r gwrthwyneb.
 ª Dychmygwch sut gallai’r lle 
hwn fod wedi edrych, teimlo 
a gweithredu fel rheilffordd a 
glanfa fferi. Cerddwch ar hyd 
llwybr yr arfordir a chrwydrwch y 
dirwedd – mae rhai o’r caeau pori 
wedi newid ychydig iawn dros 
gannoedd o flynyddoedd.
 ª Pwyllwch a gwrandewch – faint 
o wahanol synau allwch chi eu 
clywed? Ystyriwch sut mae’r 
ddwy bont yn effeithio ar y 
dirwedd yn ffisegol, yn weledol 
ac yn glywadwy. Ymhlith yr adar 
sydd i’w clywed mae’r gylfinir, 
y pibydd coesgoch a’r chwiwell 

(gwrandewch ar synau’r adar 
ar www.rspb.org.uk/birds-and-
wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/).

Sut i gyrraedd Garreg Ddu

Wrth gyrraedd cyffiniau 
Porthysgewin, trowch i lawr Heol 
Garreg Ddu (dilynwch arwydd ‘Safle 
Picnic a Physgodfa Lâf Garreg Ddu’). 
Mae maes parcio safle picnic Garreg 
Ddu ar ddiwedd y lôn sengl ar y dde 
(ST 512 881). Y cod post yw NP26 
5TP. Mae rhwystr / system plât llif 
i mewn i’r maes parcio na fyddai’n 
addas i goets fawr.

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD

GWEITHGAREDD

Cerdded yn Rogiet

Tri pheth i’w gwneud yma

 ª ‘Bioblitz’ – treuliwch awr yn chwilio am gymaint o blanhigion ac anifeiliaid 
ag y gallwch; cofnodwch nhw a rhowch wybod i Ganolfan Cofnodion 
Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru amdanynt, sewbrec.org.uk
 ª Argraffwch luniau o sut roedd y parc cefn gwlad yn arfer edrych a 
chymharwch y rhain â sut mae’n edrych nawr. Ceisiwch ganfod lle cafodd 
y lluniau eu tynnu.
 ª Chwiliwch am gliwiau ynglŷn â’i orffennol fel rheilffordd. Sut mae natur 
wedi teyrnasu?

Sut i gyrraedd y parc cefn gwlad

Ger y fynedfa i orsaf reilffordd Cyffordd Twnnel Hafren, ewch ar y bont 
heol dros y rheilffordd. Cymerwch y troad nesaf ar y dde i mewn i faes 
parcio Parc Cefn Gwlad Rogiet (ST 462 874; cod post NP26 3TZ)

ARCHWILIO’R AMGYLCHEDD
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Mae Gwastadeddau Gwent yn newid drwy’r 
amser. Mae mwd yn symud o gwmpas 
ac mae’r morfa heli yn mynd a dod. Mae 
gwelyau cyrs yn tyfu ac yn troi’n gorsydd.

Dros y 2,000 o flynyddoedd diwethaf, roedd modd i 
gychod hwylio ar hyd llawer o rannau o’r Gwastadeddau 
i lanfeydd. Mae llawer o’r rhain bellach wedi’u siltio a’u 
cuddio. Yn ddwfn yn y mwd, mae llawer o’r hen gilfachau 
hyn yn dal i gynnwys hen drawstiau pren y glanfeydd a 
hyd yn oed cychod sydd wedi suddo.

Tŷ Tredegar a chyfranogiad 
ei deulu yng ngwaith 
ehangu Casnewydd

Cyfrannodd teulu’r Morganiaid, a oedd yn byw yn Nhŷ Tredegar, at 
lawer o’r newidiadau mawr yng Nghasnewydd yn ystod y 1800au. 
Dyma grynodeb:

 ª 1805: Cafodd tramffordd 
ei hadeiladu a oedd yn 
cysylltu’r gwaith haearn yng 
Nghasnewydd ag Afon Wysg. 
Roedd Syr Charles Morgan 
yn ymwneud â’r gwaith 
haearn ac roedd yn berchen 
ar fwyafrif y tir roedd y 
dramffordd yn pasio trwyddo. 
Cyflwynwyd tollau a daeth 
yn hysbys fel ‘Park Mile’ neu’r 
‘Golden Mile’.
 ª 1807: Sefydlodd Syr Charles 
Morgan a’i berthynas 
Samuel Homfray Gwmni 
Glanfa Tredegar i adeiladu 
warysau a dociau newydd 
yng Nghasnewydd ac ym 
Mhillgwenlli.
 ª 1830: Incwm blynyddol Syr 
Charles Morgan oedd £40,000 
(800 gwaith yn fwy na 
chyflog gweithiwr cefnog!). 
Roedd hyn yn bennaf 

oherwydd tollau’r Golden 
Mile; codwyd ffioedd ar bob 
tunnell o lo neu haearn a 
groesodd Barc Tredegar.
 ª 1835: Pasiwyd Deddf Doc 
Casnewydd gan Senedd y DU, 
a ganiataodd i Syr Charles 
adeiladu doc newydd y dref. 
Dechreuodd y gwaith yn syth.
 ª 1842: Agorwyd Doc Newydd 
y Dref.
 ª Roedd teulu’r Morganiaid 
wedi cyfranogi yn y dociau 
yn flaenorol ac wedi parhau i 
wneud hynny, gan gynnwys 
cysylltiadau â’r Bont Gludo.

Derw y gors yn Allteuryn

Delwedd: Chris Harris

Blaendraeth gyda Athro Bell

Delwedd: Jeremy White

GWEITHGAREDD

Tirwedd newidiol 
Gwastadeddau Gwent: 
cymharu mapiau

Gan ddefnyddio mapiau, ymchwiliwch i sut 
mae’r sianeli a’r afonydd wedi newid dros 
amser. Cymharwch fapiau o’r 1830au a mapiau 
heddiw i weld gwahaniaethau. Edrychwch 
ar bresenoldeb/absenoldeb a safleoedd yr 
afonydd, y nentydd, y ffyrdd a’r caeau yn ystod 
y cyfnod hwnnw ac erbyn hyn. 

Gweler Rhan 1 (Sut mae tirwedd 
Gwastadeddau Gwent wedi newid 
dros amser?) a Rhan 5 (Sut defnyddid 
Gwastadeddau Gwent i gynhyrchu bwyd?) yr 
adnodd dysgu hwn am fwy o wybodaeth ar 
fapiau a gwefannau i ymweld â nhw. 

Mae mapiau hŷn yn rhoi syniad i beirianwyr 
o’r hyn a allai fod o dan ein traed. Gallai 
rhai sianeli, sydd bellach wedi’u siltio, fod 
â chychod a glanfeydd o gannoedd o 
flynyddoedd yn ôl. Os bydd adeileddau 
newydd, megis adeiladau a phontydd, yn 
cael eu cynllunio ar y Gwastadeddau, rhaid 
i archeolegwyr a pheirianwyr edrych am yr 
hen gilfachau a gwrthrychau hyn fel eu bod 
yn gwybod ble a sut y gallant adeiladu heb 
unrhyw broblemau.

CWESTIYNAU CHWILFRYDIG I’W HARCHWILIO

ADRAN PEDWAR

Lleidiau symudol – beth 
sydd o dan ein traed?
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Daw Porthladd Casnewydd dan gategori porthladd môr mawr ac, yn 
2014, ymdriniodd â mwy nag 1.85 miliwn o dunelli o nwyddau. 

Heddiw, mae’n cyflogi 3,000 o bobl ac yn 
cyfrannu £186 miliwn at economi Cymru. Mae 
wedi bod yn borthladd ers cyfnod y Rhufeiniaid a, 
phan gwympodd Llong Casnewydd i’r afon, roedd 
y porthladd, a oedd yn ddoc tref ar yr adeg honno, 
yng nghanol Casnewydd. Adeiladwyd y porthladd 
presennol, ar gyrion y ddinas, yn 1865. Yn ystod yr 
1800au, daeth tir comin ar Wastadeddau Gwent, 
caeau agored mawr a ddefnyddid gan bobl leol i 
dyfu cnydau a phori anifeiliaid, yn gaeedig dan y 
Deddfau Cau Tir. Heb unman i ffermio, symudodd 
llawer o bobl leol i Gasnewydd i fyw a gweithio a 
chyflogwyd llawer ohonynt yn y porthladd, a oedd 
yn tyfu.

Heddiw, caiff nwyddau eu mewnforio a’u hallforio 
ledled y byd, o Foroco i Faleisia a’r Unol Daleithiau 
i’r Wcráin. Mae llongau’n cludo detholiad mawr 
o wahanol nwyddau, gan gynnwys dur, pren, 
deunyddiau i’w hailgylchu, glo, graen, bwydydd 
anifeiliaid, deunyddiau naturiol (biomàs) ar gyfer 
tanwydd, tywod, sement a gwrteithiau. Gweler 
rhagor o wybodaeth ar abports.co.uk/Our_
Locations/South_Wales/Newport

Mae gan Borthladd Casnewydd ddau gei lle gall 
llongau docio. Er bod y ceiau’n hir, mae cyfyngiad 
ar faint y llongau. Pam?

Pont Gludo Casnewydd

Yn 1906, agorwyd pont gludo yng Nghasnewydd 
i ymdopi â’r nifer gynyddol o bobl a oedd yn 
gweithio yn y porthladd. Yn hytrach na cherdded y 
pedair milltir o un ochr yr afon i’r llall, roedd modd 
i’r bont gludo fynd â phobl (a cheir) dros y dŵr a 

llongau. Ledled y byd, adeiladwyd 20 ohonynt ac 
mae hon yng Nghasnewydd yn un o chwech sy’n 
dal i weithredu.

Pam y gallai Pont Gludo Casnewydd ddod yn 
Safle Treftadaeth y Byd?

Cei Hyd Dyfnder y dŵr Hyd y llong Pen trawst (lled y llong)

Gogledd 5,569m 11.1m 244m 30.1m

De 2,450m 8.2m 122m 17.2m

Lled y 
bont

Pwysau’r dur 
ym mhob tŵr

Pwysau’r dur yn 
y cebl crog

Diamedr y cebl crog

197m 282 tunnell fetrig 199 tunnell fetrig 75mm

GWEITHGAREDD

Problemau 
mathemateg 
Porthladd 
Casnewydd

Defnyddiwch y data ynglŷn â Phorthladd 
Casnewydd i ateb y problemau 
mathemateg isod.

 ª Pa gei sydd fwyaf?
 ª Faint yn fwy dwfn yw cei’r gogledd 
na chei’r de? Faint yn hirach yw cei’r 
gogledd na chei’r de?
 ªWrth gymryd yn ganiataol fod 
siâp llong yn betryal, cyfrifwch 
arwynebedd y llong fwyaf y gall pob 
cei ei chynnal.
 ª Pa gei sy’n gallu cynnal y nifer fwyaf o 
longau mewn rhes?

DEHONGLI DATA

GWEITHGAREDD

Adeiladu pont

Wrth i Gasnewydd dyfu, daw’r porthladd yn brysurach, 
bydd mwy o bobl yn ymweld â’r ddinas, a bydd mwy o 
ffyrdd yn debygol o ymddangos i allu cludo ceir, lorïau 
a bysys i wahanol lefydd. Un syniad yw adeiladu pont 
newydd dros Ddociau Casnewydd; byddai angen iddi fod 
mor hir ag Ail Groesfan Hafren (Pont Tywysog Cymru). 
Dyluniwch bont a fyddai’n rhychwantu’r pellter hwn.

Pethau i’w trafod

 ª Beth fyddai’r bont yn cael ei gwneud ohono?
 ª Faint byddai’n ei gostio?
 ª Pa mor hir byddai’n ei gymryd i’w hadeiladu?
 ª Sut byddai pont a ffordd newydd yn effeithio ar fywyd 
gwyllt?
 ª Sut byddai Gwastadeddau Gwent yn cael eu gwarchod? 
Sut byddai’r bont yn osgoi Gwastadeddau Gwent?
 ª Sut byddai’n effeithio ar olwg yr ardal?

DEHONGLI DATA

Pont Gludo 
Casnewydd

Delwedd:  
Tiia Monto

ADRAN PUMP

Symud nwyddau 
o gwmpas 
Casnewydd
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Delwedd: Anne Leaver

Dyma olygfa o Gasnewydd yn y 1400au 
pan oedd Llong Casnewydd yn y dociau 
ar gyfer gwaith atgyweirio. Edrychwch 
yn ofalus ar y darlun. Roedd Casnewydd 
yn dref fach â chastell. Pa wahanol 
bethau allwch chi eu gweld yn y darlun? 
Sut mae Casnewydd wedi newid dros y 
500 o flynyddoedd diwethaf?

Y DARLUN MAWR

Casnewydd 500 o flynyddoedd yn ôl



Mae’r adnodd hwn yn rhan o Brosiect 
Tirwedd Lefelau Byw, a ariennir gan y 
Gronfa Dreftadaeth. Mae wedi’i ddatblygu a’i 
gynhyrchu gan Ed Drewitt a Louisa Aldridge, 
ac fe’i ddyluniwyd gan studiomonty.co.uk

Adnodd Dysgu Lefelau Byw
ADNODD ATHRAWON AR GYFER ADDYSG GYNRADD AC UWCHRADD


