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1 CYFLWYNIAD 
Mae twyni tywod arfordirol i’w cael ar arfordiroedd ar hyd a lled y byd ac maent yn cynnal lefel uchel 
o fioamrywiaeth, gan gynnwys llawer o rywogaethau o blanhigion, pryfed ac anifeiliaid sydd dan 
fygythiad. Mae’r ecosystemau dynamig hyn yn cael eu siapio gan bedair prif elfen: tywod, gwynt, 
dŵr a llystyfiant. Tywod yw’r deunydd sylfaenol sy’n ffurfio twyni; mae angen i gyflymder y gwynt 
fod yn ddigon uchel i godi’r gronynnau tywod ac i’w symud; mae dŵr daear ger wyneb y pridd yn 
hanfodol er mwyn i wlyptiroedd ffurfio yn y twyni; planhigion eu hunain yw’r bedwaredd elfen, sy’n 
helpu i greu gwahanol fathau o dwyni. Gyda’i gilydd, mae’r grymoedd hyn yn siapio tirffurfiau twyni 
a’r planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw mewn systemau twyni.  

Yn anffodus, nid yw systemau twyni dynamig ble mae’r tywod yn chwythu’n naturiol i’w cael bellach 
ar draws y rhan fwyaf o’r DU a gogledd-orllewin Ewrop. Mae’r rhan fwyaf o systemau twyni bellach 
yn cwmpasu tirffurfiau twyni sefydlog sydd wedi’u gorchuddio â llystyfiant. Mae hyn wedi arwain at 
golli cynefinoedd a dirywiad llawer o rywogaethau prin.  

Yn ffodus, mae yna amrywiaeth eang o opsiynau ar gael ar gyfer rheoli twyni er mwyn mynd i’r afael 
â’r problemau hyn. Nod y llawlyfr hwn yw sicrhau bod ein technegau rheoli’n parhau’n gyfredol ar 
gyfer anghenion cadwraeth y twyni mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd.  

2 Tywod, gwynt, dŵr a phlanhigion 
Tywod, gwynt, dŵr a phlanhigion yw’r pedair prif gydran sy’n dylanwadu ar ddynameg system twyni 
tywod. 

2.1 Tywod 
Mae angen cyflenwad digonol o dywod ar dwyni arfordirol. Mae ceryntau, y llanw a’r tonnau i gyd yn 
dod â thywod i’r traeth o’r môr. O’r fan honno, mae’r gwynt yn ei chwythu i gyfeiriad y tir. Mae’r 
traeth yn gweithio fel storfa dywod, gyda’r tywod yn cael ei ollwng i fyny’r traeth dan amgylchiadau 
arferol, ond mewn stormydd gall y tonnau ei erydu tua’r môr. Ar ôl storm mae’r tywod sydd wedi 
erydu yn aml yn ffurfio bar tywod islaw lefel y llanw isel, yn barod i gael ei symud yn araf i fyny’r 
traeth unwaith eto, ond mewn stormydd mawr gall gael ei gario ymhellach allan i’r môr hefyd a’i 
golli i system y traeth. Y cyfnewid hwn o dywod rhwng y môr a’r traeth yw’r rhan gyntaf yn y system 
ddynamig.  

Tywod sy’n symud yw sylfaen pob un o dirffurfiau’r twyni, o dwyni symudol i chwythbantau i laciau’r 
twyni. Caiff y rhain eu disgrifio yn yr adrannau nesaf.  

2.2 Gwynt 
Ar lanw isel, mae gwyntoedd ar y lan yn chwythu tywod o’r traeth tua’r twyni, ond dim ond pan fydd 
cyflymder y gwynt yn uwch na 4 metr yr eiliad. Gall y tywod ar y gwynt gael ei ddal ymhlith 
gweddillion ar ben y traeth neu rhwng rhywogaethau o blanhigion arloesol i greu egin-dwyni a 
blaendwyni. Gall gwyntoedd cryfion gario tywod yn llawer pellach tua’r tir hefyd. Mae gwynt yn rym 
cyson mewn systemau twyni, ac am fod angen gwynt er mwyn i dwyni ffurfio, fe’i ceir yn aml ar hyd 
arfordiroedd sy’n agored i’r gwynt a lle mae cyflenwad da o dywod. Mae’r gwynt yn peri i resi o 
dwyni fudo tua’r tir (twyni symudol), gyda thywod yn cael ei chwythu’n araf dros ben y twyni ac yn 
rhaeadru i lawr yr ochr arall. Yn y modd hwn, gall y twyn ymgripio tua’r tir yn araf bach, yn y tymor 
hir ar gyfartaledd o tua 1-2 fetr y flwyddyn. Mae’r gwynt hefyd yn achosi ‘chwythbantau’, lle mae 
darn bach o dwyn yn dechrau symud, gan ffurfio twyn unigol ‘parabolig’ neu siâp ‘cilgant’, neu gall y 
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gwynt ddechrau creu pant lle caiff yr haen o dywarch ei thorri. Mae cyfeiriad nodweddion y twyni’n 
dueddol o gael eu dylanwadu gan y prif wyntoedd, ond ar ôl eu sefydlu gallant achosi amrywiadau 
lleol yng nghyfeiriad y gwynt o amgylch nodweddion unigol. Gall eu cyfeiriad wrthsefyll newid i 
raddau helaeth hefyd, hyd yn oed pan fydd newidiadau tymor hirach yng nghyfeiriad y gwynt. Mae’r 
rhain yn brosesau naturiol mewn system dwyni ddynamig, ac yn rhan o gylch naturiol sy’n creu 
cynefin twyni newydd ac ifancach. 

2.3 Dŵr 
Mae dŵr yn helpu i siapio systemau twyni mewn nifer o ffyrdd. Yr amlycaf yw bod y dŵr daear (y 
lefel trwythiad, sy’n ddŵr croyw) yn aml ger wyneb system y twyni ger yr arfordir. Weithiau gallwch 
weld y dŵr daear yn llifo allan ar hyd y traeth ar lanw isel, sy’n un arwydd o hyn. Pan fydd y gwynt yn 
chwythu tywod yr wyneb i ffwrdd mewn chwythbant neu ar ymyl atwynt twyn symudol, gelwir hyn 
yn sgwriad gwynt. Os yw’r lefel trwythiad ger yr wyneb, yna mae’r sgwrio’n stopio am nad yw tywod 
gwlyb yn symud mor rhwydd â thywod sych. Mae hyn yn arwain at ardal wastad isel sy’n tueddu i 
lenwi â dŵr yn y gaeaf, ond sy’n sych yn yr haf. Llaciau twyni yw’r enw ar y mannau hyn ac yn aml 
mae lefelau uchel o amrywiaeth a rhywogaethau arbenigol yn byw ynddynt. Mae’r amrywio yn y 
lefel trwythiad drwy’r tymhorau yn un rheswm pam mae llaciau’r twyni yn llefydd mor dda i 
rywogaethau fel Llyffant y twyni [Epidalea calamita]. Am nad ydyn nhw dan ddŵr yn barhaol, mae 
llawer o ysglyfaethwyr naturiol penbyliaid Llyffant y twyni, fel pysgod, yn methu â byw yno. Mae 
uchder y lefel trwythiad a faint mae’n amrywio’n naturiol ar hyd y flwyddyn yn rhannol 
lywodraethu’r rhywogaethau o blanhigion sy’n byw yn llaciau’r twyni. Fodd bynnag, mae agweddau 
eraill, fel cemeg y dŵr daear ac oedran y llac hefyd yn bwysig. 

Ffordd arall y mae dŵr yn effeithio ar dwyni yw trwy lawiad (mewnbynnau) ac anweddiad 
(allbynnau/colledion). Mae patrymau tymhorol y glawiad yn chwarae rhan bwysig o ran faint o ddŵr 
glaw sydd ar gael i blanhigion yn ystod yr haf, faint o’r dŵr glaw sy’n cyrraedd y dŵr daear, a faint 
sy’n cael ei golli trwy anweddiad. Gall sychder yn yr haf reoli pa mor gryf mae planhigion yn tyfu. 
Mae rhai o’n rhywogaethau llai cyffredin o blanhigion, fel y gwair Rhonwellt y tywyn [Phleum 
arenarium], wedi addasu i amodau sych trwy flodeuo’n gynnar a chylch bywyd byr iawn fel y gall 
fwrw ei hadau cyn i’r haf gychwyn. 

2.4 Planhigion 
Mae planhigion yn chwarae rôl ddeuol. Gallant chwarae rôl fawr wrth siapio twyni a gall y twyni 
bennu sut maent yn tyfu. Mae egin-dwyni yn ffurfio pan fydd tywod yn casglu o amgylch planhigion 
sy’n tyfu ar y draethlin. Gall hadau rhywogaethau fel y Tywodlys arfor [Honckenya peploides] gael eu 
gwasgaru gan y môr a’u dal mewn gweddillion ar y draethlin a dechrau tyfu yno. Wrth i’r planhigion 
dyfu, maent yn dal mwy o dywod yn ei le ac mae twyn bach yn ffurfio. Mae’r un egwyddor yn 
berthnasol i’r twyni symudol mwy sy’n ffurfio ar hyd ymyl y môr. Moresg [Ammophila arenaria] yw’r 
brif rywogaeth o blanhigion sy’n creu twyni yn y DU, ac mae’n ffurfio cribau uchel o dwyni. Mae ei 
systemau eang o wreiddiau’n helpu i ddal y tywod yn ei le, ac mae’n tyfu’n gyflym sy’n golygu y gall 
dyfu eto ar ôl cael ei gladdu gan y tywod, hyd at 1 m y flwyddyn. Gall ffurf twf gwahanol 
rywogaethau o blanhigion ddylanwadu ar siâp y twyn sy’n ffurfio. Gall planhigion fel Moresg, sydd â 
systemau hir o wreiddiau ac sy’n ymledu’n gyflym, ffurfio rhesi hir o dwyni. Mae planhigion mwy 
twmpathog fel Corhelyg [Salix repens] yn ffurfio twyni mwy crwn ar siâp bryncynnau. 
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Ffigurau 1, 2. Moresg (Ammophila arenaria) mewn twyni symudol 

 

 

3 Pam mae angen i ni reoli twyni? 
O’u gadael i’w hunain, bydd systemau twyni yn ymateb i newidiadau yn yr hinsawdd neu i bwysau 
eraill, ond gall hyn olygu colli rhywogaethau prin yr ydym yn rhoi gwerth arnynt, neu golli mathau o 
gynefinoedd yn llwyr, fel llaciau twyni (sy’n bosibilrwydd yn ôl rhai rhagfynegiadau o newid 
hinsawdd). 

Filoedd o flynyddoedd yn ôl, cyn i ni newid tirwedd y DU ar raddfa fawr trwy ffermio a chlirio coetir, 
roedd yna lawer o systemau twyni, yn aml yn llawer agosach at ei gilydd, a olygai y gallai 
rhywogaethau symud yn haws rhwng safleoedd, ac roedd yn bosib y gallent ddod o hyd i gynefin 
addas gerllaw.  

Heddiw mae twyni yn y DU bellach wedi’u sefydlogi ar y cyfan yn sgil amrywiaeth o ffactorau. Mae 
llystyfiant wedi ymsefydlu’n dda iawn ar eu hwyneb, a dim ond ychydig o’r cynefinoedd ifanc (neu ar 
gamau cynnar yn yr olyniaeth), sydd mor bwysig i rywogaethau arbenigol y twyni, sydd i’w cael. O 
ganlyniad, mae llawer o’r rhywogaethau arbenigol hyn o blanhigion, pryfed ac anifeiliaid, fel Petal-lys 
[Petalophyllum ralfsii], y gwenyn Colletes cunicularius a Madfall y tywod [Lacerta agilis], bellach yn 
eithaf prin, ac mewn sawl achos dim ond drwy waith rheoli wedi’i dargedu y caiff y poblogaethau 
sy’n weddill eu cynnal.  



13 
 

 

Ffigur 3. Petal-lys (Petalophyllum ralfsii), Gwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Tywod Ainsdale © Natalie 
Hunt 

 

Ffigur 4. Gwenynen Colletes cunicularius © Jürgen Mangelsdorf, Flickr 

https://www.flickr.com/photos/22084572@N07/
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Ffigur 5. Madfall y tywod (Lacerta agilis) fenywaidd ym Mae Studland, Dorset 

 

Mae cynefinoedd twyni yn dameidiog hefyd, ac mae eu harwynebedd yn llawer llai nag o’r blaen, 
sy’n golygu bod y tebygolrwydd y bydd cynefin addas i’w gael gerllaw yn is nag o’r blaen, ac mae’n 
anoddach i rywogaethau ymledu o un safle i’r llall. Felly mae angen rheoli’r bygythiadau yn benodol 
os ydym am ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau’r twyni. 

Mae yna lawer o fygythiadau i dwyni tywod. Yma rydym yn crynhoi rhai o’r prif fygythiadau sy’n gallu 
bodoli o fewn safle. Mae pwysau eraill sy’n arwain at golli twyni mewn safleoedd heb eu diogelu 
(e.e. gwaith adeiladu arnynt ar gyfer parciau carafanau, neu gael eu troi’n gyrsiau golff newydd neu 
gaeau amaethyddol) yn broblem gynyddol1, ond ni chânt eu trafod yma. 

Mae’n debyg mai gorsefydlogi yw’r broblem fwyaf i dwyni’r DU ar hyn o bryd. Mae gormodedd o 
lystyfiant ar y mwyafrif helaeth o dwyni’r DU, ac ychydig iawn o dywod noeth sydd arnynt ac ychydig 
o ardaloedd lle mae prosesau naturiol y twyni yn digwydd. Mae hyn yn rhan o batrwm llawer mwy ar 
draws gogledd-orllewin Ewrop. Ymhlith yr achosion mae: llygredd nitrogen o’r atmosffer sy’n arwain 
at lefelau uwch o faethynnau yn y pridd; gostyngiad mewn pori neu ddulliau rheoli eraill ar raddfa 
fawr mewn llawer o safleoedd twyni; newid hinsawdd, lle mae tymheredd uwch yn achosi i 
blanhigion dyfu mwy. Yn gyffredinol, mae’r ffactorau hyn i gyd yn arwain at ganlyniad tebyg: 
rhywogaethau penodol o blanhigion yn tyfu’n gyflymach - fel arfer y rhai y mae’n well ganddynt 
amodau lle mae digonedd o faethynnau - a rhywogaethau’r twyni sy’n tyfu’n arafach yn cael eu 
boddi, a hynny’n arwain at golled amrywiaeth. 

Mae rhywogaethau ymledol yn aml yn broblem fawr, yn enwedig mewn safleoedd sy’n agos at 
ardaloedd trefol mawr ble gall planhigion addurnol gael eu rhyddhau’n ddamweiniol neu’n fwriadol 

 
1 Jones M.L.M., Angus S., Cooper A., Doody P., Everard M., Garbutt A., Gilchrist P., Hansom G., Nicholls R., Pye 
K., Ravenscroft N., Rees S., Rhind P. a Whitehouse A. (2011) Coastal margins [pennod 11]. Yn: UK National 
Ecosystem Assessment. Understanding nature’s value to society. Technical Report. Caergrawnt, UNEP-WCMC, 
411-457. 
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ac ymledu’n gyflym iawn. Er y gall rhywogaethau addurnol o’r fath edrych yn bert, gallant foddi 
rhywogaethau naturiol a phrin y twyni, gan arwain at golled amrywiaeth. 

Gall pwysau gan ymwelwyr fod yn broblem. Gall rhai ardaloedd o dwyni fod yn sensitif i effeithiau 
sathru a tharfu. Mae’r rhain yn cynnwys safleoedd bridio adar, traethlinau ag egin-dwyni, twyni 
asidig hŷn ble mae cymunedau cyfoethog o gennau. Gall pwysau gormodol yn sgil gweithgareddau 
hamdden gyfyngu ar y gallu i gyflawni amcanion cadwraeth. Er y gall erydiad twyni ddigwydd mewn 
ardaloedd penodol lle mae llawer o bobl yn ymgynnull neu’n mynd at y traeth neu gyfleusterau, nid 
yw hyn o reidrwydd yn broblem sylweddol, ar yr amod ei fod wedi’i gyfyngu i un lle. Mewn rhai 
llefydd, gall tarfu yn lleol iawn neu ar raddfa fach gan ymwelwyr helpu i gynnal rhywfaint o dywod 
agored, a helpu rhywogaethau prin i oroesi.  

Gall cwymp mewn lefelau trwythiad arwain at golli llaciau’r twyni. Gall hyn ddigwydd yn sgil newid 
hinsawdd, neu waith rheoli ar y safle sy’n newid y draeniad mewn rhyw ffordd, colli dŵr daear neu 
leihad yn y dŵr glaw sy’n cyrraedd y dŵr daear. Mae newidiadau o’r fath eisoes yn digwydd yn 
nhwyni’r DU. Mae arolwg o laciau twyni yn y safleoedd twyni mwyaf yn Lloegr wedi dangos y bu 
colled o 30% o arwynebedd llaciau’r twyni mewn cyfnod o 23 mlynedd2. Mae’r llaciau sy’n weddill 
wedi symud o fathau o lystyfiant gwlypach i rai sychach. Gall newidiadau yn lefelau maethynnau’r 
dŵr daear hefyd achosi newidiadau mawr yn llystyfiant llaciau’r twyni. 

 

4 Technegau rheoli yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol 
Trafodwn yn fras linell amser o dechnegau rheoli mewn systemau twyni, gan edrych yn ôl ac yna 
edrych ymlaen, wrth i reolwyr twyni ddod i ddeall fwyfwy bod angen gweithio gyda phrosesau 
naturiol a rheoli’r prosesau hyn ochr yn ochr â rheoli cynefinoedd neu rywogaethau yn uniongyrchol. 

 

4.1 Y gorffennol 
Hyd at yr 1970au, canolbwyntiwyd ar sefydlogi unrhyw dywod ar y gwynt. Roedd tywod yn symud yn 
cael ei ystyried yn fygythiad a’r nod oedd ei reoli ar bob cyfrif – roedd yn arwydd o system allan o 
reolaeth. Roedd mesurau fel gosod ffensys tywod, plannu moresg a choedwigo yn dechnegau rheoli 
derbyniol yn y DU ac fe’u hanogwyd yn helaeth. Er tegwch, roedd llawer o ardaloedd yn dioddef 
pwysau uchel gan ymwelwyr yn sgil cynnydd mewn gwyliau glan-môr a symudedd cynyddol 
teuluoedd a allai bellach fod yn berchen ar eu car eu hunain. Fodd bynnag, roedd pob ymdrech 
gadwraeth fel ei gilydd yn canolbwyntio ar atal symudedd. Ar yr un pryd, y meddylfryd confensiynol 
o ran atal erydiad arfordirol yn y DU oedd defnyddio dulliau ‘peirianneg galed’ fel amddiffynfeydd 
carreg, caergewyll a morgloddiau concrit. Yn aml, roedd y rhain yn arwain at golli mwy o dywod o 
draethau, neu’n trosglwyddo problemau erydiad ymhellach i lawr yr arfordir yn sgil ymyriad yn y 
gadwyn naturiol o gyflenwad gwaddod. 

4.2 Y presennol 
Fe ddysgom o hyn bod modd sefydlogi twyni ar raddfa fawr, ond gallai hyn arwain at ganlyniadau 
anfwriadol ar nodweddion twyni rydym yn rhoi gwerth arnynt ac eisiau eu gwarchod. Ers yr 1990au, 

 
2 Stratford, C., Jones, L., Robins, N., Mountford, O., Amy, S., Peyton, J., Hulmes, L., Hulmes S., Jones, F., 
Redhead, J., Dean, H. (2014). Survey and analysis of vegetation and hydrological change in English dune slack 
habitats. Final report to Natural England. 
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mae syniadau am gadwraeth twyni tywod wedi newid. Mewn rhai lleoliadau, mae plannu Moresg a 
gosod ffensys yn dal i ddigwydd ond efallai ar raddfa fach er mwyn bodloni amcanion penodol y 
safle. Fodd bynnag, mae pwysigrwydd rhoi twyni ar symud unwaith yn rhagor wedi dod yn flaenllaw 
mewn rheoli twyni tywod, ond dim ond ar raddfa fach y gwneir hynny ar hyn o bryd. Hyd yn oed ar 
ddiwedd y 2010au, roedd arferion rheoli yn ymwneud yn bennaf â phori i gadw lefelau’r biomas yn 
isel, a stripio tyweirch mewn ardaloedd bach i greu clytiau o dywod noeth. Mae’r arferion hyn wedi 
gwella bioamrywiaeth ac mae eu cost yn gymharol isel ond nid ydynt yn tueddu i fynd i’r afael â’r prif 
broblemau sylfaenol, sef diffyg dynameg naturiol a phrosesau naturiol mewn twyni. Fel rheol nid 
yw’r camau rheoli hyn ar raddfa fach yn hunangynhaliol. Ar ddechrau’r 2020au, mae ymyriadau ar 
raddfa fwy bellach yn digwydd, yn bennaf trwy gyfrwng prosiectau adfer a ariennir gan raglen LIFE a 
Chronfeydd Treftadaeth y Loteri, fel prosiect Twyni ar Symud. 

4.3 Y dyfodol 
Amcan prosiectau adfer yw ein bod yn dysgu i ddad-wneud y problemau a grëwyd yn y gorffennol a 
bod gennym enghreifftiau clir i’w dilyn a all ddarparu buddion ar draws y system dwyni gyfan ac a 
fydd yn caniatáu addasu’n well i newid hinsawdd a heriau eraill. Mae angen cofleidio dulliau mwy 
cyfannol o reoli twyni tywod, lle mae tywod, gwynt a dŵr i gyd yn cael eu hystyried gyda’r nod o 
annog system sy’n ei rheoleiddio ei hun heb fod angen ei rheoli i raddau helaeth. Nid yw hyn yn rhad 
nac yn gyflym. Mae gofyn meddwl tymor hir a bod yn barod i ystyried dulliau addasol i reoli a 
chynllunio. Mae’r offer sydd ar gael yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau sefydledig ynghyd â 
thechnegau adnewyddu ar raddfa fwy a mwy uchelgeisiol sy’n cael eu mabwysiadu fwyfwy gan 
reolwyr safle yn y DU. Bydd dulliau Rheoli Risg Llifogydd yn y dyfodol yn gwneud mwy o ddefnydd o 
brosesau arfordirol, gan dderbyn rhywfaint o amrywio naturiol yn safle traed y twyni ac yng 
nghyfraddau cyfnewid tywod rhwng y twyni a’r traeth. 

 

5 Strwythur y llawlyfr 
Mae’r llawlyfr wedi’i strwythuro fel a ganlyn:  

• Mae ‘Cyn i chi Ddechrau’ yn cyflwyno rhai o’r egwyddorion a’r syniadau sy’n berthnasol i 
lawer o’r technegau rheoli yn y llawlyfr hwn. 

• Mae ‘Trosolygon Cyflym’ yn rhoi trosolwg byr o bob techneg rheoli, a ‘map’ gweledol i’r 
pynciau a drafodir yn yr adrannau manwl sy’n disgrifio pob techneg.  

• Mae ‘Trosolwg Manwl o Bob Techneg’ yn ganllaw cyfeirio ar gyfer pob techneg rheoli. 

• Disgrifir cyfres o ‘astudiaethau achos’ sy’n ymdrin ag amrywiaeth o themâu a 
gweithgareddau yn fanwl ar wefan Twyni ar Symud www.dynamicdunescapes.co.uk  

http://www.dynamicdunescapes.co.uk/
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CYN I CHI DDECHRAU 
Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg cyflym o’r pynciau a drafodir yn fanylach yn nes ymlaen. Mae’r set 
gyntaf o’r rhain ar ffurf egwyddorion arweiniol i’w hystyried ar gyfer materion penodol (adnewyddu, 
hydroleg, ymgysylltu â’r cyhoedd, monitro a thrafodaeth fer o ystyriaethau eraill). Mae’r ail set yn 
gyflwyniad byr i dechnegau rheoli penodol. Ymdrinnir â phob un o’r adrannau hyn yn fanylach yn 
ddiweddarach yn y llawlyfr. 

 

6 DYNAMEG NATURIOL Y TWYNI (Egwyddorion) 
Trosolwg byr yw hwn o rai o’r ystyriaethau ehangach sy’n ymwneud â rheoli i wella dynameg 
naturiol y twyni. Mae’r testun manylach sy’n cynnwys diagramau i’w weld yn ail ran y llawlyfr, sy’n 
canolbwyntio ar dechnegau rheoli unigol fel rhicio, stripio tyweirch ac ailbroffilio, a hynny ar ffurf 
Trosolygon Cyflym neu Drosolygon Manwl. 

6.1 Gweithio gyda phrosesau naturiol 
Y nod o annog dynameg naturiol y twyni yw sicrhau cydbwysedd iachach o dywod noeth a 
chynefinoedd olyniaeth gynnar o gymharu â chynefinoedd hŷn. Mae’r ddau yn werthfawr ac yn 
cefnogi eu grwpiau eu hunain o rywogaethau, ond ar hyn o bryd mae’r rhan fwyaf o systemau twyni 
wedi colli’r cynefinoedd ifancach, gyda rhannau helaeth o’r safle’n symud yn araf tuag at 
gynefinoedd hŷn wedi sefydlogi. 

Mae yna lawer o fuddion o ddefnyddio dynameg naturiol y twyni. Er enghraifft, bydd twyn symudol 
sy’n cychwyn ger y môr yn teithio tua’r tir yn araf iawn. Wrth iddo wneud hynny, bydd yn claddu 
cynefinoedd hŷn a chanolraddol, ond yn creu cynefinoedd newydd yn ei sgil. Mae’r ardaloedd o 
dywod noeth yn ddelfrydol ar gyfer rhywogaethau sy’n ymsefydlu’n gynnar sydd wedi addasu i’r 
amodau garw ond nad ydynt yn dda iawn am gystadlu â’r rhywogaethau a geir mewn cynefinoedd 
hŷn. Mae llaciau newydd yn cael eu creu wrth i dwyn sy’n mudo adael tywod noeth ar ei ôl, a bydd y 
rhain yn naturiol yn ffurfio’n agos at y lefel trwythiad newydd. Mae hyn yn helpu systemau twyni i 
addasu’n naturiol i newid mewn lefelau trwythiad yn sgil newid hinsawdd. Yn yr un modd, bydd 
chwythbantau bach a mawr yn creu ardaloedd o dywod noeth ac yn achosi i dywod gael ei ddyddodi 
ar gynefinoedd cyfagos. Gall hyn helpu i gynnal pH uchel yn y pridd a gorchuddio’r llystyfiant 
presennol gan ganiatáu i rywogaethau arloesol y twyni dyfu sydd wedi addasu i dyfu mewn tywod 
sy’n cronni. 

Yn y pen draw, y nod yw creu system twyni tywod sy’n ei rheoli ei hun i raddau helaeth drwy 
brosesau naturiol. Gellir defnyddio dulliau rheoli ysgafn rheolaidd er mwyn cynnal y cydbwysedd a 
ddymunir o ran olyniaeth. Gellir ei reoli’n fwy uniongyrchol hefyd os bydd angen dilyn trywydd 
gwahanol. 

6.2 Graddfa’r dirwedd 
Mae’r prosesau hyn yn gweithio orau ar raddfa fawr: os byddant yn rhy fach gall planhigion o’r 
ymylon ymsefydlu ynddynt yn gyflym. O ganlyniad, dylai’r cynllunio ystyried ystod eang o 
gwestiynau: Beth arall sy’n bodoli ar y safle ac mewn safleoedd cyfagos eraill, gan feddwl am 
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gymysgedd o safleoedd ar raddfa tirwedd? Pa mor fawr sydd angen i ni weithio? A ddylen ni wneud 
hyn ar un safle yn unig, neu ar draws nifer? Ble mae’r angen mwyaf? Ble ar y safle ddylen ni 
ddechrau hyn? I ble fydd tywod yn chwythu, neu dwyn yn mudo, a thros ba amserlen? Beth yw ein 
gweledigaeth hirdymor ar gyfer faint o dywod noeth ddylai fod ar safle, a’r cydbwysedd rhwng 
cynefinoedd o wahanol oedrannau?   

6.3 Opsiynau rheoli 
Y ddau brif opsiwn ar gyfer adfer dynameg naturiol y twyni yw stripio tyweirch/ailbroffilio ar raddfa 
fawr yn achos safleoedd mewndirol, a rhicio’r blaendwyn yn achos lleoliadau ger y môr. Mae rhicio 
yn cynyddu cyflymder y gwynt a chyflenwad y tywod i rannau penodol o’r safle, tra bod stripio 
tyweirch yn tynnu’r llystyfiant a’r pridd sydd wedi sefydlogi rhannau o’r twyni. Mae cyflwyniad byr i 
bob un o’r technegau hyn yn ddiweddarach yn yr adran hon, ac fe’i disgrifir yn fanylach yn nes 
ymlaen yn y llawlyfr. 

6.4 Gofyn am gyngor 
Wrth gynllunio’r math hwn o ddull rheoli mae’n bwysig ystyried swyddogaeth gyfan y twyni a cheisio 
cyngor arbenigol yn gynnar. Bydd angen i chi bennu’r cwestiynau a’r amcanion ar lefel safle, ac 
mae’n debyg bydd angen comisiynu arbenigwyr i gasglu gwybodaeth berthnasol a gwirio’r hyn sy’n 
bosibl ac yn ddymunol, a ble dylid ymgymryd â’r gweithgareddau hyn.  

Mae’n bwysig casglu gwybodaeth gan nifer o arbenigwyr, oherwydd gallai gwrando ar un arbenigwr 
yn unig arwain at ganlyniadau niweidiol ar gyfer rhannau eraill o’r system dwyni: Gall 
geomorffolegwyr helpu i ddewis y lleoliadau gorau o safbwynt gwynt a thirwedd. Gall ecolegwyr 
helpu i gynghori sut i sicrhau y bydd y system dwyni a nodweddion allweddol y safle yn parhau i 
gyflawni amcanion cadwraeth. Gallant roi cyngor penodol ar atal difrod i rywogaethau 
gwarchodedig, ar reoli rhywogaethau annymunol ac ar ofynion arolygu a thrwyddedu. Gall 
hydrolegwyr helpu i gynghori ar faterion yn ymwneud â lefelau trwythiad a chemeg dŵr daear, sef y 
ffactorau pwysicaf o ran y math o lac a fydd yn ffurfio. Bydd gan reolwyr safleoedd eraill sydd â 
phrofiad o’r technegau hyn gyfoeth o wybodaeth ymarferol i’w chynnig. 
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7 HYDROLEG Y TWYNI (Egwyddorion) 
Mae hydroleg mewn systemau twyni yn aml yn cael ei ystyried yn broblem ddirgel a chymhleth na 
ellir ei rheoli. Yn sicr nid yw’n syml, ond gydag ychydig o egwyddorion arweiniol, dylai hyn eich helpu 
i ddeall yr hanfodion, a’r opsiynau sydd ar gael i ddylanwadu arno. Trosolwg byr yw hwn. Mae’r 
testun manylach, yn cynnwys diagramau, i’w gael yn ail ran y llawlyfr.  

7.1 Lefelau trwythiad 
Mae lefelau trwythiad mewn systemau twyni tywod yn amrywio’n naturiol. Lle bo’r lefel trwythiad 
ger yr wyneb fe gewch laciau twyni neu fathau eraill o wlyptir. Fel arfer mae lefelau trwythiad ar eu 
huchaf ar ddiwedd y gaeaf ac ar eu hisaf ar ddiwedd yr haf neu ddechrau’r hydref. Mewn blwyddyn 
arferol, gallai’r lefel trwythiad ostwng 40 – 80 cm yn yr haf, ond dros gyfnodau hirach gallai amrywio 
1.5 m neu fwy o flynyddoedd gwlyb i flynyddoedd sych. Mae sychu yn yr haf yn helpu Llyffant y 
twyni i fridio’n llwyddiannus oherwydd nad yw llawer o’i ysglyfaethwyr, fel pysgod, yn gallu byw yn 
llaciau’r twyni. Lle mae gwlyptiroedd y twyni’n dal dŵr trwy gydol y flwyddyn, mae’r rhain yn ffurfio 
mathau eraill o wlyptir (corsydd) neu lynnoedd ac ni chânt eu galw’n laciau. Yr enw ar batrwm lefel 
trwythiad yn codi ac yn gostwng yw’r ‘gyfundrefn hydrolegol’. 

Mewn safleoedd mwy, yn aml mae yna lefel trwythiad gromennog sy’n cael ei chynnal gan y glawiad. 
Mae dŵr daear y twyni yn aml wedi’i wahanu oddi wrth y dŵr daear sy’n dod o’r tu allan i’r safle, ac 
mae’n llai tebygol o gael ei ddylanwadu gan faethynnau neu halogyddion eraill. Fodd bynnag, gall 
pethau oddi ar y safle, fel ffosydd sy’n newid draeniad neu anweddiad gan lystyfiant ar y safle, 
effeithio ar lefelau’r dŵr o hyd.  

7.2 Cemeg dŵr daear 
Gall cemeg dŵr fod yn wahanol iawn o fewn safle ac o un safle cyfagos i’r llall. Mae’n dibynnu ar y 
ddaeareg o amgylch y safle, y math o dywod (gyda llawer o ddarnau o gregyn neu hebddynt, sy’n 
dylanwadu ar y pH) ac os oes gan y safle lefel trwythiad gromennog. Gall maethynnau sy’n halogi’r 
dŵr daear fod yn broblem, gan achosi newidiadau yn y llystyfiant a’r pridd. 

7.3 Ail-lenwi 
Ar bob system dwyni, mae’r lefel trwythiad yn cael ei chynnal gan y glawiad. Yn fwy cywir, dyma’r 
gwahaniaeth rhwng beth sy’n cwympo fel glaw a beth sy’n anweddu o’r pridd neu’n cael ei 
ddefnyddio gan blanhigion (gelwir y rhain gyda’i gilydd yn anwedd-drydarthiad). Mae’r dŵr sydd ar 
ôl yn treiddio drwy’r tywod ac yn dod yn rhan o’r dŵr daear. Yr enw a rown ar hyn yw ‘ail-lenwi’.  

7.4 Cymunedau o blanhigion ac olyniaeth 
Mae yna bum gwahanol fath o gymuned o blanhigion llaciau’r twyni yn y DU, yn ôl Dosbarthiad 
Llystyfiant Cenedlaethol (NVC) y DU3. Bydd y math o gymuned yn dibynnu ar y gyfundrefn 
hydrolegol, pH a chemeg y dŵr daear, ac oedran y llac. Gall cymunedau o blanhigion fod yn eithaf 
sensitif i hydroleg a bydd gwahaniaeth i fyny neu i lawr o 20 cm yn y gyfundrefn hydrolegol 
gyfartalog hirdymor yn troi un gymuned yn un arall. 

 
3 Rodwell, J.S. a Pigott, C.D., 1991. British plant communities: Volume 5, Maritime communities and vegetation 
of open habitats (Cyfrol 5). Gwasg Prifysgol Caergrawnt. 
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Olyniaeth yw’r broses naturiol lle mae un gymuned o lystyfiant mewn llac yn troi yn un arall wrth i’r 
amodau newid dros amser. Mae’r newidiadau cyntaf fel arfer yn digwydd yn y planhigion ar yr 
wyneb, ac yna bydd deunydd organig yn y pridd yn cronni. Gall olyniaeth ddigwydd yn eithaf cyflym 
yn llaciau’r twyni a gall pridd ddatblygu’n eithaf cyflym. Dros gyfnodau hirach, gall cemeg y pridd 
newid hefyd, gan ddod yn fwy asidig. Mae’r gyfradd y mae hyn yn digwydd hefyd yn dibynnu ar 
gemeg y dŵr daear ei hun a lefelau’r dŵr. 

7.5 Bygythiadau (ar safleoedd ac oddi arnynt) 
Bydd pethau sy’n newid yr hydroleg hefyd yn newid y planhigion, y pryfed ac anifeiliaid eraill sy’n 
byw yn y llaciau. Mae rhai agweddau sy’n dylanwadu ar hydroleg yn digwydd ar y safle, ond mae 
llawer ohonynt yn weithgareddau sy’n digwydd oddi ar y safle. Y prif fygythiadau yw: 

• Newidiadau yn y gyfundrefn hydrolegol 

• Newid hinsawdd 

• Maethynnau 

• Diffyg rheoli’r llystyfiant mewn llaciau, ac mewn mannau eraill ar y safle. 

7.6 Ysgogiadau rheoli 
Er nad yw bob amser yn amlwg, mae yna ysgogiadau rheoli y gellir eu defnyddio i ddylanwadu ar 
hydroleg. Mae angen eu targedu at ble mae’r bygythiad yn digwydd, ar y safle neu oddi arno. Mae’r 
datrysiadau’n debygol o fod yn wahanol yn achos pob bygythiad gwahanol, ond maen nhw’n dod o 
dan y prif opsiynau canlynol: 

• Gweithio gyda pherchnogion tir cyfagos 

• Cytundebau ar reoli hydroleg a maethynnau 

• Rheoli ar y safle i leihau’r effeithiau 
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8 YMGYSYLLTU Â’R CYHOEDD (Egwyddorion) 
Mae’r adran hon yn crynhoi’n fyr yr angen i sicrhau bod y cyhoedd yn gefnogol, yn wybodus ac yn 
deall beth sy’n digwydd a’r angen amdano, yn enwedig yng nghyd-destun gwaith rheoli ar raddfa 
fawr. 

Mae ymgynghori ac ymgysylltu yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn wybodus ac yn 
gefnogol. Gall cyhoeddusrwydd gwael a gwrthwynebiad cydgysylltiedig fwrw prosiectau adfer oddi 
ar eu hechel yn llwyr. Mae hwn yn faes cymhleth ac mae’n well ymgynghori ag arbenigwyr cyn 
dechrau gweithgareddau mawr a allai fod yn ddadleuol, gan gynnwys tynnu ar arbenigedd o 
wledydd eraill lle gwnaed gwaith tebyg. Mae hefyd yn bwysig gwrthweithio gwybodaeth anghywir yn 
gynnar ac mewn ffordd gadarnhaol. Gellir esbonio’r buddion i rywogaethau prin penodol ar y safle 
helpu’r cyhoedd i ddeall y rhesymau dros y gwaith adfer. Amlinellir ffyrdd o fynd i’r afael â hyn isod. 

 

Ymgysylltu â’r Cyhoedd 

Mae unigolion a chymunedau yn teimlo’n gryf dros eu safleoedd twyni ond efallai na fyddant yn 
mynegi eu barn a’u teimladau nes daw ‘newid’ neu bosibilrwydd y bydd newid. 

Ymysg yr enghreifftiau o newid mae gwaith cadwraeth ymarferol, newidiadau i drefniadau 
mynediad, gosod neu dynnu isadeiledd, cyflwyno da byw neu weithgaredd neu ddigwyddiad 
hamdden newydd.   

Os nad yw pobl wedi cael gwybod am yr angen am newid, gall y gwrthwynebiad fod yn gryf, gall 
ymyrryd â’r gwaith, achosi straen, gohirio’r gwaith cadwraeth ac achosi drwgdeimlad, drwgdybiaeth 
a diffyg ymddiriedaeth yn y tymor hir. 

Mae’n bwysig gweithio gyda chymunedau lleol a defnyddwyr y safle yn gynnar. Gallant ddod yn 
gynghreiriaid amhrisiadwy. Mae pobl yn fwy tebygol o gefnogi nodau cadwraeth y safle yn y tymor 
byr a’r tymor hir os ydyn nhw’n deall beth sy’n digwydd a pham.  

Mae ‘cyd-ddylunio’ yn ddull effeithiol – sef cydweithio â defnyddwyr a chymunedau lleol i ganfod, 
dylunio a gweithredu datrysiadau i broblemau, boed yn rhai canfyddedig neu’n rhai real.   

Wrth gynllunio, efallai yr hoffech ystyried y canlynol: 

 

Cynnal ymchwil ragarweiniol. 

• Dysgwch pam fod twyni tywod yn bwysig i gymunedau/defnyddwyr.  Beth sy’n arbennig am 
y twyni iddyn nhw? 

• Beth mae pobl yn ei fwynhau? 
• Beth sy’n eu rhwystro rhag mwynhau neu ymweld â’r twyni? 
• Pa broblemau maen nhw’n eu nodi? 

 
 

Creu cyfleoedd i ymgysylltu 

Gall y rhain fod wyneb-yn-wyneb neu ar-lein. Y nod yw creu gofod ar gyfer sgyrsiau am bryderon ar y 
safle, datrysiadau a sut y gall pobl gymryd rhan. 
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Gallai’r gweithgareddau gynnwys: 

• Teithiau tywys ar y safle 
• Sgyrsiau a chyflwyniadau  
• Digwyddiadau i’r teulu 
• Digwyddiadau celf a chreadigol 
• Digwyddiadau gwirfoddoli 
• Digwyddiadau gydag ysgolion/colegau lleol 
• Digwyddiadau gyda grwpiau cymunedol penodol 
 

 
Cyfathrebu’n effeithiol 
  
Efallai yr hoffech gynnwys y canlynol mewn trafodaethau gyda chymunedau lleol neu ddefnyddwyr y 
safle: 
 

• Esboniwch beth yw ystyriaethau’r safle o’ch safbwynt chi.  
• Esboniwch beth rydych chi’n gobeithio’i gyflawni (e.e. gwella bioamrywiaeth, mynediad) 
• Esboniwch pam fod hyn yn bwysig (e.e. o fantais i fywyd gwyllt, cadwraeth, mynediad a 

mwynhad, i bobl)  
• Gofynnwch i bobl am eu cyfraniad a’u hadborth – pa syniadau sydd ganddyn nhw? 
• Gofynnwch i bobl a hoffent helpu neu gymryd rhan, a sut yr hoffent wneud hynny, yn 

seiliedig ar eu sgiliau a’u profiad. 
• Disgrifiwch ddatrysiadau posib (i ysgogi trafodaeth) 
• Rhannwch sut, ble a phryd y gall pobl gymryd rhan (trwy wirfoddoli, monitro, cynnal 

digwyddiadau, dod yn llysgenhadon cymunedol) 
• Rhowch ddiweddariadau i bobl yn ystod ac ar ôl unrhyw waith a wnewch.  Bydd yn helpu i 

gynnal eu diddordeb a’u hymglymiad â chi a’ch safle. 

Wrth ymgysylltu â chymunedau lleol a defnyddwyr y safle, efallai y cewch fod meysydd o bryder neu 
ddiddordeb yn gyffredin gyda chi, neu bethau nad ydych erioed wedi’u hystyried o’r blaen.  
Cyfunwch y wybodaeth hon â’r hyn rydych chi’n ei wybod. 

Gall hysbysfyrddau ger y gwaith adfer ddangos camau olynol y prosiect adfer a helpu ymwelwyr i 
ddeall y buddion mewn ffordd weledol ac yn y fan a’r lle. Gellir cysylltu hyn â chynnwys cyfryngau 
cymdeithasol, er enghraifft trwy godau QR sy’n rhoi gwybodaeth ychwanegol ar-lein. 
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Ffigur 6. Enghreifftiau o arwyddion dros dro a ddefnyddiwyd i ymgysylltu â’r gymuned leol a helpu ymwelwyr i 
ddeall y rhesymau y tu ôl i’r gwaith a oedd yn digwydd, a buddion y gwaith hwnnw. 

 

Mae apiau gwyddoniaeth y dinesydd yn caniatáu i wirfoddolwyr helpu gyda chofnodi rhywogaethau 
neu wybodaeth arall am safleoedd neu weithgareddau adfer. Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi’u 
defnyddio’n effeithiol fel ffordd o helpu pobl i ymgysylltu ag ecoleg a rhywogaethau’r twyni tywod, a 
chyda gwaith adfer. Ymhlith yr enghreifftiau mae annog y cyhoedd i bostio lluniau o’r prosiect dros 
amser, mewn gwahanol dymhorau a/neu ar wahanol gamau ar ôl cwblhau’r gwaith adfer. Mae hyn 
yn helpu i addysgu pobl nad ydynt ar y safle ac i annog cysylltiad cadarnhaol â thechnegau rheoli 
penodol. Gweler Ap Gwyddoniaeth y Dinesydd Twyni ar Symud. 

 

Ffigur 7. Ap Gwyddoniaeth y Dinesydd Twyni ar Symud 

 

9 MONITRO (Egwyddorion) 
Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o amrywiaeth eang o dechnegau monitro. Caiff llawer o’r rhain eu 
disgrifio’n fanylach mewn mannau eraill, gan gynnwys yn y llawlyfr gwyddoniaeth y dinesydd sy’n 
gysylltiedig ag Ap Gwyddoniaeth y Dinesydd Twyni ar Symud. 

https://dynamicdunescapes.co.uk/dunescapes-citizen-science-app/
https://dynamicdunescapes.co.uk/dunescapes-citizen-science-app/
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9.1 Llystyfiant 
Mae’r planhigion sy’n tyfu mewn system dwyni yn ‘broffwydi’ defnyddiol ar gyfer y newidiadau sy’n 
digwydd ar y safle. Mae eu helaethrwydd yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn dibynnu ar y tywydd, 
ond maent hefyd yn adlewyrchu’r hyn sy’n digwydd yn y pridd ac yn ymateb i ddylanwadau tymor 
hirach fel yr hinsawdd neu ddyddodiad nitrogen. Er enghraifft, gallai hyn ddod i’r amlwg fel cynnydd 
yn y rhywogaethau sy’n hoff o nitrogen dros amser, gostyngiad yn y rhywogaethau gwlyptir yn 
llaciau’r twyni sy’n sychu’n araf deg, neu ledaeniad neu niferoedd cynyddol o rywogaethau ymledol.  

Daw’r wybodaeth fwyaf defnyddiol o gwadradau sydd wedi’u marcio’n barhaol. Mae’r rhain yn 
caniatáu i chi ailymweld â’r union leoliad monitro bob blwyddyn a gweld newidiadau ym mha 
rywogaethau sy’n bresennol a pha mor niferus ydyn nhw. Os nad ydych chi’n defnyddio lleiniau 
parhaol, yna mae’r gwahaniaethau yn y pridd a’r llystyfiant dros bellteroedd bach (yn enwedig mewn 
systemau twyni sy’n amrywio’n fawr) yn golygu ei bod yn anodd iawn gweld newid dros amser 
oherwydd am fod y llain mewn lle arall.  

Yn ddelfrydol dylid cofnodi o leiaf bum llain barhaol ym mhob prif fath o gynefin ar draws y safle. 
Mae 2x2 metr yn faint arferol ar gyfer monitro llystyfiant mewn cynefinoedd glaswelltir, rhostir neu 
wlyptir, gyda lleiniau mwy mewn coetir. Yn ddelfrydol, cofnodwch yr holl rywogaethau sy’n 
bresennol (gan gynnwys mwsoglau a chennau os yn bosibl), ac nid y rhywogaethau dangosol yn unig. 
Mae hyn yn caniatáu i chi ddehongli’r newidiadau yn y llystyfiant mewn gwahanol ffyrdd yn y 
dyfodol, os bydd pwysau arall yn dod yn bwysig ar y safle. 

Caiff y lleiniau parhaol eu marcio mewn rhyw ffordd, er enghraifft gyda phostyn neu farciwr metel, a 
chaiff y lleoliad ei gofnodi’n fanwl gywir gyda system GPS manwl. Bydd marcwyr ar ben y ddaear yn 
ymyrryd â gwaith torri, ond gellir claddu marcwyr metel yn y ddaear a gellir eu canfod eto gyda 
datgelydd metel. Mae gwelliannau i dechnoleg GPS yn golygu y gellir cofnodi lleoliadau lleiniau i’r 
3m agosaf neu lai gyda systemau GPS cymharol rad. Os defnyddir postyn marcio, yna dylid ei leoli 
ychydig fetrau i ffwrdd er mwyn osgoi tarfu gan dda byw ar y safle sy’n eu defnyddio fel pyst crafu. 
Gosodwch nhw mewn ffordd gyson, e.e. 2 fetr yn union i’r de o gornel dde-orllewinol llain. 

Mae trawsluniau cerdded neu lwybrau arolwg (fel y defnyddir yn Monitro Safonau Cyffredin) yn 
ddefnyddiol ar gyfer dangos newid mewn rhywogaethau llai cyffredin neu rywogaethau ymledol, 
ond dylid eu defnyddio yn ychwanegol at leiniau parhaol gan nad ydynt yn rhoi digon o fanylion i 
fonitro newidiadau mewn cymunedau planhigion dros amser yn achos newidiadau fel llaciau’n sychu 
neu newidiadau mewn statws maethol4. 

 
4 Jones, L., et al. 2016. A decision framework to attribute atmospheric nitrogen deposition as a threat to or 
cause of unfavourable habitat condition on protected sites. Adroddiad JNCC Rhif 579. JNCC, Peterborough. 
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Ffigur 8. Mae lleoliad cwadrad llystyfiant wedi’i farcio gan bostyn pren ym Mae Studland, sy’n ei gwneud yn 
haws dod o hyd iddo mewn llystyfiant trwchus ac yn gwella dibynadwyedd y data a gesglir yn y cwadrad hwn.  

 

9.2 Symudiad y tywod 
Gellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau i fonitro symudiad y tywod. Gellir mesur newidiadau yn 
swmp y tywod sy’n cael ei storio neu ym mhroffiliau’r twyni tywod mewn ffordd syml gan 
ddefnyddio arolygon trawslun gyda pholion anelu, tâp mesur a mesurydd goleddf, neu mewn ffyrdd 
mwy soffistigedig gan ddefnyddio e.e. DGPS gweithfan gyfansawdd, sganio laser daearol, neu gyda 
synwyryddion drôn i greu darlun manwl 3-dimensiwn o arwyneb y tywod. Gellir olrhain newidiadau 
yn symudiad y tywod dros amser gan ddefnyddio delweddau digidol ailadroddol (a dynnir o leoliadau 
penodol ar y ddaear neu o’r awyr). 

Y ffordd orau o fonitro cyfansymiau o dywod ar y gwynt yw defnyddio trapiau tywod wedi’u gosod ar 
hyd trawsluniau (neu mewn patrwm grid) yn dilyn cyfeiriad y prifwynt. Gellir mesur dosbarthiad 
llorweddol a fertigol cludiant gwaddod, yn ogystal ag ymgripiad tywod.  

Mae’r dulliau fertigol (Ffigur 1) yn golygu gosod dyfeisiau casglu ar wahanol uchderau ar bolion, neu 
ddefnyddio tiwbiau â holltau casglu. Fodd bynnag, mae anfantais i’r dulliau hyn am ei bod yn 
anochel y byddant yn tarfu ar y ceryntau aer, sy’n golygu eu bod yn casglu’n llai effeithlon. Mae 
hambyrddau gwaddodi wedi’u gosod i fod yr un lefel ag arwyneb y ddaear yn rhoi canlyniadau gwell. 
Dylai’r hambyrddau/bwcedi casglu fod yn grwn er mwyn dileu effeithiau newid yng nghyfeiriad y 
gwynt. Dylid cynnwys system hidlo (e.e. haenau marmor dros ridyll) i atal tywod a gesglir rhag dianc 
mewn stormydd glaw ac i gadw pryfed allan. Yn dibynnu ar yr hinsawdd ac amlder casglu samplau, 
efallai y bydd angen i’r hambyrddau ymgorffori ffordd o ddraenio hefyd. Er mwyn lleihau ymgripiad 
tywod i’r hambwrdd gwaddodi, gellir gosod matin unffurf o amgylch yr ymyl. Er mwyn mesur 
ymgripiad tywod, yn hytrach na gwaddod wedi’i ddyddodi, caiff blwch ei gladdu gyda dim ond hollt 
gul (~1 cm o led) yn agoriad. Mae gosod y trap hwn yn tarfu ar y ddaear felly dylid cau’r hollt pan 
gaiff y trap ei osod a’i agor ar ôl cyfnod o ‘naturioli’. Mae angen cysondeb yn y dull a ddefnyddir gan 
fod y technegau’n amrywio o ran eu heffeithlonrwydd casglu a dylid nodi bod casglwyr llorweddol a 
osodir ar lethrau ar y cyfan yn tanamcangyfrif dyddodiad.  
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Ffigur 9. Dyfeisiau casglu tywod ar y gwynt: a) polyn fertigol gyda photeli casglu samplau (fel y dangosir yn y 
ffotograff wedi’i fewnosod5) wedi’u gosod ar wahanol uchderau; b) tiwb PVC fertigol gyda hollt wedi’i 

gorchuddio â rhwyll a thopyn ar y gwaelod y gellir ei dynnu; c) cydrannau’r casglwr llorweddol gan gynnwys 
bwced casglu samplau gyda leinin, caead hidlo marmor, ac amgylchyn matin unffurf; d) casglwr llorweddol 

wedi’i osod ar lefel y ddaear gyda’r fwced samplau wedi’i chladdu o dan y caead hidlo marmor. Defnyddiwyd y 
dull olaf ar gyfer prosiect SoLIFE6. 

 

9.3 Hydroleg 
Mae dyfnder y lefel trwythiad mewn llaciau yn dylanwadu ar y math o lystyfiant yn y llaciau, iechyd y 
llystyfiant a hefyd helaethrwydd a chyfraddau atgenhedlu rhywogaethau fel Llyffant y twyni a llawer 
o bryfed sydd hefyd yn defnyddio’r llaciau neu dywod llaith.  

Gellir monitro dyfnder lefelau trwythiad a faint mae’n amrywio drwy osod pibelli trochi yn llaciau’r 
twyni. Yna gall staff y safle neu wirfoddolwyr fesur y lefel trwythiad gan wneud darlleniadau misol 
neu bob yn ail wythnos, neu gallwch osod cofnodwyr data awtomataidd, sy’n ddrud ond gallant 
storio darlleniadau bob awr am gyhyd â blwyddyn. Mae angen gwneud mesuriadau â llaw yn 
achlysurol o hyd er mwyn ategu’r systemau awtomataidd fel gwiriad ar wahân ar y data rhag ofn 
iddynt ddatblygu namau. 

Gall mesuriadau â llaw ddefnyddio gwahanol fathau o offer, o offer rhad ond trafferthus, i offer sy’n 
hawdd ei ddefnyddio ond sy’n ddrud. Caiff y rhain eu disgrifio yn adnoddau hyfforddi gwyddoniaeth 
y dinesydd Twyni ar Symud. Mae mesuriadau o’r lefel trwythiad yn ddefnyddiol at dri diben, a 
gyflwynir isod, a rhoddir rhagor o wybodaeth yn adran 18.  

I. Cofnodi newid dros amser a deall y gyfundrefn hydrolegol mewn lleoliad neu safle yn well 

II. Os oes gennych nifer o bibelli trochi gallwch fodelu siâp y lefel trwythiad ar draws y safle a 
sut mae’n newid dros amser. At y diben hwn, mae angen uchder absoliwt lefel y dŵr (wedi’i 
fynegi fel yr uchder uwchlaw lefel y môr, neu’r uchder uwchlaw’r Seilnod Ordnans). Gellir 
trefnu pibelli trochi mewn trawsluniau sy’n berpendicwlar i’r môr ac yn gyfochrog â’r môr i 
gynrychioli’r safle cyfan. 

 
5 Poortinga A., Keijsers J.G.S., Visser S.M., Riksen M.J.P.M. a Baas A.C.W. (2015) Temporal and spatial variability 
in event scale aeolian transport on Ameland, The Netherlands. GeoResJ 5: 23–35 

6 Holder, A.J., Fitch, A., Robinson, I., Pinder, A., Brentegani, M., Allender, S., van der Schatte Olivier, A. a Jones, 
L. (2021). Sands of LIFE Sand dune ecological and physical monitoring: Soils report. NRW Evidence Report 
Series Report No: 456, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bangor 

https://dynamicdunescapes.co.uk/citizenscience/
https://dynamicdunescapes.co.uk/citizenscience/
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III. Yn olaf, gall lefelau trwythiad helpu i ddeall cyflwr system y twyni, yn enwedig ar gyfer 
llystyfiant ac ar gyfer rhywogaethau fel Llyffant y twyni. Mae hon yn ffordd bwerus i arwain 
gwaith rheoli ac ymdrechion adfer. I’r diben olaf hwn, caiff lefelau dŵr eu cyfrifo fel y 
dyfnder uwchlaw neu o dan wyneb y ddaear. 

 

 

Ffigur 10. Pibell drochi wedi’i gosod yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Tywod Ainsdale.  

 

9.4 Pridd 
Mae pridd yn newid yn gymharol araf felly nid oes angen ei fonitro’n aml. Fodd bynnag, gall fod yn 
ddefnyddiol iawn gwybod rhai o briodweddau sylfaenol y pridd ar safle i helpu i lywio opsiynau 
rheoli.  

Ymysg y mesuriadau syml o briodweddau’r pridd mae trwch yr haen organig a pH y pridd.  

Mae trwch yr haen organig yn rhoi gwybod i chi faint o bridd sydd wedi cronni. Yr haen organig yw’r 
haen hwmig frown tywyll sy’n cynnwys darnau o fwsogl wedi pydru, gwreiddiau planhigion a phridd, 
yn aml wedi’u cymysgu â thywod. Mae’n rhoi syniad bras o ba mor ffrwythlon yw’r safle (nid yw 
deunydd organig trwchus fel arfer yn beth da ar dwyn tywod). Lle mae yna haen organig ddofn, gall 
hyn olygu ei bod yn haws i rywogaethau ymledol ledaenu, ac yn haws i blanhigion sy’n tyfu’n gyflym 
gysgodi rhywogaethau pwysig fel tegeirianau.  

Ond, nodwch y bydd gan bob cymuned o blanhigion wahanol faint o ddeunydd organig, a bod 
llaciau’r twyni yn wlypach ac felly bydd ganddynt haenau organig llawer mwy trwchus. Gweler y 
proffiliau deunydd organig nodweddiadol yn Ffigur 11 ar gyfer priddoedd twyni tywod a gasglwyd o 
ar draws y DU. 
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Ffigur 11. Trwch haen organig y pridd (cm) yng nghymunedau NVC planhigion y twyni (twyni symudol a lled-
sefydlog yw SD6 – SD7; glaswelltiroedd twyni yw SD8 – SD12; llaciau twyni yw SD13 – SD17). Mae’r llinell 

lorweddol ym mhob bar yn dangos y gwerth canol (canolrif), mae’r blychau’n dangos amrediad y gwerthoedd 
mwyaf cyffredin (amrediad rhyngchwartel: 25% i 75%). Mae’r sêr yn dangos gwerthoedd eithafol anarferol 

(allanolion). Data o 21 safle. 

 

Mae yna rai safleoedd yn y DU ble mae’r pridd yn naturiol asidig (pH isel), yn sgil priodweddau 
cemegol y tywod yn y môr (yn Norfolk a rhannau o’r Alban yn bennaf). Fodd bynnag, mae’r tywod yn 
y rhan fwyaf o safleoedd yn y DU yn dechrau ar lefel galchaidd (a elwir hefyd yn fasig, neu’n anasidig) 
gyda pH uwch. Dros gyfnod hir, mae’r deunydd calchaidd (deunyddiau cemegol yng ngronynnau’r 
tywod, a darnau o gregyn) yn diferu i ffwrdd ac mae’r tywod yn mynd yn asidig. Yna bydd y llystyfiant 
hefyd yn dechrau newid. Mae’n ddefnyddiol gwybod beth yw pH eich pridd oherwydd gallai olygu 
dewis technegau rheoli neu gamau adfer gwahanol. 

Gellir mesur pH y pridd gyda chitiau profi cartref y gallwch eu prynu ar-lein neu mewn canolfannau 
garddio, neu gellir ei fesur yn fwy cywir mewn labordy. Gweler amrediadau nodweddiadol o pH y 
pridd ar gyfer priddoedd o wahanol gymunedau o blanhigion yn Ffigur 12. 
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Ffigur 12. Amrediadau pH y pridd ar gyfer cymunedau o blanhigion yn nhwyni tywod y DU (pH pridd swmp 0-15 
cm o ddyfnder, wedi’i fesur mewn dŵr wedi’i ddadïoneiddio). Mae’r llinell lorweddol ym mhob bar yn dangos y 

gwerth canol (canolrif), mae’r blychau’n dangos amrediad y gwerthoedd mwyaf cyffredin (amrediad 
rhyngchwartel: 25% i 75%). Mae’r sêr yn dangos gwerthoedd eithafol anarferol (allanolion). Data o 39 safle. 

Twyni symudol a lled-sefydlog yw codau NVC SD6 – SD7; glaswelltiroedd twyni yw SD8 – SD12; llaciau twyni yw 
SD13 – SD17. 

 

9.5 Anifeiliaid, adar, pryfed, ac ati 
Gall technegau i fonitro amrywiaeth eang o rywogaethau fod yn arbenigol iawn. Trafodwch ag 
arbenigwyr a sefydliadau sy’n cynnal gweithgareddau monitro eisoes ar gyfer y grwpiau rhywogaeth 
hyn. 

9.6 Monitro trwy ffotograffau 
Mae monitro trwy ffotograffau yn ffordd ddefnyddiol o gofnodi newid dros amser mewn ffordd 
gyson. Gellir monitro nodwedd benodol o dwyni, ymyl prysgoed sy’n ehangu, ymyl llac, neu bwynt 
monitro llystyfiant. I fod mor ddefnyddiol â phosib, dylid marcio’r lleoliad mewn rhyw ffordd (gyda 
phostyn efallai) er mwyn gallu ei ganfod eto yn union, a dylid rhoi cyfarwyddiadau clir, e.e.  

• Tynnwch y llun ar lefel y llygad ar gyfer golygfeydd/tirffurfiau (neu addaswch y canllaw yn 
dibynnu ar y diben) 

• Tynnwch eich llun i’r cyfeiriad a nodir 

• Cyfeiriwch yn ôl at y ffotograff gwreiddiol (os yw ar gael), fel ei fod wedi’i fframio i gynnwys 
unrhyw bwyntiau cyfeirio defnyddiol (e.e. coed, ffensys, nodweddion y twyni, adeiladau) 

• Cofnodwch y lleoliad, yr amser a’r dyddiad y tynnwyd y llun fel y gellir ei adnabod a’i storio’n 
gywir. 
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10 PYNCIAU ERAILL (Cyrsiau golff, coedwigaeth, archeoleg, 
ordnans heb ffrwydro) 

Mae’r adran hon yn archwilio’n fras nifer o bynciau sy’n berthnasol i systemau twyni. Ym mhob 
achos, dylid ceisio mwy o wybodaeth gan arbenigwyr arfordirol sydd wedi meithrin profiad o’u 
rheoli. 

 

10.1 Ordnans heb Ffrwydro (UXO) 
 

Nid yw’r canllaw hwn yn disodli cyngor gan ymgynghorwyr arbenigol, ond mae’n rhoi trosolwg ar 
gyfer rheoli risg UXOs (a elwir hefyd yn Ordnans Ffrwydro (EO)). 

 

Cefndir 

Mae UXOs yn fygythiad sylweddol i brosiectau rheoli cynefinoedd ar draws y DU. Mae 
gweithgareddau milwrol yn y gorffennol yn golygu bod potensial bod eitemau peryglus yn aros heb 
eu darganfod yn y ddaear heddiw. Roedd y lleoliad, y dirwedd a diffyg defnydd sylweddol arall o’r tir 
yn gwneud twyni tywod yn safleoedd delfrydol ar gyfer hyfforddiant milwrol, meysydd saethu, 
tanciau a bomio, gwersylloedd, safleoedd amddiffyn arfordirol, meysydd awyr a gosodiadau denu. 
Roedd hyn yn ei dro yn eu gwneud yn dargedau ar gyfer eu bomio o’r awyr. Yn ogystal, fe’i 
defnyddiwyd i weithgynhyrchu a storio ordnans hefyd, ac roedd hyn yn cynnwys dympio bomiau yn 
y môr.  

 

Beth yw UXOs?  

Gall ordnans gynnwys, ymysg pethau eraill, bwledi, grenadau, mortarau, rocedi, taflegrau gwrth-
danciau a hyd yn oed fomiau hynod ffrwydrol. Mewn achosion prin gall fod arfau cemegol hyd yn 
oed. Nid yw’r rhan fwyaf o’r ordnans yn beryglus (e.e. darnau o fetel, taflegrau peled solet a sieliau 
gwag), ond gall ordnans byw fod yn bresennol hefyd, a gall ddod yn fwy ansefydlog dros amser. Os 
bydd eitem fyw yn ffrwydro, gallai’r effaith arwain at anaf personol difrifol neu hyd yn oed 
farwolaeth, yn ogystal â niwed difrifol i enw da. 

 

Beth yw’r risg?  

Yn gyffredinol, mae ordnans yn sefydlog pan fydd wedi’i gladdu a phan na tharfir arno. Dim ond os 
caiff ei symud y bydd yn mynd yn ansefydlog ac y daw’n anodd rhag-weld beth fydd yn ei wneud.  

Gallai dirgryniadau pan gaiff peiriannau trwm neu gerbydau eu defnyddio darfu ar ordnans neu ei 
daro. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r prif risg yn ymwneud â gweithrediadau rheoli 
sy’n treiddio i’r ddaear, fel cloddio, stripio tyweirch, ffensio, tynnu bonion, cloddio pibelli trochi, 
pyllau samplu neu’r defnydd o beiriannau torri a llifiau clirio. 

Mewn twyni tywod ac amgylcheddau arfordirol gall UXOs symud dros amser yn sgil erydiad, mudo o 
fewn y golofn dywod neu geryntau arfordirol yn dod ag eitemau i’r lan. Mae hyn yn golygu y gall 
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aelodau’r cyhoedd, gan gynnwys datgelwyr metel, neu reolwyr safleoedd ddarganfod ordnans ar yr 
wyneb neu’n agos ato fel rhan o’u gweithgareddau arferol.   

 

Rheoli Risg 

Mae peryglon UXO yn dod o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch safonol, gan gynnwys Deddf 
Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayb 1974, Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999, 
Deddf Dynladdiad Corfforaethol a Lladdiad Corfforaethol 2007 a Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a 
Rheoli) 2015.   

Fel yn achos pob perygl iechyd a diogelwch arall, mae’n hanfodol y caiff UXOs eu hasesu a’u rheoli’n 
effeithiol trwy roi strategaethau lliniaru risg priodol ar waith.  

Mae arferion gorau safonol y diwydiant wedi’u cyflwyno mewn cyfres o ganllawiau gan Gymdeithas 
Ymchwil a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu (CIRIA). Argymhellir yn gryf bod rheolwyr a 
chontractwyr yn darllen y canllaw hwn fel man cychwyn. Gweler: 

 

• Unexploded ordnance (UXO) risk management guide for land-based projects, R. Bowman et al., 
2019, CIRIA C785 

• Unexploded Ordnance, A Guide for the Construction Industry, K. Stone et al., 2009, CIRIA C681 

• Assessment and Management of Unexploded Ordnance (UXO) Risk in the Marine Environment, 
Cooper, N et al., 2016, CIRIA C754 

 

Asesiad Risg Rhagarweiniol 

Y cam cyntaf yw sicrhau bod unrhyw risgiau posibl gan UXO yn yr ardal lle bydd gwaith yn digwydd 
yn cael eu hasesu’n iawn gan ymgynghoriaeth UXO broffesiynol. Peidiwch â chymryd yn ganiataol 
nad oes unrhyw risg o ran UXOs ar sail gwybodaeth anecdotaidd neu arferion yn y gorffennol. Mae 
ymgynghoriaethau fel arfer yn rhoi Asesiad Risg Rhagarweiniol cryno neu Asesiad Risg Manwl (neu 
gyfwerth), yn dibynnu ar yr hanes tebygol o weithgareddau milwrol neu fomio o’r awyr. Bydd 
asesiad risg da yn cyflwyno tystiolaeth hanesyddol ac yn rhoi sgôr syml a chlir ar gyfer a yw’r risg 
UXO yn yr ardal dan sylw yn Isel, yn Gymedrol neu’n Uchel ar gyfer y gweithgareddau a gynllunnir.  

 

Risg Isel: Efallai na fydd angen unrhyw fesurau lliniaru arbenigol pellach yn sgil sgôr risg Isel. 
Bydd yr asesiad risg rhagarweiniol a chanllawiau CIRIA yn rhoi rhagor o wybodaeth am hyn.  

Risg Cymedrol neu Uchel: Os bernir bod y safle/gweithgaredd o risg Cymedrol neu Uchel, yna 
mae’n debygol y bydd angen mesurau lliniaru gweithredol. Dylai’r gofynion gael eu cyflwyno’n 
glir mewn strategaeth neu gynllun lliniaru risg wedi’i baratoi gan yr ymgynghorydd.   

  

Gallai’r mesurau lliniaru cyffredinol gynnwys: 

• Disgrifiad ysgrifenedig o ddull diogel o weithio ar y safle, i bawb, gan gynnwys i’r rheini nad 
ydynt yn gwneud gwaith treiddio i’r ddaear. 
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• Sgwrs/sesiwn briffio ar ddiogelwch i’r rhai sy’n gweithio ar y safle, i esbonio’r risgiau a beth i’w 
wneud os caiff eitem UXO ei chanfod.  

• Creu a gweithredu cynllun ymateb brys cadarn 

• Sicrhau bod pob parti, yn enwedig contractwyr, yn ymwybodol o’r risgiau a’r rheolaethau.  

 

Ar y cyfan, mae’r mesurau lliniaru penodol ar y safle fel a ganlyn: 

• Arolygon magnetomedr (canfod metel) heb fewnwthio – sgan o’r ardal lle bydd gwaith 
treiddio i’r ddaear yn digwydd, y gellir ei wneud cyn i’r gwaith ddechrau. Fodd bynnag, nid yw 
hyn yn ymarferol os yw’r ardal waith yn anhygyrch oherwydd prysgoed trwchus, llifogydd ac 
ati.   

• Briff gwylio – mae ymgynghorydd UXO ar y safle tra bo’r gwaith yn mynd rhagddo, yn gwylio 
am unrhyw wrthrychau amheus sy’n dod i’r fei. Os deuir o hyd i wrthrych rhaid i’r gwaith ddod 
i stop nes daw’n glir beth yw’r eitem dan sylw ac, os oes angen, nes bydd yr ardal wedi’i 
gwneud yn ddiogel.  

 

Yn aml, caiff cyfuniad o fesurau lliniaru eu defnyddio, yn enwedig ar gyfer cloddiadau dyfnach neu os 
canfyddir nifer o eitemau ordnans. Efallai y bydd rhai ymgynghorwyr yn gallu cynnig dulliau 
arbenigol eraill ar gyfer amgylchiadau ble byddant yn briodol.     

Bydd angen cloddio, enwi a thynnu unrhyw ddarganfyddiadau (rhai byw neu fel arall, gan gynnwys 
sgrap domestig fel hen wifrau ffensys a chaniau diodydd), ac os bydd angen, rhaid i’r ymgynghorwyr 
neu’r Weinyddiaeth Amddiffyn eu gwneud yn ddiogel a’u gwaredu. Gall hyn gynnwys ffrwydrad 
rheoledig neu ffordd arall o ddiarfogi eitem beryglus.  Dylid cytuno ymlaen llaw ar y trefniadau a’r 
costau ar gyfer hyn gan na fydd pob ymgynghorydd yn gwneud y gwaith gwaredu.  

 

Costau 

Gall rheoli UXOs yn effeithiol fod yn ddrud. Fodd bynnag, gellir rheoli’r rhain trwy feddu ar 
ddealltwriaeth dda o’r arferion safonol a’ch anghenion penodol, a datblygu perthynas waith 
ddibynadwy gydag ymgynghorydd ag enw da, gan gontractio un cam ar y tro, a chytuno ar gostau 
ymlaen llaw cyn belled ag y bo modd.  

 

Yn olaf 

Mae pob safle’n wahanol, felly mae angen rheoli’r risg UXO yn unol ag amgylchiadau unigryw pob 
safle. Dylai ymgynghorydd sicrhau y caiff y risg ei reoli i fod mor isel ag sy’n rhesymol ymarferol ond 
ni all unrhyw ddulliau lliniaru warantu 100% nad oes unrhyw risg ar ôl. Rhaid i weithwyr fod yn 
wyliadwrus ac yn barod i weithredu cynllun ymateb brys y safle. 
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10.2 Cyrsiau golff 
Mae’r safbwyntiau ynghylch cyrsiau golff ar dwyni tywod yn gymhleth ac mae yna agweddau 
negyddol a chadarnhaol. Mae llawer o systemau twyni wedi’u trosi yn gyrsiau golff ac yn hanesyddol 
mae hyn wedi bod yn un o brif achosion colled neu ddirywiad systemau twyni yn y DU. Bydd unrhyw 
dir a gaiff ei drosi’n gwrs golff, waeth beth fo’r mesurau lliniaru a ddilynir, yn arwain at newidiadau i 
forffoleg a hydroleg system y twyni, at golli ystod ac ansawdd cynefinoedd, ac at lai o gynefinoedd i’r 
rhywogaethau y maent yn eu cynnal. Caiff y prif effeithiau eu hachosi gan sefydlogi tywod ar y 
gwynt, sy’n ‘ffosileiddio’ system dwyni yn y bôn, ail-siapio tirffurfiau’r twyni, ychwanegu 
maethynnau a chemegau at griniau a’r mannau cyfagos, a draenio neu golli dŵr daear. Amlinellir y 
rhain yn fyr iawn isod. Fodd bynnag, o’u rheoli’n sensitif, gall cyrsiau golff sy’n bodoli eisoes hefyd 
fod â buddion cadwraeth. Gall rhai rhywogaethau prin fel Tegeirian y fadfall [Himantoglossum 
hircinum] neu gynefinoedd fel rhostir y twyni barhau ar gyrsiau golff ar ôl iddynt ddiflannu o fannau 
eraill yn sgil colli cynefin i amaethyddiaeth neu ddatblygiadau.  

Rhoddir gwrtaith i sicrhau bod y rhywogaethau cywir o laswellt yn tyfu’n gyfartal. Mae cyrsiau 
goleuedig yn cadw lefelau maethynnau’n isel, sy’n well ar gyfer y gweiriau main (Agrostis a Festuca) 
sy’n rhoi’r chwarae gorau. Fodd bynnag, efallai caiff maethynnau ychwanegol eu rhoi’n ddiarwybod 
os defnyddir dŵr o ffosydd draenio cyfagos neu ddŵr daear sydd eisoes â lefelau uchel o 
faethynnau. Yn ddelfrydol dylid profi cemeg unrhyw ddŵr dyfrio a dylid defnyddio hyn fel sail ar 
gyfer addasu unrhyw wrtaith a roddir lle bo angen. Efallai bod pH y dŵr dyfrio’n anghywir hefyd, neu 
gallai’r dŵr gynnwys halogyddion amaethyddol fel plaladdwyr neu ffwngladdwyr sydd hefyd yn gallu 
niweidio rhywogaethau’r twyni. Gall llecynnau gael eu creu ar y safle hefyd ble mae cyfradd y 
maethynnau’n uchel, yn sgil dympio toriadau gwair – gall hyn arwain at ormod o faethynnau, felly 
dylid gofalu y caiff lleoliadau priodol eu dewis ble mae hyn yn angenrheidiol, ac ystyried yr effaith 
ewtroffeiddio leol ac unrhyw faethynnau a allai olchi i’r dŵr daear a ble mae’r dŵr daear hwnnw’n 
llifo. 

Mae rheoli dŵr hefyd yn ystyriaeth allweddol. Mae cyrsiau golff yn aml yn palu ac yn cynnal sianeli 
draenio er mwyn osgoi lefelau dŵr uchel sy’n tarfu ar y chwarae yn y gaeaf. Caiff hyn effeithiau 
andwyol ar laciau’r twyni a bydd y draenio’n arwain at lefelau trwythiad is ym mhob ardal sy’n is na’r 
draeniau. I’r gwrthwyneb, yn yr haf rhoddir dŵr i gadw’r glaswellt yn wyrdd. Os caiff dŵr ei golli o 
ddŵr daear y twyni, mae hyn yn gostwng lefelau trwythiad ymhellach, ond os collir dŵr o ardaloedd 
oddi ar y safle gall hyn gyflwyno maethynnau a halogyddion eraill, fel y disgrifir uchod. Gweler hefyd 
Adran 7 ar hydroleg y twyni. 

 

10.3 Coedwigaeth ar y twyni 
Plannwyd planhigfeydd coedwigaeth yn aml ar dwyni yn hanesyddol i sefydlogi tywod ar y gwynt. 
Mae hyn wedi cael effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol. Mae’r effaith fwyaf ar lefelau 
trwythiad am fod coed yn defnyddio mwy o ddŵr na gwair a llwyni. Mae lefelau trwythiad o dan 
goetir ar y cyfan oddeutu 70cm yn is nag mewn mannau eraill, sy’n ddigon i achosi i laciau sychu’n 
llwyr, ond mae’r effaith ar lefelau trwythiad yn mynd y tu hwnt i ymylon y coetir i’r twyni cyfagos. 
Gweler hefyd adran 7 ar hydroleg y twyni. 

Gall coedwigaeth â chonwydd asideiddio pridd y twyni’n gyflymach. Mae yna ddadl barhaus 
ynghylch a yw coetir twyni Iwerydd (coetir llydanddail ar dwyni) yn nodwedd naturiol o dwyni’r DU, 
ac a yw’n ddymunol ai peidio. Gall coed hefyd leihau cyflymder y gwynt yn lleol. 
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Gall coedwigaeth ar dwyni gynnal rhai rhywogaethau prin (er enghraifft, poblogaethau Galdrist y 
twyni [Epipactis dunensis], Gwiwerod coch [Sciurus vulgaris] a’r Gigfran [Corvus corax]), ond fel arfer 
maent yn cynnal rhywogaethau coetir cyffredinol, sy’n draul ar rywogaethau prin y twyni. Fodd 
bynnag, gall coed unigol a chlytiau o brysgoed anymledol ar safle fod yn gynefin defnyddiol i adar a 
chynnig lloches i gwningod. 

 

10.4 Archeoleg 
Gall twyni fod yn safleoedd archeolegol pwysig, ac mae rhai safleoedd yn rhoi cyfyngiadau ar unrhyw 
weithgareddau a fydd yn tarfu ar y pridd. Mae hyn yn cynnwys cymryd samplau pridd, gosod pibelli 
trochi a chynnal mesurau adfer fel ailbroffilio, neu dynnu gwreiddiau neu fonion prysgoed neu 
rywogaethau ymledol. 
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TROSOLYGON CYFLYM 
Mae’r rhain yn rhoi trosolwg byr iawn o’r nodau, pryd i’w defnyddio, a sut i gyflawni’r gwaith rheoli. 
Mae’r diagram yn crynhoi’r ystyriaethau allweddol, a gaiff eu disgrifio’n fanwl yn eu hadrannau eu 
hunain yn ddiweddarach yn y llawlyfr. 

 

11 RHICIO 
Mae’r trosolwg byr hwn yn ymdrin â rhicio’r blaendwyn. Mae mwy o fanylion am y dechneg hon i’w 
gweld yn Adran 19. 

Adrannau trosolwg perthnasol eraill: Stripio tyweirch ac ailbroffilio 

Prif nodau rhicio yw cynyddu cyflymder y gwynt a chyflenwad y tywod i’r safle.  

Defnyddir dull rhicio fel arfer ar safleoedd sydd wedi’u gorsefydlogi, lle mae angen gwella’r amodau 
sydd eu hangen ar gyfer dynameg naturiol y twyni. Defnyddir hyn yn aml mewn cyfuniad â stripio 
tyweirch mewn mannau yn y twyni. Gall cyflenwad cyson o dywod ar y gwynt helpu i gadw pH y 
pridd yn uchel, ac mae’n annog rhywogaethau olyniaeth gynnar y twyni y mae’n well ganddynt 
dywod noeth. Fodd bynnag, efallai na fydd yn addas ar e.e. safleoedd arfordir y Dwyrain lle mae’r 
prifwyntoedd yn chwythu tua’r môr. 

Mae’r dechneg hon yn torri rhicyn yn y blaendwyn er mwyn sianelu gwynt i’r safle drwy bwynt 
ffocws penodol. Dylid ystyried ble ar hyd y blaendwyni i leoli’r rhicyn neu’r rhiciau, eu lled, eu 
dyfnder, ongl y llethr a’u cyfeiriad. Dros amser gall y rhicyn ehangu a llenwi’n araf, neu gallai greu 
chwythbant yn y twyn – twyn symudol bach sy’n teithio tua’r tir.  

Mae’r dechneg yn defnyddio peiriannau mawr. 
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12 STRIPIO TYWEIRCH AC AILBROFFILIO 
Mae’r trosolwg byr hwn yn ymdrin â thechnegau fel stripio tyweirch, crafu ac ailbroffilio. Er 
symlrwydd, yn y testun a ganlyn rydym yn cyfeirio at stripio tyweirch, ond byddwn yn egluro ble 
gallai gwahaniaethau o ran techneg fod yn berthnasol. Mae mwy o fanylion am y dechneg hon i’w 
gweld yn Adran 20. 

Adrannau trosolwg perthnasol eraill: Rhicio 

Prif nodau stripio tyweirch yw: cynyddu cyfaint y tywod noeth, cael gwared ar ddeunydd organig a 
maethynnau cysylltiedig y pridd, neu haenau o bridd yr wyneb sydd wedi’u digalchu (asideiddio), er 
mwyn dychwelyd i gamau cynharach yr olyniaeth, neu er mwyn dod ag arwyneb y ddaear yn agosach 
i’r lefel trwythiad. 

Fel arfer defnyddir dull stripio tyweirch i gynyddu dynameg naturiol y twyni ar safleoedd sydd wedi’u 
gorsefydlogi, i roi cynefin i rywogaethau arloesol neu rywogaethau olyniaeth gynnar (planhigion ac 
anifeiliaid), i gael gwared ar faethynnau sydd wedi cronni yn y pridd, ac i fynd i’r afael â phroblemau 
sy’n gysylltiedig â llaciau’r twyni’n sychu. 

Mae stripio tyweirch bron bob amser yn cael ei wneud gyda pheiriannau mawr fel peiriannau 
cloddio. Caiff haen o lystyfiant a phridd ei thynnu o’r wyneb yn fecanyddol. Gellir ei bentyrru neu ei 
gladdu mewn man arall ar y safle, neu yn ddelfrydol ei symud oddi ar y safle. Mae dyfnder y pridd 
sy’n cael ei dynnu yn dibynnu ar y rheswm dros wneud y gwaith rheoli, ac mae angen ei gydbwyso yn 
erbyn colled storfeydd hadau’r rhywogaethau targed o’r pridd.  

Mae troi’r uwchbridd yn dechneg sy’n defnyddio aradr ddofn wedi’i thynnu gan dractor. Mae hyn yn 
troi proffil y pridd i ddyfnder o tua 1m, ac yn claddu deunydd wyneb sy’n llawn deunydd organig o 
dan haen ddofn o dywod mwynol. Yn y dechneg hon caiff y deunydd organig ei gladdu yn y fan a’r lle 
yn hytrach na’i dynnu oddi ar y safle. 

Gellir ailbroffilio ar y cyd â stripio tyweirch, ac mae’n golygu defnyddio peiriannau trwm i ailsiapio 
nodweddion y twyni, neu i ddyfnhau neu ailsiapio llaciau’r twyni. 
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13 PORI 
Mae’r rhan hon yn ymdrin â phori gan dda byw domestig (gwartheg, defaid, merlod ac anifeiliaid 
eraill) yn ogystal ag anifeiliaid pori yr ystyrir eu bod yn ‘naturiol’, fel cwningod. Mae mwy o fanylion 
am y dechneg hon i’w gweld yn Adran 21. 

Adrannau trosolwg perthnasol eraill: Torri 

Y prif nodau yw cadw’r llystyfiant yn fyr a rheoli twf prysgoed. Mae’r llystyfiant byrrach yn caniatáu i 
fwy o olau gyrraedd y tir sy’n helpu’n rhywogaethau prinnach a llai cystadleuol i oroesi. Mae tarfu 
gan anifeiliaid pori hefyd yn creu clytiau bach o bridd noeth sy’n annog hadau o’r storfa hadau i 
egino, sy’n helpu i gynnal amrywiaeth ymysg planhigion. Gall pori da byw mewn ffordd reoledig 
gadw’r glaswellt yn fyr, sy’n annog anifeiliaid pori ‘naturiol’ fel cwningod. Gall pori gan gwningod 
gadw’r glaswellt yn fyr iawn, ond mae’n tueddu i fod yn dameidiog. Mae hyn, ynghyd â thywod 
noeth ffres o’u tyllau, yn helpu i greu brithwaith o gynefinoedd gwahanol.  

Defnyddir dull pori fel arfer pan fydd safle wedi’i orsefydlogi, lle nad yw anifeiliaid pori naturiol fel 
cwningod yn bresennol, neu lle mae niferoedd cwningod yn rhy isel i fod yn effeithiol, a lle mae 
ymlediad prysgoed yn dod yn broblem. 

Cyflawnir dulliau pori i raddau helaeth gyda da byw domestig. Mae hyn yn aml yn cael ei wneud 
drwy gysylltu â phorwyr lleol sy’n fodlon rhoi da byw ar y safle, ond weithiau mae’n cael ei wneud 
gan sefydliadau cadwraeth sydd â’u da byw a’u rheolwyr da byw eu hunain, neu gyfuniad o’r ddau 
ddull.  

Mae llystyfiant twyni tywod o ansawdd pori gwael, ac nid yw bridiau modern o dda byw sydd wedi’u 
bridio i fagu pwysau’n gyflym yn addas, ac maent yn dueddol o fynd i gyflwr gwael. Felly mae bridiau 
mwy traddodiadol neu fridiau treftadaeth yn fwy addas ar gyfer hyn, ac yn fwy parod i bori llwyni a 
llystyfiant arall nag y mae bridiau modern. Mae’n bwysig cadw llygad ar les y da byw. 
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14 TORRI 
Mae’r adran hon yn ymdrin â thechnegau fel torri a strimio. Mae mwy o fanylion am y dechneg hon 
i’w gweld yn Adran 22. 

Adrannau trosolwg perthnasol eraill: Clirio prysgoed; Pori 

Mae effeithiau torri yn debyg iawn i effaith pori. Y prif nod yw tynnu llystyfiant, sy’n cynyddu’r golau 
sy’n cyrraedd y ddaear ac yn rhoi cyfle i rywogaethau byr a rhywogaethau sy’n tyfu’n arafach oroesi. 
Mae hyn yn cynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau ac yn fanteisiol i lawer o’n rhywogaethau prinnaf.  

Defnyddir dull torri fel arfer pan nad yw pori yn opsiwn am resymau ymarferol. Mae hyn yn cynnwys 
ble mae’r safle’n rhy fach i anifeiliaid pori, ble nad oes modd darparu dŵr i dda byw pori, neu ble nad 
yw porwyr lleol ar gael o bosibl. Neu fe’i gwneir i annog da byw i mewn i ardal trwy ei gwneud yn fwy 
hygyrch. Gellir ei wneud hefyd er mwyn rheoli rhywogaethau problemus, ac i dynnu maethynnau o 
safle. 

Gellir torri llystyfiant gan ddefnyddio ffust tractor, moduron cylchdro, neu â llaw gan ddefnyddio 
strimwyr/torwyr prysgoed. Argymhellir y dylid gwaredu ar y biomas wedi’i dorri oddi ar y safle, gan 
fod gadael deunydd wedi’i dorri ar yr wyneb yn dychwelyd maethynnau i’r pridd, ac nid yw hynny fel 
arfer yn ddymunol mewn systemau twyni. Mae deunydd wedi’i dorri ac sydd wedi’i adael ar y safle 
hefyd yn mygu ac yn cysgodi’r llystyfiant oddi tano. 
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15 CLIRIO PRYSGOED 
Mae’r adran hon yn ymdrin ag ystyriaethau yn ymwneud â chlirio a rheoli prysgoed ar dwyni tywod. 
Mae mwy o fanylion am y dechneg hon i’w gweld yn Adran 23. 

Adrannau trosolwg perthnasol eraill: Stripio tyweirch ac ailbroffilio; Rheoli rhywogaethau ymledol 

Y prif nod yw rheoli neu dynnu prysgoed o safle, i atal effeithiau andwyol yn sgil prysgoed gormodol 
(fel pridd sy’n rhy ffrwythlon, a cholli cynefinoedd olyniaeth gynnar a’r rhywogaethau prin sy’n 
dibynnu arnynt, neu gynyddu cyfradd ail-lenwi’r dŵr daear).  

Dylai rheolwyr safle benderfynu faint o brysgoed i’w gadw, gan ystyried y buddion y mae prysgoed 
yn eu cynnig i lawer o rywogaethau, yn erbyn yr effeithiau andwyol a ddisgrifiwyd uchod a’r 
amcanion cadwraeth a gyhoeddwyd ar gyfer y safle. 

Gellir tynnu prysgoed drwy ei dorri â llaw, ei ffustio neu gan ddefnyddio peiriannau mwy fel 
tractorau. Lle bynnag y bo modd, dylid symud y deunydd wedi’i dorri oddi ar y safle, gan gynnwys 
deunydd pridd wedi’i gyfoethogi mewn rhai achosion. 
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16 RHEOLI RHYWOGAETHAU YMLEDOL 
Mae’r adran hon yn ymdrin ag ystyriaethau yn ymwneud â rheoli rhywogaethau ymledol ar dwyni 
tywod. Mae mwy o fanylion am y dechneg hon i’w gweld yn Adran 24. 

Adrannau trosolwg perthnasol eraill: Clirio prysgoed 

Prif nod rheoli rhywogaethau ymledol yw dileu neu leihau lledaeniad rhywogaethau problemus a 
gwarchod rhywogaethau sydd o ddiddordeb cadwraethol mwy. Gall rhywogaethau ymledol achosi 
difrod ecolegol sylweddol gan gynnwys colli bioamrywiaeth, newidiadau yn ffrwythlondeb y pridd, 
cynnydd yn y defnydd o ddŵr gydag effeithiau lleol ar y lefel trwythiad ac weithiau ar gemeg y dŵr. 

Mae llawer o’r rhywogaethau sydd wedi ymsefydlu dros y ganrif ddiwethaf yma i aros; ein gwaith ni 
yw ymyrryd lle mae’n fwyaf pragmataidd gwneud hynny er mwyn sicrhau bod bywyd gwyllt brodorol 
y twyni yn dal i allu byw a ffynnu. Weithiau gallwn ganiatáu i rywogaethau gydfodoli, ond weithiau 
mae rhaglenni dileu ac ymyriadau costus yn hanfodol.  

Y prif dechnegau a ddefnyddir yw rheoli â llaw ac yn fecanyddol, yn aml mewn cyfuniad â rheoli’n 
gemegol. Dylid bod yn ofalus gyda dulliau rheoli cemegol na achosir difrod i rywogaethau a 
chynefinoedd nad ydych yn eu targedu. Ceisiwch arweiniad gan ymarferydd cemegol wedi’i 
gymeradwyo gan BASIS. 
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TROSOLWG MANWL O BOB TECHNEG 
Mae’r rhan hon o’r llawlyfr yn dechrau gyda rhywfaint o wybodaeth gefndir fanylach ar hydroleg ac 
ar ddynameg naturiol y twyni, sy’n berthnasol i fwy nag un mater rheoli. Mae’n dilyn gyda 
gwybodaeth gynhwysfawr am bob un o’r technegau rheoli a gyflwynwyd yn gynharach, er mwyn bod 
yn adnodd cyfeirio i reolwyr. 

 

17 DYNAMEG NATURIOL Y TWYNI 

17.1 Nodau / targedau 
Y nod o annog dynameg naturiol y twyni yw sicrhau cydbwysedd iachach o dywod noeth a 
chynefinoedd olyniaeth gynnar o gymharu â chynefinoedd hŷn. Mae’r ddau yn werthfawr ac yn 
cefnogi eu grwpiau eu hunain o rywogaethau, ond ar hyn o bryd mae’r mwyafrif o systemau twyni 
wedi colli’r cynefinoedd ifancaf, ac mae rhannau helaeth o lawer o safleoedd bellach yn symud tuag 
at gynefinoedd hŷn sefydlog. Mae’r cynefinoedd hŷn hyn hefyd yn werthfawr, ond mae angen 
cydbwysedd o oedrannau cynefinoedd ar draws safle (neu grŵp o safleoedd). 

Yn y pen draw, y nod yw creu system dwyni sy’n ei rheoli ei hun i raddau helaeth (neu sydd o leiaf yn 
hawdd i’w chynnal), ble mae defnyddio prosesau naturiol y twyni yn caniatáu i’r safle addasu’n 
naturiol i newid. Ni fydd y prosesau hyn yn datrys pob problem gan fod rhai yn gofyn am ymyriad 
mwy uniongyrchol fel rheoli rhywogaethau ymledol. Fodd bynnag, trwy greu matrics o gynefinoedd 
hen a newydd a gweithio gyda phrosesau naturiol, gall twyni cadw i fyny â newid.  

 

17.2 Buddion 
Mae yna lawer o fuddion o ddefnyddio dynameg naturiol y twyni. Er enghraifft, bydd twyn symudol 
sy’n cychwyn ger y môr yn teithio tua’r tir yn araf iawn. Wrth iddo wneud hynny, bydd yn claddu’r 
cynefinoedd sydd yno, ond yn creu cynefinoedd newydd yn ei sgil. I roi cyfraddau symudiad twyni yn 
eu cyd-destun, sydd ar y cyfan yn gyfartaledd o 1-2m y flwyddyn dros y tymor hir, fe gymerodd 150 o 
flynyddoedd i grib o dwyni yn Nhywyn Niwbwrch fudo ~250m i mewn i’r safle (Ffigur 13). 
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Ffigur 13. Delwedd o Dywyn Niwbwrch. Mae lleoliad y llinellau lliw yn dangos cribau twyni’n mudo dros gyfnod 
o 150 mlynedd, o wyrdd (ca. 1850) i goch (1951) i ddu (2000). Daw’r prifwynt o gyfeiriad y De-Orllewin. 

 

Mantais arall i’r dull hwn yw bod creu ardaloedd newydd o gynefinoedd llaciau’r twyni neu dwyni 
sych yn caniatáu i lystyfiant y twyni addasu’n naturiol i newid hinsawdd. Bydd llaciau twyni newydd 
yn ffurfio ar y lefel trwythiad bresennol, nid y lefel yr arferai fod ddegawdau yn ôl. Yn y modd hwn, 
mae sicrhau bod cynefinoedd newydd bob amser yn cael eu ffurfio yn golygu bod gan o leiaf ran o’r 
safle gyfle i ddatblygu mewn cydbwysedd â’r amodau presennol.  

Lle mae newid olynol neu asideiddio haenau o bridd yr wyneb wedi’i gyflymu o ganlyniad i 
ddyddodiad nitrogen gormodol o’r atmosffer, mae ffurfio cynefinoedd newydd yn caniatáu i’r 
system ddechrau eto. 

Wedi ei gyflwyno a’i ysgogi ar raddfa ddigon mawr, gallai’r dull hwn ddod i’w reoli ei hun. Fodd 
bynnag, gallwn reoli’r dull hefyd os bydd angen i ni ddilyn trywydd gwahanol, neu os byddwn am 
arafu neu rwystro twyn sy’n symud. 

 

17.3 Graddfa’r dirwedd 
Mae’r prosesau hyn yn gweithio orau ar raddfa fawr. Mae planhigion o’r ymylon yn ymsefydlu’n 
gyflym mewn ymyriadau ar raddfa fach, yn enwedig os yw’r tywydd mewn blwyddyn benodol yn 
ffafrio sefydlogi yn hytrach na thywod yn chwythu.  
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O ganlyniad, dylai’r gwaith cynllunio ystyried y safle cyfan ond hefyd safleoedd eraill gerllaw fel rhan 
o dirwedd lawer mwy. Mae hyn yn helpu i ddiffinio cwestiynau fel: 

• Pa mor fawr yw’r ardal y dylem weithio ar ei thraws?  

• A ddylen ni wneud hyn ar un safle yn unig, neu ar draws nifer?  

• Ble mae’r angen mwyaf?  

• Ble ar y safle ddylen ni ddechrau hyn?  

• I ble fydd tywod yn chwythu, neu dwyn yn mudo, a thros ba amserlen?  

• Beth yw ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer faint o dywod noeth ddylai fod ar safle, a’r 
arwyneb y dylai cynefinoedd o wahanol oedrannau neu ar gamau gwahanol yn yr olyniaeth 
ei orchuddio?  

Mae gan rai o’r cwestiynau hyn gwmpas ehangach. Er enghraifft mae hyd at 30% o dywod noeth yn 
cael ei drafod fel targed priodol ar gyfer twyni yn y ‘Dunes Roadmap’7, ond mae hyn yn wahanol 
iawn i’r targedau a ddiffinnir yng nghanllawiau Monitro Safonau Cyffredin ar gyfer twyni tywod8 a 
diffiniadau cysylltiedig yng nghanllawiau Natura 2000. Mae meddwl ar raddfa fawr ac ystyried newid 
dros amser hefyd yn helpu i gynllunio gwaith rheoli ar y system i sicrhau goroesiad hirdymor 
rhywogaethau prin/arbenigol a bioamrywiaeth uchel, ar yr un pryd ag ystyried nodweddion 
archeolegol neu nodweddion eraill y dirwedd. 

17.4 Ystyriaethau eraill 
Gan fod hwn yn aml yn weithgaredd ar raddfa fawr, mae yna gyfleoedd a heriau.  

Mae tynnu’r uwchbridd o’r safle yn helpu i dynnu maethynnau sydd wedi cronni allan o’r system. 
Mae symud llawer iawn o bridd yn ddrud, ac efallai y bydd angen trwyddedau, ond ar yr un pryd 
mae’n cynnig cyfleoedd i werthu neu ddefnyddio’r deunydd hwn fel cynnyrch masnachol, er 
enghraifft fel ychwanegyn i wella’r uwchbridd. 

Os nad yw symud y pridd oddi ar y safle yn opsiwn, mae angen ystyried yn ofalus ble i’w waredu ar y 
safle. Gall defnyddio tyweirch neu ddeunydd organig fel rhan o bentyrrau newydd o dywod arwain 
at gilfachau ble mae crynodiad uchel o faethynnau. Os rhoddir y rhain ar hyd ymyl ardal adfer, gall 
arwain at nifer o ganlyniadau anfwriadol. Yn gyntaf, mae’r pridd llawn maethynnau’n caniatáu i 
blanhigion dyfu ac ymledu’n gyflym, sy’n creu ymyl sefydlog iawn i’r ardal adfer. Yn ail, mae’r math o 
blanhigion sy’n tyfu ar y pridd hwn yn aml yn rhywogaethau sy’n hoff o nitrogen ac sydd wedi 
addasu i aflonyddu, fel Llaethysgall ac Ysgall y maes. Mae llawer o’r rhywogaethau hyn yn cael eu 
gwasgaru ar y gwynt, sy’n golygu bod ffynhonnell o hadau o rywogaethau problemus yn tyfu’n gryf 
wrth ymyl yr ardal adnewyddu.  

Wrth stripio tyweirch ar raddfa fawr mae’n bwysig sicrhau bod y rhywogaethau cywir yr ydych am 
iddynt ymsefydlu yn yr ardal ar gael gerllaw a bod ganddynt y gallu i ymledu i’r ardal sydd wedi’i 

 
7 Houston, J. (2020) Conservation of dune habitats in the Atlantic Biogeographic Region: the Dune 
Roadmap for knowledge exchange and networking 2016-2020. Yn L. Jones, T.A.G. Smyth a P. Rooney 
(gol.) Proceedings of the 2017 Littoral conference ‘Change, Naturalness and People’ (t. 36 – 53). 

8 JNCC (2004) Common Standards Monitoring Guidance for Sand Dune Habitats. Peterborough 
https://hub.jncc.gov.uk/assets/7607ac0b-f3d9-4660-9dda-0e538334ed86 
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hagor. Gellir gadael ynysoedd bach o lystyfiant fel ffynhonnell hadau, gellir hau hadau neu wasgaru 
gwair heb ei sychu, neu gellir gwasgaru uwchbridd sy’n cynnwys storfa o’r hadau a ddymunir yn 
denau iawn mewn mannau allweddol. 

Yn yr un modd, dylid ystyried rheoli rhywogaethau problemus. Mae rhywogaethau problemus sydd 
eisoes ar y safle yn eithaf tebygol o oroesi stripio tyweirch os oes ganddynt wreiddiau dwfn neu 
risomau sy’n gallu tyfu eto o dameidiau bychain. Ymhlith yr enghreifftiau mae Marchrawn 
[Equisetum spp.], rhywogaethau Mieri [Rubus spp.], a Chorsen gyffredin [Phragmites australis], a gall 
pob un ohonynt ledaenu’n gyflym trwy ardal sydd wedi’i chlirio. Gall rhywogaethau eraill sydd â 
hadau a gaiff eu gwasgaru ar y gwynt ymsefydlu hefyd, fel Llaethysgall [Sonchus spp.], Llysiau’r 
gingroen [Jacobaea vulgaris] neu Helyglys hardd [Chamerion angustifolium]. Gellir rheoli’r 
rhywogaethau problemus hyn ymlaen llaw, neu wedi hynny, ond efallai y bydd angen ystyried 
dulliau rheoli cemegol, a byddai hyn yn ddibynnol ar y rheoliadau perthnasol. 

 

17.5 Opsiynau rheoli 
Y ddau brif opsiwn yw rhicio’r blaendwyn yn achos lleoliadau ger y môr, a stripio tyweirch / 
ailbroffilio ar raddfa fawr yn achos ardaloedd i ffwrdd o’r blaendwyni, a wneir yn ddelfrydol mewn 
cyfuniad. Mae rhicio yn cynyddu cyflymder y gwynt a chyflenwad y tywod i rai rhannau o’r safle. 
Mae stripio tyweirch yn cael gwared ar y llystyfiant sefydlogi a’r deunydd organig o rannau o’r safle, 
gan geisio cadw tirffurfiau sylfaenol y twyni yn ddelfrydol. Disgrifir y ddwy dechneg yn fanylach yn 
Adran 19 (Rhicio) ac Adran 20 (Stripio tyweirch / ailbroffilio). 

 

17.6 Monitro 
Dylai monitro (gweler hefyd Adran 9) ystyried: 

• Symudiad y tywod 

• Llystyfiant 

• Hydroleg 
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18 RHEOLI HYDROLEGOL 
Gwlyptiroedd tymhorol yw llaciau twyni sy’n llenwi â dŵr yn y gaeaf (neu lle mae’r lefel trwythiad yn 
agos iawn at yr wyneb) ac sy’n sychu yn yr haf. Mae’r amrywiad blynyddol hwn yn y lefel trwythiad 
yn nodwedd allweddol wrth gynnal statws bioamrywiaeth uchel. Mae’n rhoi lle i lyffantod a brogaod 
fridio mewn pyllau tymhorol heb fod ysglyfaethwyr mawr fel pysgod yn bresennol, am eu bod yn 
sychu yn yr haf. Mae’r newidiadau mynych yn y lefel trwythiad hefyd yn helpu i gadw lefelau’r 
maethynnau’n isel, sy’n caniatáu i gymunedau amrywiol o blanhigion ddatblygu, ac sy’n cefnogi 
llawer o rywogaethau prin gan gynnwys tegeirianau.  

Fodd bynnag, maent hefyd yn sensitif i newidiadau mewn hydroleg naill ai yn sgil gweithgareddau 
pobl, newid hinsawdd neu hyd yn oed newid arfordirol (mae erydiad arfordirol a hefyd croniant yn yr 
arfordir yn effeithio arnynt). 

Efallai y bydd angen i ddulliau rheoli hydroleg ystyried sut ffurfiwyd llac penodol ac yn enwedig a oes 
tywod hydraidd o dan y llac gyda mewnbwn o ardal mwy o ddŵr daear, neu a yw wedi’i amgylchynu 
gan glai neu haen anhydraidd arall (fel yn achos safleoedd lle mae tywod yn gorwedd ar ben 
gwaddodion moryd, neu waddodion clog-glai rhewlifol). 

18.1 Lefelau trwythiad 
Mae lefelau trwythiad mewn systemau twyni tywod yn amrywio’n naturiol. Fel arfer mae lefelau 
trwythiad ar eu huchaf ar ddiwedd y gaeaf ac ar eu hisaf ar ddiwedd yr haf. Mewn blwyddyn 
nodweddiadol, gallai’r lefel trwythiad ostwng 40 – 70 cm yn yr haf, ond dros gyfnodau hirach gallai 
amrywio 1.5 m neu fwy o flynyddoedd gwlyb i flynyddoedd sych (Ffigur 14). Yr enw ar batrwm lefel 
trwythiad yn codi ac yn gostwng yw’r ‘gyfundrefn hydrolegol’.  
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Ffigur 14. Chwe blynedd o ddata hydroleg yn dangos gwahaniaethau rhwng y gaeaf a’r haf, a’r amrywiad 
rhwng blynyddoedd. Dangosir yr hydroleg wedi’i fesur o dan bedair cymuned o blanhigion: SD14b fersiwn 

gwylpach o Salix repens-Campylium stellatum, SD14d fersiwn sychach o Salix repens-Campylium stellatum, 
SD16 llac twyni sych Salix repens-Holcus lanatus, a SD8 glaswelltir twyni sych Festuca rubra-Galium verum. 

Data o Dywyn Niwbwrch. 

 

Mewn safleoedd mwy, yn aml mae yna lefel trwythiad gromennog sy’n cael ei chynnal gan y glawiad 
(e.e. Twyni Braunton, Ffigur 15). Gyda lefel trwythiad gromennog, mae dŵr daear y twyni wedi’i 
wahanu oddi wrth y dŵr daear y tu allan i’r safle, ac mae’n llai tebygol o gael ei ddylanwadu gan 
faethynnau neu halogyddion eraill. Fodd bynnag, gall pethau sy’n digwydd y tu allan i’r safle effeithio 
ar lefelau’r dŵr o hyd. O ganlyniad i’r ‘gromen’, bydd yr amrediad blynyddol o’r gaeaf i’r haf yn fwy 
ar safle mawr nag ar safle bach a bydd yn fwy tuag at ganol y gromen nag y mae ger y môr neu ar yr 
ymylon. 

 

 

Ffigur 15. a) Siâp cromennog proffil dŵr daear mewn dau drawslun o’r Gorllewin i’r Dwyrain ar draws Twyni 
Braunton, yn dangos lefel dŵr gymedrig y gwanwyn yn 2007 o’i gymharu â lefel y môr. Codau pibelli trochi yw’r 

rhifau ar y graff; mae b) yn dangos lleoliad bras y trawsluniau, a’r saethau melyn yn dangos cyfeiriad 
amcangyfrifedig llif y dŵr daear. Data hydrolegol trwy garedigrwydd Justin Gillett, map wedi’i gymryd o Jones 

et al. (2013)9. 

 

18.2 Cemeg dŵr daear 
Gall cemeg dŵr fod yn wahanol iawn o fewn safle a gall fod yn wahanol ar un safle o’i gymharu ag un 
arall. Mae’n dibynnu ar y ddaeareg o amgylch y safle, y math o dywod ar y safle (gyda neu heb lawer 

 
9 Jones, L., Stratford, C., Robins, N., Mountford, O., Amy, S., Peyton, J., Hulmes, L. a Hulmes S. (2013). 
Braunton Burrows. Site report for “Survey and analysis of vegetation and hydrological change in 
English dune slack habitats” project. Adroddiad i Natural England, Mai 2013. 
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o ddarnau o gregyn) ac os oes gan y safle lefel trwythiad gromennog. Mae cemegau wedi hydoddi, 
fel Calsiwm a Magnesiwm, yn helpu i gynnal natur ‘fasig’ twyni calchaidd (llawn calsiwm). Mae 
planhigion sy’n hoff o bridd basig mewn llaciau twyni olyniaeth ifanc yn bwynt ffocws penodol ar 
gyfer gwaith cadwraeth. Wrth i amser fynd yn ei flaen (dros ganrifoedd fel arfer), mae glaw sy’n 
treiddio drwy’r tywod yn hydoddi llawer o’r calsiwm a’r mwynau eraill ac maent yn diweddu yn y 
dŵr daear. Dros amser, bydd y pridd ar yr wyneb yn mynd yn asidig. Fodd bynnag, os bydd y dŵr 
daear basig yn gorlifo dros y safle yn y gaeaf, mae hyn yn ailgyflenwi’r pridd dros dro gyda’r mwynau 
hyn, ac yn caniatáu i’r rhywogaethau calchaidd oroesi yn y llaciau hyn am gyfnod hirach.  

Gall maethynnau sy’n halogi’r dŵr daear fod yn broblem, ac mae’r maethynnau yn y dŵr daear yn 
cyrraedd pridd y twyni yn yr un modd, yn ystod llifogydd y gaeaf. 

 

18.3 Ail-lenwi 
Ar bob system dwyni, mae’r lefel trwythiad yn cael ei chynnal gan y glawiad. Mewn gwirionedd, 
dyma’r gwahaniaeth rhwng beth sy’n cwympo fel glaw a beth sy’n anweddu o’r pridd neu’n cael ei 
ddefnyddio gan blanhigion (gelwir y rhain gyda’i gilydd yn anwedd-drydarthiad). Mae’r dŵr sydd ar 
ôl yn treiddio drwy’r tywod ac yn dod yn rhan o’r dŵr daear. Yr enw a rown ar hyn yw ‘ail-lenwi’.  

Mae glawiad yn dylanwadu ar ail-lenwi fel faint o ddŵr sy’n dod i mewn. Mae’r swm a gollir yn sgil 
anwedd-drydarthiad yn cael ei lywodraethu’n rhannol gan y tymheredd ond hefyd gan gyflymder y 
gwynt a chan y llystyfiant a’r pridd ar draws y safle. Mae rhai mathau o blanhigion yn dal mwy o 
ddŵr ar eu dail nag eraill, ac mae’r dŵr hwn yn anweddu cyn iddo gyrraedd y pridd. Mae rhai 
planhigion yn defnyddio cyfraddau uwch o ddŵr nag eraill. Yn gyffredinol, mae cyfraddau anwedd-
drydarthiad coed a llwyni yn uwch na glaswellt neu lystyfiant byr, sy’n golygu llai o ddŵr ail-lenwi i’r 
dŵr daear. Mae haenau mwy trwchus o ddeunydd organig yn y pridd hefyd yn dal mwy o ddŵr, a 
gall planhigion ddefnyddio’r dŵr hwn cyn iddo gael cyfle i dreiddio i lawr i’r dŵr daear. 

 

18.4 Canllawiau hydrolegol ar gyfer llystyfiant llaciau’r twyni 
Mae yna bum cymuned wahanol o blanhigion yn llaciau twyni’r DU. Bydd y math o gymuned yn 
dibynnu ar y gyfundrefn hydrolegol, pH a chemeg y dŵr daear, ac oedran y llac. Gall cymunedau o 
blanhigion fod yn eithaf sensitif i hydroleg a bydd gwahaniaeth i fyny neu i lawr o 20cm yn y 
gyfundrefn hydrolegol gyfartalog yn troi un gymuned yn un arall. Dim ond 40 cm o wahaniaeth sydd 
rhwng y gwlypaf o’r cymunedau hyn a’r sychaf, ac mae hyn yn tanlinellu pa mor sensitif yw’r 
cymunedau hyn i newidiadau mewn hydroleg10. Mae Tabl 1 a Ffigur 16 yn crynhoi’r canllawiau 
hydrolegol ar gyfer y rhan fwyaf o gymunedau llaciau twyni yn y DU. Mewn arbrofion, dangoswyd 
bod gostyngiad o gyn lleied â 10cm yn y lefel trwythiad wedi newid cydbwysedd y rhywogaethau 
sy’n hoff o amodau gwlyb o’i gymharu â’r rhai sy’n hoff o amodau sychach11. Mae hyn yn tanlinellu 
pa mor bwysig yw deall amrywiad yn y lefel trwythiad ar y safle. 

 
10 Curreli A., Wallace H., Freeman C., Hollingham M., Stratford C., Johnson H., Jones L. (2013). Eco-hydrological 
requirements of dune slack vegetation and the implications of climate change. Science of the Total 
Environment 443, 910-919. 

11 Rhymes, J., Wallace, H., Tang, S.Y., Jones, T., Fenner, N., Jones, L. (2018). Substantial uptake of atmospheric 
and groundwater nitrogen by dune slacks under different water table regimes. Journal of Coastal Conservation 
22 (4). 615-622. https://doi.org/10.1007/s11852-018-0595-z 
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Fodd bynnag, mae’r canllawiau hyn yn adlewyrchu patrymau hydrolegol hirdymor, ond gall yr 
amrywiad tymor byr fod yn sylweddol. Er ei bod yn ymddangos bod cymunedau o blanhigion llaciau 
twyni yn sensitif i wahaniaethau o 10-20 cm yn y gyfundrefn hydrolegol gyfartalog, gwyddom fod 
lefelau dŵr yn amrywio llawer mwy drwy’r flwyddyn a thros ddegawdau (gweler Ffigur 14). Ni 
wyddom eto pa mor hir mae’n ei gymryd i’r llystyfiant ymateb i’r mathau hynny o newidiadau ac i un 
set o rywogaethau gael ei cholli a’i disodli gan un arall. Mae yna waith ymchwil yn mynd rhagddo i 
geisio deall y gwahaniaethau amser hyn yn well. Yr hyn sy’n amlwg yw y bydd newidiadau hirdymor 
mewn hydroleg yn effeithio ar y cymunedau o blanhigion. Er enghraifft, yn nhwyni Ainsdale mae yna 
nodweddion llaciau twyni â siâp perffaith arnynt, ac mae’n amlwg mai llaciau arferai’r rhain fod, ond 
bellach dim ond llystyfiant sych y twyni maen nhw’n ei gynnal. Mae’r llaciau hyn i’w cael yn bennaf 
ar ymyl y coetir a blannwyd yn yr 1890au.  
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Tabl 1. Canllawiau hydrolegol: Lefelau dŵr nodweddiadol ar gyfer cymunedau llaciau’r twyni (cm uwchlaw 
wyneb y ddaear). Cyfrifir data o gyfartaleddau 9 mlynedd (2006-2014) gan ddefnyddio data o bibelli trochi a 
chwadradau o Dywyn Niwbwrch ac Ainsdale.* Lefelau dŵr cyfartalog ar gyfer Mawrth, Ebrill a Mai yw’r MSL. 

Cod NVC Lefel 
Gymedrig y 
Gwanwyn – 
MSL * 

Lefel 
uchaf y 
gaeaf / 
gwanwyn 

Cyfartaledd Lefel isaf 
yr haf / 
hydref 

Enw’r gymuned o 
blanhigion 

Disgrifiad 

SD 13 Data 
annigonol 

Data 
annigonol 

Data 
annigonol 

Data 
annigonol 

Cymuned Sagina 
nodosa-Bryum 
pseudotriquetrum  

Cam olyniaeth gynnar, 
ble mae cyfoeth o 
fwsoglau a llysiau’r 
afu, fel arfer gyda 
thywod noeth. 
Dygymod yn weddol â 
sychder. 

SD 14 
SD 14b 
(gwlypach) 
 
SD 14d 
(sychach) 

 
-15 

 
 

-33 

 
9 
 
 

-13 

 
-26 

 
 

-47 

 
-66 

 
 

-83 

Cymuned Salix 
repens-
Campylium 
stellatum 

Yn aml yn gyfoeth o 
rywogaethau ac yn 
gysylltiedig â phridd 
sy’n llaith yn gyson a 
dŵr daear basig. 

SD 15 
SD15b 
(gwlypach) 
 
SD 15a 
(sychach) 

 
-13 

 
 

-46 

 
9 
 
 

-33 

 
-27 

 
 

-61 

 
-64 

 
 

-93 

Cymuned Salix 
repens-Calliergon 
cuspidatum  

Cam olyniaeth hwyr, 
yn gyffredinol yn brin 
o rywogaethau. Yn llai 
dibynnol ar ddŵr 
basig, ond cysylltiad 
cryf â llifogydd. 

SD 16 -48 -34 -63 -96 Cymuned Salix 
repens-Holcus 
lanatus 

Llaciau sych. Yn aml 
mae Peiswellt a 
gweiriau eraill, a 
Chorhelyg yn 
dominyddu. Y pridd ar 
y cyfan yn dal i fod yn 
fasig. 

SD 17 -29 11 -32 -71 Cymuned 
Potentilla 
anserina-Carex 
nigra 

Mae cyfansoddiad y 
rhywogaethau yn 
adlewyrchu cynefin 
llaith, yn debyg i 
ddolydd mignedd. Yn 
gyforiog o flodau 
gwyllt, ac ychydig o 
brysgoed ar yr wyneb. 
Gall y pridd fod 
ychydig yn asidig. 

Glaswelltir 
y twyni 

-89 -70 -103 dd/b e.e. cymuned 
Festuca rubra-
Galium verum 

Glaswelltiroedd twyni 
sych / llaith, gan 
gynnwys cyn-laciau 
sydd wedi sychu 
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Ffigur 16. Canllawiau hydrolegol ar gyfer y cymunedau o laciau’r twyni yn Nhabl 1 (ar ffurf graff). 

 

18.5 Rheoleiddio maethynnau 
Caiff statws maethol isel y cynefinoedd hyn ei reoleiddio gan yr amrywiadau yn y lefelau trwythiad. 
Wrth iddynt newid gall lefelau trwythiad gynyddu dadnitreiddiad (trosi nitrad yn y pridd yn nwy, gan 
ostwng lefelau nitrogen yn y pridd). Mewn pridd dan ddŵr, mae ymddatodiad deunydd organig yn 
arafu, sy’n golygu bod llai o faethynnau ar gael i blanhigion dyfu. Mae’r amrywiadau hyn a cholled 
nitrogen trwy ddadnitreiddiad yn helpu i atal y rhywogaethau mwy cystadleuol rhag dominyddu yn y 
llaciau ac yn caniatáu i fwy o’r rhywogaethau prin sy’n nodweddiadol o gynefinoedd llaciau’r twyni 
ffynnu. Pan fydd y pridd yn llaciau’r twyni’n sychu yn sgil gostyngiad yn y lefel trwythiad gall hyn 
achosi i faethynnau sydd wedi’u storio gael eu rhyddhau (gelwir hyn yn ewtroffeiddio mewnol), gan 
ganiatáu i rywogaethau sy’n hoff o nitrogen gymryd drosodd. Lle bo halogiad gan faethynnau eisoes 
yn broblem, mae’n debygol y bydd cwymp yn y lefelau trwythiad yn gwaethygu hynny.  

18.6 Bygythiadau i hydroleg 
Mae lefelau trwythiad yn wynebu bygythiadau yn sgil draenio, colli dŵr ar y safle a/neu newid 
hinsawdd. Yn ogystal, yn achos safleoedd nad ydynt wedi’u hynysu yn hydrolegol gallant hefyd 
wynebu bygythiadau yn sgil gweithgareddau eraill sy’n digwydd yn y dalgylch ehangach.  

18.6.1 Colli dŵr a draenio 
Caiff dŵr ei golli pan gaiff ei dynnu o ddyfrhaen y twyni tywod, sy’n gostwng y lefel trwythiad yn 
sylweddol. Fel arfer caiff dŵr ei dynnu er mwyn dyfrio tir amaethyddol neu gyrsiau golff, ond mae 
coed a phrysgoed ar safleoedd coediog hefyd yn defnyddio dŵr ac yn gostwng lefelau trwythiad. Yn 
yr Iseldiroedd, lle caiff dŵr ei golli er mwyn rhoi dŵr yfed, mae yna gyfoeth o dystiolaeth i ddangos 
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colled sylweddol o fioamrywiaeth yn sgil lefelau trwythiad is. Yn y DU mae colli dŵr ar safleoedd yn 
sgil rheoli cyrsiau golff yn debygol o fod ar raddfa lai ac yn lleol, ond gall gael effeithiau o hyd.  

Gall draenio hefyd newid lefelau trwythiad yn sylweddol, hyd yn oed pan fo’r draen ar ymyl safle, 
gan fod hyn yn gostwng y lefel trwythiad trwy’r safle. Caiff draeniau eu cloddio yn aml er mwyn 
gostwng y lefel trwythiad ar gyrsiau golff yn y gaeaf, neu i ddargyfeirio dŵr draenio sy’n llifo i 
ardaloedd cyfagos isel (caeau neu dai). 

18.6.2  Newid hinsawdd 
Mae newid hinsawdd yn fygythiad i gynefinoedd llaciau’r twyni sy’n dod i’r amlwg, ac mae ganddo’r 
potensial i newid hydroleg twyni tywod. Mae lefel trwythiad yn cael ei heffeithio i raddau helaeth 
gan gyfradd ail-lenwi’r dŵr daear, sy’n cael ei rheoleiddio gan y cydbwysedd rhwng glawiad ac 
anwedd-drydarthiad. Gyda chynnydd byd-eang yn y tymheredd a thywydd eithafol mwy mynych, 
mae’n debygol y bydd cyfraddau ail-lenwi dŵr daear yn cael eu heffeithio. Rhagwelir bod llaciau 
twyni yng Ngogledd-Orllewin Lloegr yn debygol o brofi lefelau trwythiad is o hyd at 100 cm erbyn 
2080, sy’n fygythiad difrifol i rywogaethau llaciau’r twyni. 

18.7 Ysgogiadau rheoli 
Wrth benderfynu ar ddulliau rheoli hydrolegol ar gyfer safle mae’n bwysig dilyn trywydd cyfannol 
sy’n ystyried y dalgylch ehangach a’r maethynnau. 

Yr egwyddorion yw:   

• Gweithio gyda pherchnogion tir cyfagos 

• Cytundebau ar reoli hydroleg a maethynnau 

• Rheoli ar y safle i leihau’r effeithiau 

 

Technegau lle gallai rheolwyr safleoedd gael dylanwad yn lleol:   

18.7.1 Rheoli ffosydd 
Dylai dulliau rheoli ffosydd ailystyried pwrpas gwreiddiol y ffos – a oes ei hangen o hyd? Os oes, a 
oes modd i chi newid y ffordd caiff ei rheoli? Er enghraifft, trwy roi llifddor neu ddyfais reoli fel mai 
dim ond pan fydd ei angen fwyaf ar y lefelau dŵr uchaf y mae’n gweithredu. 

18.7.2 Rheoli colli dŵr 
Lle collir dŵr daear o dwyni tywod, dylid ystyried a oes ffynonellau dŵr eraill ar gael (cyhyd â’u bod 
yn rhydd o faethynnau a chemegau). Gall dyfrio cyrsiau golff â dŵr o’r tu allan i’r safle helpu i 
wrthweithio cwymp yn y lefelau trwythiad a achosir gan ddraenio neu bwmpio yn y gaeaf. 

18.7.3 Ail-lenwi dŵr daear yn artiffisial 
Yn yr Iseldiroedd yn bennaf y gwnaed y gwaith o godi lefelau dŵr daear at ddibenion cadwraeth 
gyda dŵr yn ymdreiddio o afonydd, a hynny mewn ymgais i adfer cynefinoedd llaciau’r twyni. Mae 
hyn wedi rhoi canlyniadau da, mewn cyfuniad â thechnegau rheoli eraill fel stripio tyweirch. Fodd 
bynnag, bu achosion lle mae lefelau uchel o faethynnau yn y dŵr a ymdreiddiodd wedi arwain at 
broblemau ewtroffeiddio.   
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18.7.4 Rheoli coedwigoedd 
Gall tynnu planhigfeydd coedwigaeth o safleoedd twyni wella hydroleg cynefinoedd twyni cyfagos a 
chaniatáu eu hadfer yn ôl i gynefinoedd twyni. Ymysg yr opsiynau eraill mae teneuo’r goedwig i agor 
y canopi a lleihau’r galw am ddŵr, ond mae’r wyddoniaeth y tu ôl i hyn yn dal heb ei phrofi. Gall 
cwympo coed ar raddfa fawr arwain at ymatebion negyddol cryf gan y cyhoedd. Mae angen proses 
gadarnhaol a rhagweithiol o ymgysylltu â’r cyhoedd ar gyfer hyn, o gyfnod cynnar pan gaiff gwaith 
o’r fath ei gynllunio. 

 

18.8 Monitro 
Dylai monitro (gweler Adran 9) ystyried: 

• Hydroleg 

• Llystyfiant 

Dylai pwyntiau monitro wedi’u cydleoli gyfuno monitro hydrolegol a monitro llystyfiant fel y gellir 
canfod unrhyw effeithiau newidiadau i’r gyfundrefn hydrolegol yn y llystyfiant. Dylid lleoli 
cwadradau llystyfiant o fewn 7 m i bibell drochi (os bydd yn bellach na 7 m efallai na fydd y lefel 
trwythiad yn lleoliad y cwadrad yn adlewyrchu’r mesuriadau yn y bibell drochi yn gywir). 
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19 RHICIO 
Mae’r rhan hon yn ymdrin â Rhicio, sy’n cynnwys torri rhicyn siâp ‘V’ neu ‘U’ fel arfer mewn twyn 
symudol blaenllaw wrth ymyl y môr. 

Adrannau perthnasol eraill: Stripio tyweirch ac ailbroffilio 

19.1 Nod/Targed 

19.1.1 Nod a buddion 
Nod rhicio yw cynyddu cyflymder y gwynt a chyflenwad y tywod i’r safle. Mae’r gwyntoedd 
cyflymach yn helpu i gynyddu symudedd y tywod presennol ar y safle a chyflenwi tywod ffres. Gall 
hefyd greu cynefin twyni symudol newydd tua’r tir o gyfeiriad y rhicyn. 

19.1.2 Pryd i ddefnyddio’r dull hwn 
Defnyddir rhicio fwyfwy lle mae’r safleoedd wedi’u gorsefydlogi ac mae angen cynyddu’r ddynameg 
naturiol o fewn y safle. Tueddir i ddefnyddio’r dechneg hon ar safleoedd mwy lle mae torri’r 
blaendwyn pennaf yn helpu i ddod â thywod i mewn i ganol system y twyni. Defnyddir y dechneg 
hon yn aml mewn cyfuniad â stripio tyweirch o fewn y twyni, i sicrhau’r budd gorau posibl. 

 

19.2 Ystyriaethau dylunio 

19.2.1 Canllawiau 
Mae techneg rhicio yn defnyddio peiriannau cloddio a thryciau i symud y tywod yn ôl dyluniad y 
cytunwyd arno. Mae angen symud llawer o dywod wrth i’r rhicyn dorri trwy’r blaendwyn. Mae angen 
amcangyfrif cyfaint y tywod er mwyn costio hyn yn gywir. Mae Ffigur 17 yn dangos rhicyn yng 
Nghynffig rai blynyddoedd ar ôl ei greu. Mae Ffigurau 18 ac 19 yn dangos rhicyn yn cael ei greu yn y 
blaendwyn yn Nhwyni Oxwich yn 2021. 

 

Ffigur 17 . Rhicyn twyni yng Nghynffig, rai blynyddoedd ar ôl ei greu. Medi 2014. Llun, Laurence Jones. 
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Ffigur 18. Delwedd o’r awyr o flaendwyn yn Oxwich, cyn i’r rhicyn gael ei greu, Ionawr 2021. Llun, Cyfoeth 
Naturiol Cymru. 

 

Ffigur 19. Delwedd o’r awyr o ricyn yn cael ei greu a thyweirch yn cael eu stripio mewn blaendwyn yn Oxwich, 
Ionawr 2021. Llun, Cyfoeth Naturiol Cymru. 

19.2.2 Ble i’w leoli, ac a oes cyflenwad da o dywod? 
Y syniad yw creu llwybrau i) y gall gwynt chwythu drwyddynt, ac ii) y gellir cludo tywod drwyddynt y 
tu hwnt i’r blaendwyni er mwyn cefnogi presenoldeb camau olyniaeth gynnar. Os mai nod y rhicio 
yw cynyddu llwyddiant stripio tyweirch / ailbroffilio trwy gynyddu cyflymder y gwynt yn lleol a/neu 
wella’r cyflenwad o dywod, yna bydd y lleoliadau’n cael eu pennu gan yr anghenion hynny.  

Efallai bod y lleoliad ar rai safleoedd wedi’i gyfyngu am eu bod yn agos at, er enghraifft, ffyrdd, 
ardaloedd preswyl, safleoedd o bwysigrwydd archeolegol a/neu ardaloedd a ddefnyddir ar gyfer 
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gweithgareddau hamdden. Efallai na fydd rhicio’n addas ar dwyni arfordir y dwyrain oherwydd 
cyfeiriad y prifwyntoedd. Os mai cyflenwad y tywod yw’r prif reswm dros greu rhiciau, yna sicrhewch 
fod cyflenwad digonol o dywod ar y traeth ac yn yr ardal islaw’r llanw. 

19.2.3 Siâp, maint a nifer y rhiciau  
Bydd maint a nifer y rhiciau sydd i’w cloddio yn amrywio yn ôl y safle dan sylw, a nodau’r gwaith 
rhicio. Yn y rhan fwyaf o achosion, gorau po fwyaf yw’r rhicyn, gan fod yr effeithiau’n para’n hirach 
ac yn fwy effeithiol. Gall eu maint amrywio o 10m i 100m o led ac ar y cyfan gall pellter y tywod sy’n 
teithio tua’r tir amrywio o 30m i 150m dros gyfnod o 5 i 20 mlynedd. Mae dyfnder y rhicyn yn 
dibynnu ar uchder y blaendwyn, ond ni ddylai fynd yn is nag uchder penllanw’r gwanwyn, oni bai 
bod gorlifo â dŵr y môr yn un o’r nodau. 

Bydd cyfeiriad y prifwynt yn llywodraethu’r ongl y mae’r rhicyn yn cael ei greu arni. Mae treialon yn 
yr Iseldiroedd wedi dangos bod lleoli’r rhicyn ar ongl o’r prifwyntoedd, yn hytrach nag yn 
uniongyrchol o’u blaen, yn rhoi canlyniad sy’n para’n hirach ac yn sianelu’r gwynt drwy’r twyni yn 
fwy effeithiol. Fel arfer, mae rhiciau ar siâp V i ymdebygu i siâp naturiol chwythbant ac er mwyn 
perfformio yn yr un modd â chwythbant naturiol.  

19.3 Ystyriaethau eraill 

19.3.1 Contractwyr 
Fel arfer, caiff gwaith adnewyddu ar raddfa fawr ei gynnal gan gontractwyr. Mae angen cloddio 
rhiciau’n fanwl iawn gan ystyried y siâp, y maint a’r nifer, fel y trafodwyd uchod. Fe’ch cynghorir y 
dylai contractwyr weithio gyda systemau GPS ac y dylent gael yr holl fanylion angenrheidiol a bod 
ganddynt glerc gwaith ecolegol/geomorffolegol yn bresennol trwy gydol y gwaith. 

19.3.2 Mewn cyfuniad â stripio tyweirch 
Bydd defnyddio techneg rhicio a thynnu tyweirch gyda’i gilydd yn rhoi canlyniadau dymunol yn gynt 
o lawer na defnyddio techneg rhicio ar ei phen ei hun, gan fod y technegau’n ategu ei gilydd. Drwy 
gynyddu cyflymder y gwynt, mae rhicio’n gwella’r amodau lleol ar gyfer symudiad y tywod, gan 
wneud mannau ble mae tyweirch wedi’u stripio yn llai tebygol o sefydlogi yn rhy fuan. 

19.3.3 Rheoli risg llifogydd arfordirol 
Efallai na fydd rhicio’n briodol ar safleoedd lle mai blaendwyn unigol yw prif elfen rheoli risg llifogydd 
arfordirol. Fodd bynnag, ar safleoedd ychydig yn lletach ble mae o leiaf ddwy grib o dwyni, yn 
cynnwys y blaendwyn, mae rhicio’r blaendwyn yn ofalus yn opsiwn ymarferol ar gyfer adnewyddu. 
Yn yr achosion hyn, rhiciau llai, a llai ohonynt, yw’r dull gorau, gan gynnal treialon bach yn gyntaf. 
Efallai y bydd angen trafod gydag Asiantaeth yr Amgylchedd (neu’r sefydliad cyfatebol mewn 
gweinyddiaethau datganoledig) ynghylch yr angen am Drwydded Perygl Llifogydd. 

19.3.4 Canfyddiadau’r cyhoedd – negeseuon allweddol 
Gall y math hwn o ymyrraeth rheoli ymddangos i’r cyhoedd fel rhywbeth dinistriol. Felly mae’n 
hollbwysig paratoi aelodau’r cyhoedd am y newid hwn. Un neges allweddol yw bod y gwaith rheoli 
hwn yn rhan o gynllun rheoli tymor hir lle nad yw’r canlyniadau’n digwydd dros nos. Yn y tymor byr 
bydd ardaloedd mwy o dywod noeth, ond dros amser, system dwyni iachach fydd y canlyniad, gyda 
chynefinoedd newydd a chanolraddol yn ffurfio dros gyfnod o 15-30 mlynedd. Gallai’r esboniadau 
gynnwys gwybodaeth am y rhywogaethau a fyddai’n cael eu colli heb y fath waith adfer. 
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19.4 Pethau i edrych allan amdanynt 

19.4.1  Gall fod yn fyrhoedlog 
Lle nad oes digon o gyflenwad tywod o’r traeth, bydd y tywod wedi’i gloddio ei hun yn rhoi rhywfaint 
o dywod noeth i’r safle am ychydig fisoedd, ond y tu hwnt i hynny gall sefydlogi’n gyflym. Efallai y 
bydd y rhicyn ei hun yn llenwi â thywod wedi’i chwythu o’r traeth neu â broc môr wedi’i olchi gan y 
llanw. Efallai y bydd angen rhywfaint o waith cynnal a chadw parhaus i gadw ‘ceg’ y rhicyn yn glir. 

19.4.2  Effeithiau +/- ar gynefinoedd i gyfeiriad y gwynt 
Efallai y bydd symudiad tywod noeth tua’r tir yn mygu cynefinoedd tua’r tir o gyfeiriad y blaendwyn. 
Wrth gynllunio’r gweithgaredd dylid bod wedi sicrhau eisoes na chaiff unrhyw gynefin neu 
rywogaeth sensitif ei golli (Ffigur 20). Yn y tymor byr bydd rhywfaint o gynefinoedd y twyni’n cael eu 
colli, ond mae’r enillion tymor hirach o’r dull rheoli hwn yn drech na’r colledion tymor byr. Efallai y 
bydd y gwelliannau i symudedd y twyni a symudiad y tywod hefyd yn creu problemau ar safleoedd 
sydd wedi’u lleoli’n agos at ardaloedd preswyl a ffyrdd. 

 

 

Ffigur 20 . Llac a oedd gynt yn gyforiog o degeirianau yn cael ei gladdu gan y tywod, ar ôl creu rhicyn yn y 
twyni, Tywyn Niwbwrch, 2015. Llun, Laurence Jones. 

19.5 Maethynnau 
Gall rhicio helpu i unioni rhywfaint o’r asideiddio ym mhridd yr wyneb trwy gyflwyno cyflenwad ffres 
o dywod calchaidd, sy’n codi pH y pridd. Gall hefyd gladdu rhywfaint o’r llystyfiant a’r pridd yn agos 
at y rhicyn. Fodd bynnag, ni fydd yn tynnu maethynnau o’r safle. 

19.6 Monitro 
Dylai monitro (gweler Adran 9) ystyried: 

• Symudiad y tywod 
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Mae rhai cynhyrchion LIDAR cenedlaethol ar gael, ond ni fyddant yn rhoi cydraniad fertigol digonol 
nac yn gallu ailadrodd yn ddigonol dros amser ar gyfer asesu llwyddiant gweithdrefnau rhicio. 

Mae arolygon LIDAR pwrpasol o’r awyr yn ddrud. Mae dulliau monitro a ddefnyddir ar gyfer 
prosiectau adnewyddu mawr yn aml yn defnyddio dulliau newydd (sganio laser ar y ddaear, neu 
gyda drôn). Dull arolygu yw hwn a ddefnyddir i gynhyrchu delweddau 3D o’r safle.  

19.7 Cost 
Mae rhicio’n gymharol ddrud gan fod angen defnyddio peiriannau trwm. Mae hefyd angen cyngor 
gan geomorffolegwyr, ecolegwyr a hydrolegwyr ar y lleoliadau gorau, ac efallai y bydd costau’n 
gysylltiedig ag ymgysylltu â’r cyhoedd. 

19.8 Ceisiwch gyngor 
Oherwydd natur rhicio, er mwyn iddo arwain at symudiad yn y twyni, mae’n hanfodol bod 
geomorffolegydd yn arolygu’r lleoliadau posib er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ac i rag-
weld ac osgoi risgiau. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol mai dim ond rhoi gwybod i chi am 
symudiad y tywod a sut y bydd y safle’n newid yn ffisegol dros amser y bydd arolwg geomorffolegol 
yn ei wneud. Bydd arbenigwyr ecolegol yn gallu cynghori ar y goblygiadau i’r llystyfiant, i ymlusgiaid 
ac i amffibiaid, pryfed, ayb. Gall hydrolegwyr gynghori ar unrhyw effeithiau posibl ar ddŵr daear y 
twyni. Dylid ystyried yr effeithiau ar ymwelwyr â’r safle hefyd, o bosibl trwy gynnal rhyw fath o 
arolwg ar farn debygol y cyhoedd. Gwiriwch yr angen am drwyddedau (Trwydded Llifogydd – gan 
Asiantaeth yr Amgylchedd) a chydsyniadau (ar gyfer gwaith ar SoDdGAu). Efallai y bydd angen 
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, datganiadau dull/trwyddedau rhywogaethau gwarchodedig. Efallai 
y bydd angen i chi hefyd hysbysu’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac o bosibl yr MMO. 
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20 STRIPIO TYWEIRCH AC AILBROFFILIO 
Mae’r adran hon yn ymdrin â thechnegau fel stripio tyweirch, crafu ac ailbroffilio. Maent yn 
dechnegau y gellir eu defnyddio mewn llaciau twyni ac mewn twyni sych. Er symlrwydd, yn y testun 
a ganlyn rydym yn cyfeirio at stripio tyweirch, ond byddwn yn egluro ble gallai gwahaniaethau o ran 
techneg fod yn berthnasol. Maent yn cynnwys tynnu llystyfiant o’r wyneb a phridd yn aml hefyd, yn 
enwedig deunydd organig, a siapio nodweddion y twyni neu gloddio llaciau’r twyni yn ddyfnach yn 
achos ailbroffilio. 

Adrannau perthnasol eraill: Rhicio 

20.1 Nod/Targed 

20.1.1 Nod a buddion 
Prif nodau stripio tyweirch yw: cynyddu cyfaint y tywod noeth, a thynnu deunydd organig a 
maethynnau cysylltiedig y pridd, neu haenau o bridd wedi’u digalchu (asideiddio) o’r wyneb. Gyda’i 
gilydd, mae manteision lluosog i’r rhain. Mae cynnydd yn y tywod noeth yn rhoi cynefin olyniaeth 
gynnar o natur agored, sy’n addas ar gyfer nifer o’n rhywogaethau prin. Mae hyn hefyd yn annog y 
tywod i symud a dynameg naturiol y twyni. Mae tynnu llystyfiant a deunydd organig yn lleihau 
ffrwythlondeb y pridd ac yn lleihau ei allu i ddal dŵr. Gall tynnu haenau o bridd wedi asideiddio o’r 
wyneb helpu i adfywio cymunedau o blanhigion olyniaeth gynnar y mae’n well ganddynt amodau llai 
asidig. Mae’r holl agweddau hyn yn helpu i arafu olyniaeth ddilynol, sy’n golygu y caiff y cynefinoedd 
agored eu cynnal am gyfnod hirach.  

Mewn twyni sych, gall tynnu haenau o bridd sy’n llawn deunydd organig ddarparu pridd noeth i 
rywogaethau arloesol ymsefydlu ynddo, neu gall helpu i ysgogi symudedd naturiol. 

Mewn llaciau twyni, mae tynnu haenau o bridd sy’n llawn deunydd organig fel arfer yn gostwng 
arwyneb y ddaear i fod yn agosach at y lefel trwythiad, sy’n fanteisiol i laciau sy’n sychu. Mae 
gostwng lefel y pridd hyd at y tywod noeth hefyd yn annog symudedd y tywod, sy’n golygu bod y 
system yn dod i’w rheoli ei hun ac yn gallu ‘dilyn y lefel trwythiad’ yn naturiol. Mewn llaciau twyni, 
defnyddir dull stripio tyweirch yn aml i greu pyllau tymhorol ar gyfer Llyffantod y twyni. Wrth 
ystyried faint o ddeunydd i’w dynnu, dylai’r hyn rydych chi am ei gyflawni gynnig arweiniad i chi, 
ynghyd â dealltwriaeth dda o’r hydroleg ar y safle, a drafodir isod.  
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Ffigur 1. Llac yn Nhywyn Niwbwrch wedi gwneud gwaith stripio tyweirch ac ailbroffilio, yn gadael ynysoedd o 
gynefinoedd sy’n cynnwys rhywogaethau prin. Medi 2013. Llun, Laurence Jones. 

 

 

Ffigur 22. Stripio tyweirch gan ddefnyddio peiriannau trwm yng Ngwarchodfa Natur South Walney, Ionawr 
2021. Llun, Ymddiriedolaeth Natur Cumbria 
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20.1.2 Pryd i ddefnyddio’r dull hwn 
Defnyddir dull stripio tyweirch fel arfer pan fo awydd i gynyddu dynameg naturiol y twyni ar 
safleoedd sydd wedi’u gorsefydlogi, er mwyn tynnu maethynnau cronedig o’r pridd, i ddychwelyd i 
gamau cynharach olyniaeth, neu i ddod ag arwyneb y ddaear yn agosach at y lefel trwythiad. 

 

20.2 Ystyriaethau dylunio 

20.2.1 Canllawiau 
Mae stripio tyweirch bron bob amser yn cael ei wneud gyda pheiriannau mawr fel peiriannau 
cloddio. Caiff haen o lystyfiant a phridd ei thynnu o’r wyneb yn fecanyddol. Gellir ei gwaredu mewn 
man arall ar y safle, neu ei symud oddi ar y safle. Mae dyfnder y pridd i’w dynnu yn dibynnu ar 
ystyriaethau fel: faint o ddeunydd organig neu bridd o’r wyneb wedi’i ddigalchu y mae angen ei 
dynnu, a’r angen i ostwng wyneb y ddaear i fod yn agosach at y lefel trwythiad (neu’n is) ar gyfer 
llaciau’r twyni. Mae angen cydbwyso hyn yn erbyn colli storfeydd hadau rhywogaethau targed o’r 
pridd.  

Mae troi’r uwchbridd yn dechneg benodol sy’n defnyddio aradr ddofn wedi’i thynnu gan dractor. 
Mae hyn yn troi proffil y pridd i ddyfnder o tua 1m, ac yn claddu deunydd wyneb sy’n llawn deunydd 
organig o dan haen ddofn o dywod mwynol. Yn y dechneg hon caiff y deunydd organig ei gladdu yn y 
fan a’r lle yn hytrach na’i dynnu oddi ar y safle. Gall gadael deunydd yn ei le achosi problemau’n 
ddiweddarach (gweler Adran 20.5). 

20.2.2 Maint - gorau po fwyaf fel arfer 
Gellir stripio tyweirch ar raddfa fach (crafu mewn llaciau unigol) neu ar raddfa lawer mwy. Mae 
maint yr ymyriad yn dibynnu ar y pwrpas, ond fel arfer, po fwyaf yw ardal yr ymyriad, yr hiraf y bydd 
yn para a’r mwyaf llwyddiannus y bydd yn cyflawni’r amcanion. Mae nifer o resymau yn cyfrannu at 
hyn: bydd y llystyfiant o amgylch ardal fach yn darparu hadau ac yn caniatáu i rywogaethau 
ledaenu’n llystyfol a fydd yn eu galluogi i ymsefydlu’n gyflym yn y tywod noeth. Mae cyflymder y 
gwynt yn debygol o fod yn uwch dros ardaloedd noeth mwy gan nad oes llystyfiant i arafu’r gwynt. 
Mae hyn yn achosi symudiad tywod mwy egnïol ac mae buddion i hyn i gyfeiriad y gwynt yn sgil glaw 
o dywod ffres, ac mae’r lefelau uwch o darfu ar y pridd hefyd yn arafu ymsefydliad planhigion. Yn 
aml bydd maint y llac yn cyfyngu ar stripio tyweirch mewn llaciau. Fodd bynnag, gall nodweddion 
graddfa fach fel chwythbantau gynnig manteision ecolegol cadarnhaol o hyd. Mae’r diagram yn 
Ffigur 23 yn dangos sut mae chwythbant bach yn dylanwadu ar y llystyfiant a’r pridd gerllaw. 
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Ffigur2 . Diagram yn dangos dylanwad chwythbantau bach ar y llystyfiant a nodweddion y pridd gerllaw. 
Addasiad o Van Til et al. 2019 

 

20.2.3 Siâp (mae ongl fas i ymylon yn creu mwy o gynefin) 
Mewn glaswelltiroedd twyni sych dylid tynnu pridd gan ddilyn y tirffurfiau presennol lle bynnag y bo 
modd. Os mai’r nod yw cynyddu dynameg naturiol y twyni, yna dylid cynllunio’r lleoliad i fanteisio ar 
gyfeiriad y gwynt a sut mae’r gwynt yn sianelu’n naturiol, a dylid ystyried unrhyw effeithiau 
cadarnhaol a negyddol tebygol i gyfeiriad y gwynt.  

Mewn llaciau twyni, dylid tynnu pridd gan ddilyn y ffin dopograffig naturiol o’r llac i’r llethrau. Mae 
defnyddio ffiniau naturiol llaciau yn edrych yn fwy naturiol na siâp sgwâr unffurf a gall leihau’r 
canfyddiad negyddol sy’n gysylltiedig weithiau â’r dull rheoli hwn. 

Mae hefyd yn bwysig creu onglau bas ar ymylon y llac er mwyn creu’r cynefin mwyaf posibl. Mae hyn 
yn darparu ardal lawer mwy o ficrogynefinoedd ar gyfer rhywogaethau sensitif sydd â gofynion 
hydrolegol penodol iawn, fel y dangosir yn Ffigur 24, o gymharu â’r llun yn Ffigur 25. 
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Ffigur 34. Darluniad sgematig yn dangos y cynefin sydd ar gael ar gyfer llac ag ochrau bas o’i gymharu ag 
ochrau serth. 

 

 

Ffigur 4. Ymylon serth a sgwâr i lac wedi’i ailbroffilio ym Mae Sandwich, Caint, 2015. Llun, Laurence Jones. 

 

20.2.4 I ba ddyfnder? 
Mae dyfnder y pridd a dynnir yn bwysig iawn ac mae’n dibynnu ar bwrpas yr ymyriad. Yn achos 
tynnu deunydd organig, maethynnau, neu bridd wedi asideiddio, dylid anelu at dynnu cymaint â 
phosibl, wrth gydbwyso’r gofynion i gynnal ffynhonnell o hadau a deunydd atgenhedlu, os oes 
angen. Gall creiddiau pridd syml, neu dwll bach wedi’i balu â rhaw neu raw fach, ar draws y llac 
sefydlu dyfnder presennol yr haenau o bridd hwmig / organig, ac felly roi arweiniad ynghylch pa 
ddyfnder o dywod i’w dynnu. 

Yn achos adnewyddu llaciau sydd wedi sychu, mae’n bwysig gwybod sut mae’r lefel trwythiad yn 
ymddwyn. Yn ddelfrydol, dylai hyn ystyried amrywioldeb tymor hirach yn lefelau’r dŵr, a beth mae’r 
lefel trwythiad yn ei wneud ar hyn o bryd. Er enghraifft, yn Birkdale Sandhills ar Arfordir Sefton, 
gwnaed y crafiadau’n ddwfn yn ystod blwyddyn arbennig o sych. Yn y blynyddoedd dilynol, 
dychwelodd y lefelau trwythiad i lefel fwy normal ac mae’r ardaloedd a grafwyd bellach yn byllau 
parhaol ac nid yn llaciau twyni, sef y nod gwreiddiol.   

Sylwch y gall gwahaniaeth o 20 cm o uchder newid un gymuned llaciau’r twyni yn un arall, a gall 40 
cm droi llac sych yn llac gwlyb iawn. Fel arfer, mae’r haen o dywod gwlyb yn cychwyn 30-40 cm 
uwchlaw’r lefel trwythiad ei hun. 
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20.2.5 Cynllunio dyfnder cloddio ar gyfer llaciau’r twyni 
Dylech gynllunio dyfnder y cloddio yn ôl eich nod terfynol. Er enghraifft, pa gynefin llaciau’r twyni, 
neu ofynion bridio ar gyfer Llyffant y twyni ydych chi’n anelu atynt?  Mae angen rhywfaint o 
ddealltwriaeth o ymddygiad lefel trwythiad ar gyfer hyn hefyd. Mae’r testun isod yn crynhoi’r 
penderfyniadau allweddol, ac yn awgrymu dau ddull i’w dilyn. Crynhoir y broses benderfynu mewn 
siart llif (Ffigur 26). 

• Penderfynwch ar y gymuned darged o lystyfiant (neu’r gyfundrefn lefel dŵr ar gyfer 
rhywogaethau eraill) sy’n cynrychioli eich nod adfer hirdymor.  

• Os oes enghraifft dda o’ch cymuned darged ar y safle (eich ‘Cymuned Gyfeirio’), yna 
dilynwch Ddull A.  

• Os oes data hydrolegol ar gyfer eich safle, dilynwch Ddull B. 
• (Os yw’r ddau ar gael, awgrymir defnyddio Dulliau A a B i wirio eu bod yn rhoi atebion tebyg 

– os nad ydynt yn cytuno yna mae’n fwy diogel dilyn y dull sy’n defnyddio data hydrolegol) 
• Os nad oes llystyfiant o ansawdd da i gyfeirio ato ar y safle na data hydrolegol chwaith, yna 

ewch i’r safle agosaf sy’n bodloni un o’r meini prawf hyn a dilynwch y dull priodol. (NI 
DDYLID defnyddio cymuned llaciau’r twyni sydd mewn cyflwr gwael fel cymuned gyfeirio 
oherwydd efallai mai newid yn y gyfundrefn hydrolegol yw’r rheswm pam ei bod mewn 
cyflwr gwael). 

 

 

Ffigur5. Siart llif yn crynhoi’r camau a’r penderfyniadau i gynllunio dyfnder targed ar gyfer llac twyni newydd. 

 

 

Dull A - defnyddio cymuned gyfeirio sydd mewn cyflwr ecolegol da 
 

A1. Sefydlu dyfnder targed i’r lefel trwythiad 

• Ddiwrnod neu ddau cyn y dyddiad rydych chi’n bwriadu cloddio, ewch i’ch cymuned gyfeirio 
a chloddio twll cul i lawr at y lefel trwythiad (neu defnyddiwch daradr pridd).  

• Mesurwch y dyfnder o wyneb y pridd i lawr i’r lefel trwythiad – dyma’ch dyfnder targed.  
• Rhowch y tywod gwastraff o’r twll mewn nifer o fwcedi neu ar ddalen blastig.  
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• Pan fyddwch wedi gorffen, ail-lenwch y twll yn y drefn am yn ôl, fel mai’r tywod a ddaeth 
allan gyntaf yw’r olaf i fynd yn ôl i’r twll. Mae hyn yn cadw’r haenau o bridd yn y drefn gywir 
(sy’n bwysig ar gyfer cadw proffil pH y pridd, deunydd organig, ayb). 

• Yn ddelfrydol, dylid gwneud hyn y diwrnod cyn y prif waith cloddio – gall lefelau trwythiad 
newid yn weddol gyflym dros amser, felly os gwnewch hyn yn rhy gynnar, bydd eich dyfnder 
targed yn anghywir. 

• Os mai dim ond cymuned llac twyni wahanol y gallwch fynd iddi, ac nid eich cymuned 
darged, defnyddiwch y canllawiau eco-hydrolegol i addasu hyn (Tabl 1), gan gyfrifo’r 
gwahaniaeth rhwng eich cymuned darged NVC a’r gymuned NVC sydd ar gael yn eich safle 
cyfeirio. 
 

A2. Marcio’r dyfnder targed ar y safle cloddio 

• Ewch â phostyn pren mawr a marcio’ch dyfnder targed i lawr o ben y postyn.  
• Yn eich safle cloddio, tyllwch dwll pridd i lawr at y lefel trwythiad.  
• Morthwyliwch y postyn i mewn fel bod y marc sy’n nodi’r dyfnder wrth y lefel trwythiad. 

Mae top y postyn bellach yn nodi lefel darged y pridd ar gyfer cloddio. 

 

 

Ffigur 6. Darluniad sgematig yn dangos safle cyfeirio mewn cyflwr da yn cael ei ddefnyddio, fel dewis amgen i 
gyfrifo dyfnder cloddio ar gyfer gwaith adfer tuag at gymuned darged benodol. 
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Dull B - defnyddio data hydrolegol 
 

Ar gyfer y dull hwn bydd angen lefel darged y dŵr (Targed Lefel Gymedrig y Gwanwyn - MSL) ar 
gyfer y gymuned o’ch dewis a thri darn arall o wybodaeth:  

I. gwrthbwysiad ar gyfer y mis i addasu ar gyfer yr adeg o’r flwyddyn rydych chi’n cynnal y 
gwaith cloddio 

II. gwrthbwysiad ar gyfer y flwyddyn bresennol i addasu ar gyfer yr amodau hydrolegol yn y 
flwyddyn bresennol, o gymharu â chyfartaleddau tymor hirach 

III. gwrthbwysiad ar gyfer y lleoliad i addasu ar gyfer y lefel trwythiad yn y lleoliad arfaethedig 
ble bydd gwaith yn digwydd 

 

B1. Targed Lefel Gymedrig y Gwanwyn (MSL) 

• Chwiliwch am fetrig y lefel trwythiad ar gyfer eich cymuned darged o Dabl 1, i roi eich 
Targed MSL 

 

Ar ôl penderfynu ar y gymuned darged, a phennu’r gyfundrefn hydrolegol darged, gellir cynllunio 
dyfnder y cloddio. Mae hyn yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn y bydd y gweithgaredd adfer yn 
digwydd. 

 

B2. Gwrthbwysiad ar gyfer y mis 

• Ar gyfer eich safle (neu’ch safle cyfeirio), cyfrifwch ganolrif12 proffil lefel fisol y dŵr, a Lefel 
Gymedrig y Gwanwyn (MSL, cyfartaledd y mesuriadau hirdymor ar gyfer Mawrth, Ebrill a 
Mai).  

• Os oes modd, dewiswch bibell drochi yn yr un gymuned llystyfiant â’ch cymuned adfer 
darged, ond nid yw hyn yn hanfodol. 

• Dylai tabl a luniwyd o ddarlleniadau pibelli trochi ddangos y gwerthoedd islaw lefel y ddaear 
fel gwerthoedd negyddol. 

• Penderfynwch ar y mis pan fydd y gwaith adfer yn digwydd. 
• Ar gyfer eich safle chi (neu’ch safle cyfeirio), cyfrifwch y Gwrthbwysiad ar gyfer y Mis pan 

fydd y gwaith adfer yn digwydd, gan ddefnyddio Hafaliad 1 a’r proffil lefel dŵr hirdymor ar 
gyfer y bibell drochi/safle. Gweler yr enghraifft yn Nhabl 2 a Ffigur 28. Mae hyn yn rhoi 
Cyfartaledd y Mis i chi ar gyfer lefel y dŵr a’r MSL ar gyfer y safle hwnnw / y bibell drochi 
honno. 
 
Gwrthbwysiad ar gyfer y Mis = Cyfartaledd y Mis – MSL   (Hafaliad 1) 

 

 
12 Mae’r cyfartaledd yn debygol o fod yn ddigon agos, ond mae’r canolrif yn well. 
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Ffigur 7. Yn dangos proffil misol (gwerthoedd canolrif) cofnodion lefel dŵr hirdymor (2006-2019). Enghraifft o 
bibell drochi NW4 yn Nhywyn Niwbwrch. 

 

Tabl 2. Enghraifft o broffil misol lefelau dŵr (gwerthoedd canolrif 2006-2019, pibell drochi NW4 yn Nhywyn 
Niwbwrch (o Ffigur 28 uchod, wedi’i gyflwyno fel tabl)). MSL yw cyfartaledd lefel y dŵr ym mis Mawrth, Ebrill a 

Mai. 

Lefel gyfartalog fisol y dŵr (metrau uwchlaw lefel y ddaear) 

MSL (Maw, Ebr, Mai): -0.03 

Ion Chwef Maw Ebr Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag 

0.07 0.07 0.04 0.04 -0.17 -0.38 -0.5 -0.49 -0.58 -0.48 -0.37 0.01 

 

 

B3. Gwrthbwysiad ar gyfer y flwyddyn bresennol 

Ar gyfer eich safle chi (neu’ch safle cyfeirio), cyfrifwch y Gwrthbwysiad ar gyfer y Flwyddyn 
Bresennol. Mae hyn yn rhoi addasiad ar gyfer sut mae’r lefel trwythiad yn gorwedd ar gyfer y 
flwyddyn bresennol o gymharu â’r cyfartaledd hirdymor.  

• Ar adeg y cloddio (neu o fewn ychydig wythnosau), cymerwch ddarlleniad o’r un bibell 
drochi a ddefnyddir i gyfrifo proffil lefel gyfartalog y dŵr. Mae hyn yn rhoi’r lefel bresennol y 
dŵr i chi 

• Cyfrifwch y gwrthbwysiad ar gyfer y flwyddyn bresennol gan ddefnyddio’r hafaliad isod, o 
lefel bresennol y dŵr rydych chi newydd ei mesur a chyfartaledd y mis a ddefnyddiwyd yn B2 
uchod. 

Gwrthbwysiad ar gyfer y Flwyddyn Bresennol = Lefel Bresennol y Dŵr – Cyfartaledd y Mis 
           (Hafaliad 2) 

 

B4. Dyfnder lefel trwythiad y lleoliad 

Y darn olaf o wybodaeth sydd ei angen yw’r dyfnder at y lefel trwythiad yn eich lleoliad adfer 
arfaethedig.  
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• Ar adeg y cloddio (neu o fewn ychydig ddyddiau), tyllwch dwll bach i lawr at y lefel 
trwythiad. 

• Mesurwch y dyfnder at y lefel trwythiad o wyneb y ddaear. Gall hyn fod yn eithaf dwfn, yn 
dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn, a’r lleoliad rydych chi wedi’i ddewis. 

• Mae hyn yn rhoi mesur o Ddyfnder Lefel Trwythiad y Lleoliad i chi, a ddefnyddir yn y cam 
cyfrifo nesaf. Sylwch, dylid cynrychioli hyn fel rhif negyddol (h.y. i ddangos y dyfnder islaw 
lefel y ddaear). 

 

B5. Cyfrifo’r dyfnder cloddio 

• Mae’r holl wybodaeth a gasglwyd uchod yn caniatáu i chi gyfrifo dyfnder y cloddio ar gyfer 
lefel newydd y pridd islaw wyneb presennol y ddaear, gan ddefnyddio Hafaliad 3 isod, ac fel 
y darlunnir yn Ffigur 29.  

Dyfnder y Cloddio = Dyfnder Lefel Trwythiad y Lleoliad – MSL Targed – Gwrthbwysiad ar gyfer y 
Mis – Gwrthbwysiad ar gyfer y Flwyddyn Bresennol      (Hafaliad 3) 

 

B6. Marcio dyfnder y cloddio 

• Yn y safle cloddio, yn y twll a ddefnyddiwyd i dyllu i lawr at y lefel trwythiad, rhowch bostyn 
mawr. 

• Defnyddiwch blanc neu ddarn syth o bren ar draws pen y twll, a mesurwch yn uniongyrchol 
tuag i lawr i fesur dyfnder lefel newydd y pridd arfaethedig. 

• Morthwyliwch y postyn fel bod ei ben yn union ar yr un lefel â lefel newydd y pridd 
arfaethedig. 

• Dyma’ch canllaw hawdd i farcio’r dyfnder cyfeirio ar gyfer cloddio. 
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 Ffigur 29:  Darluniad sgematig yn dangos pob cam o’r cyfrifiadau ar gyfer dyfnder y cloddio, yn seiliedig ar 
ddata hydrolegol. 

 

20.3 Ystyriaethau eraill 

20.3.1  Beth i’w wneud â’r pridd? 
Gall fod yn ddrud neu’n anodd gwaredu pridd, a gall fod angen trwyddedau gwastraff. Efallai bod 
defnydd masnachol ar gyfer pridd, yn enwedig os bydd llawer iawn ohono. Mewn rhai achosion, 
daethpwyd o hyd i brynwr lleol ar gyfer y tywod, i’w ddefnyddio fel ychwanegyn i wella’r pridd, neu 
i’w gymysgu ag uwchbridd masnachol. 

Os mai tywod mwynol yw’r pridd yn bennaf, heb lawer o ddeunydd organig, yna gallai fod yn 
ddefnyddiol creu pentyrrau ohono mewn mannau eraill ar y safle a all helpu i sianelu’r gwynt i 
gyfeiriad a ddymunir, neu gellid ei ddefnyddio fel ffynhonnell o dywod i chwythu dros ardaloedd o 
laswelltir twyni y mae angen eu hadnewyddu’n araf efallai. Gellir defnyddio tywod wedi’i gloddio i 
estyn breichiau llaciau’r twyni, sy’n cyflawni’r ddau amcan hyn. 

Dylid claddu haenau trwchus o ddeunydd organig yn ddwfn o dan dywod mwynol, neu yn ddelfrydol 
eu symud oddi ar y safle. Os cânt eu gadael ar y safle, mae’r rhain yn aml yn dod yn ardaloedd llawn 
‘chwyn’ ble mae’r planhigion yn tyfu’n drwchus ac yn llawn maethynnau. Os cânt eu gwaredu ar y 
safle, dylid dewis y lleoliad yn ofalus gan ystyried: hygyrchedd, pellter o’r ardal adfer, maethynnau 
yn golchi o bridd wedi’i ddympio, tywod yn chwythu i gyfeiriad y gwynt o bridd wedi’i ddympio, 
lleoliad cynefinoedd neu rywogaethau sensitif. 
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Mae’n hanfodol sicrhau nad yw’r deunydd yn disgyn yn ôl i’r ardal sydd wedi’i chrafu. Gwnewch 
hynny gan ystyried y prifwyntoedd ynghyd ag ymddygiad y gwynt ar y safle (e.e. a yw’r gwynt yn cael 
ei sianelu mewn rhai rhannau o’r safle, ac a oes ardaloedd ble mae’r gwynt yn gryfach?) Os nad yw’r 
deunydd yn addas ar gyfer ailbroffilio (rhy garegog, gormod o ddeunydd organig, yn cynnwys storfa 
hadau o rywogaethau annymunol) yna trefnu iddo gael ei symud o’r safle yw’r dewis gorau.  

20.3.2  Storfa hadau a deunydd atgenhedlu 
Er mai cymuned olyniaeth hwyrach neu rywogaethau cystadleuol a phroblemus sy’n debygol o fod 
wedi ymsefydlu yn yr ardal sydd i gael ei chrafu, mae’n debygol o hyd bod storfa hadau olyniaeth 
ifancach yn y pridd islaw. Efallai y byddai’n ddymunol cloddio i lawr yn ddigon dwfn i gyrraedd y 
storfa hadau hon a ffurfiwyd pan oedd yr ardal wedi’i gorchuddio’n hanesyddol â llystyfiant o 
gymuned ifancach. Gellir tynnu deunydd at fwy o ddyfnder, ac os felly gall storio ac wedyn lledaenu 
rhywfaint o’r pridd sy’n cynnwys y storfa hadau hŷn gynorthwyo’r broses o ailsefydlu. Fodd bynnag, 
cymharol ychydig a wyddys am hyfywedd hadau o rywogaethau olyniaeth gynnar ym mhridd y 
twyni. Dewis arall yw gadael ynysoedd bach o bridd heb ei gloddio i fod yn gronfa hadau. Fodd 
bynnag, gall yr ‘ynysoedd’ fynd yn sych iawn ac efallai y bydd sgwriad gwynt ychwanegol o amgylch 
yr ymylon yn sgil cynnydd yng nghyflymder y gwynt yn lleol.  

Wrth grafu llaciau i gael gwared ar rywogaethau problemus, gall rhaca fecanyddol dynnu system y 
gwreiddiau allan. Gall hyn weithio gyda rhai rhywogaethau parhaus, ond nid pob un. Mae’n well 
osgoi crafu mewn ardaloedd ble mae rhywogaethau rhisomaidd – planhigion fel Corsen gyffredin 
[Phragmites australis] a Chorsen fach y coed [Calamagrostis epigejos] a fydd yn lledaenu’n gyflym ac 
yn aildyfu o ddarnau bach o’r gwreiddiau, oni bai y bwriedir defnyddio dull rheoli cemegol 
rhagweithiol neu ddull arall o reoli. 

20.3.3  Briffio contractwyr a gwirfoddolwyr 
Mae’n hanfodol briffio gwirfoddolwyr a/neu gontractwyr sy’n gwneud y gwaith stripio o ran y 
manylion penodol ar gyfer maint, dyfnder, onglau a ble mae angen i’r uwchbridd fynd. Mae yna nifer 
o adroddiadau o ble esgeuluswyd hyn, a arweiniodd at ‘waith gwael’ nad oedd yn bodloni anghenion 
cadwraeth. Efallai y bydd contractwyr am gadw eu gwaith yn unffurf ac yn dwt ond gall hyn arwain 
at byllau sgwâr unffurf i ddyfnder unffurf nad ydynt yn edrych yn ‘naturiol’ yn esthetig ac nad ydynt 
yn creu microgynefinoedd mewn llecynnau sy’n hanfodol ar gyfer gwaith adfer llwyddiannus. Fe’ch 
cynghorir i farcio ardaloedd adfer yn glir, y dylai’r contractwyr weithio gyda systemau GPS ac y 
dylent gael yr holl fanylion angenrheidiol a bod ganddynt glerc gwaith ecolegol/geomorffolegol yn 
bresennol trwy gydol y gwaith. Dylai llwybrau mynediad ar gyfer yr holl beiriannau i’r safle ac sy’n 
croesi rhannau ohono gael eu cynllunio’n ofalus hefyd a’u hegluro i’r contractwyr. 

 

20.4  Canfyddiadau’r cyhoedd – negeseuon allweddol 
Mae angen peiriannau trwm ar gyfer gwaith stripio tyweirch ac ailbroffilio, ac i sicrhau’r llwyddiant 
gorau fe’i gwneir fel arfer ar ardaloedd mawr. Yn yr achos hwn, gall y gwaith edrych yn ddinistriol 
wrth i’r llystyfiant dieisiau gael ei symud gan adael tywod/pridd noeth, sy’n gallu cael ei gysylltu gan 
y cyhoedd ag effeithiau amgylcheddol negyddol. Er mwyn newid canfyddiad y cyhoedd mae’n bwysig 
rhybuddio a pharatoi ymwelwyr rheolaidd ynghylch beth yw’r camau mewn prosiect adfer iach. Un 
neges allweddol yw bod y gwaith rheoli hwn yn rhan o gynllun rheoli hirdymor lle nad yw’r 
canlyniadau’n digwydd dros nos. Yn y tymor byr bydd ardaloedd mwy o dywod noeth, ond dros 
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amser, system dwyni iachach fydd y canlyniad, gyda chynefinoedd newydd a chanolraddol yn ffurfio 
dros gyfnod o 15-30 mlynedd. 

20.5 Pethau i edrych allan amdanynt 

20.5.1  Gall fod yn fyrhoedlog 
Os caiff ei wneud mewn ardaloedd bach, neu gan ddefnyddio technegau amhriodol, gall y buddion 
fod yn fyrhoedlog. Gall y problemau hyn godi o ganlyniad i osod y pridd a grafwyd allan mewn lle ble 
bydd yn chwythu yn ôl i mewn, a pheidio â chloddio’n ddigon dwfn, sy’n gadael deunydd organig neu 
haenau o bridd asidig ar ôl. Mae’r holl ffactorau hyn yn helpu planhigion ymledol i sefydlu’n gyflym a 
thyfu’n dda, gan arwain at olyniaeth gyflym i fathau o gynefinoedd hŷn.  

20.5.2  Effeithiau +/- ar gynefinoedd i gyfeiriad y gwynt 
Am fod y dull rheoli hwn yn creu darnau mwy o bridd noeth mae’n debygol y bydd cryn dipyn o 
dywod yn symud mewn cyfnodau pan fydd y gwynt yn gryf. Yn y rhan fwyaf o achosion mae hon yn 
agwedd ddymunol ar y gwaith rheoli. Os yw’r safle’n agos at ardaloedd trefol gall goblygiadau fod i 
hyn lle gall ffyrdd gael eu gorchuddio dros dro â thywod ac effeithio ar drigolion gerllaw. Dylai’r 
amodau hyn fod wedi cael eu hystyried yn ystod y cam dylunio a dylent fod yn fach iawn. Dylid 
rhagweld a chynllunio ar gyfer tywod yn chwythu dros gynefin cyfagos. Gall fod yn ffordd werthfawr 
o adnewyddu rhai glaswelltiroedd hŷn. Fodd bynnag, gall fod effeithiau negyddol i hyn hefyd, lle i) 
mae’n claddu neu’n codi lefel y pridd mewn llaciau twyni, gan eu sychu i bob pwrpas, ii) os yw 
glaswelltiroedd twyni asidig hŷn yn nodwedd werthfawr o’r safle, bydd mewnlifiad o dywod 
calchaidd ffres yn niweidio’r cynefinoedd hyn. Yn aml mae llawer o gennau yn y cynefinoedd hyn, ac 
ni fyddant yn gallu gwrthsefyll cael eu claddu gan dywod a’r cynnydd yn pH y pridd sy’n gysylltiedig â 
thywod ffres. 

20.5.3  Lledaeniad rhywogaethau dieisiau 
Mae rhywogaethau sy’n gwasgaru ar y gwynt yn ymsefydlu’n hawdd mewn ardaloedd mawr o 
dywod noeth, er enghraifft Llysiau’r gingroen [Jacobaea vulgaris], Llaethysgall [Sonchus arvensis], 
Ysgall y maes [Cirsium arvense] a Helyglys hardd [Chamerion angustifolium]. Efallai y bydd angen 
rheoli’r rhain trwy ddulliau cemegol, neu drwy eu tynnu â llaw os yw’n ymddangos eu bod yn mynd 
allan o reolaeth. Gellir gwaethygu’r broblem hon yn fawr os caiff deunydd organig ei daenu gerllaw 
neu o fewn y tywod a gaiff ei ddyddodi, yn sgil y lefelau llawer uwch o faethynnau sydd ynddo. 

20.6 Maethynnau 
Stripio tyweirch a symud y pridd oddi ar y safle yw’r ffordd fwyaf effeithiol o gael gwared ar 
faethynnau o safle, am fod yr holl faethynnau wedi cronni yn y pridd yn cael eu symud hefyd. Gellir 
gwneud hyn er mwyn cael gwared ar ddegawdau o nitrogen wedi cronni. Os caiff yr uwchbridd ei 
gladdu, mae perygl y bydd tywod yn chwythu ac yn dinoethi’r pridd llawn maethynnau eto. Os bydd 
hyn yn digwydd yn gyflym, yna efallai bydd y gwreiddiau a’r rhisomau sydd wedi’u claddu yn dal i fod 
yn hyfyw ac felly gallant aildyfu, a fydd yn mynd â chi yn ôl i’r cychwyn. Dyma ddigwyddodd pan 
arbrofwyd gyda throi’r uwchbridd yn Nhwyni Talacre. Cafwyd llwyddiant mawr wedi troi proffil y 
pridd yn gyntaf, ond wedi i’r tywod chwythu a dinoethi’r deunydd organig, fe ymsefydlodd 
rhywogaethau problemus lluosflwydd a hirbarhaus fel Marchrawn [Equisetum arvense] yn gyflym ac 
maent bellach yn dominyddu yno.  

Gall dod ag arwyneb y ddaear yn agosach at y lefel trwythiad helpu i leihau’r maethynnau sydd ar 
gael, am fod nitrogen yn cael ei brosesu’n arafach yn sgil dadelfennu deunydd organig mewn pridd 
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gwlypach. Os bydd rhai rhywogaethau o blanhigion olyniaeth gynnar fel Beistonnell ferllyn [Littorella 
uniflora] yn ymsefydlu, gall hynny hefyd helpu i gadw lefelau’r maethynnau’n isel am fod y 
rhywogaeth hon yn ysgogi dadnitreiddiad (rhyddhau nitrogen o’r pridd fel nwy).  

20.7 Monitro 
Dylai monitro (gweler hefyd Adran 9) ystyried: 

• Llystyfiant 

• Pridd 

• Hydroleg 

20.8 Cost 
Mae hwn yn opsiwn rheoli costus, oherwydd yr angen i logi peiriannau trwm. Gall gwaredu pridd 
oddi ar y safle ychwanegu’n sylweddol at y gost hon, oni bai y gellir dod o hyd i brynwr i’r pridd.  
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21 PORI 
Mae’r rhan hon yn ymdrin â phori gan dda byw domestig (gwartheg, defaid, merlod ac anifeiliaid 
eraill) yn ogystal ag anifeiliaid pori yr ystyrir eu bod yn ‘naturiol’, fel cwningod.  

Adrannau perthnasol eraill: Torri 

21.1 Nod a buddion 
Y prif nodau yw cadw’r llystyfiant yn fyr a rheoli twf prysgoed. Mae’r llystyfiant byrrach yn caniatáu i 
fwy o olau gyrraedd y tir sydd, yn ei dro, yn helpu’n rhywogaethau prinnach a llai cystadleuol i 
oroesi. Mae tarfu gan anifeiliaid pori hefyd yn creu clytiau bach o bridd noeth sy’n annog hadau o’r 
storfa hadau i egino, sy’n helpu i gynnal amrywiaeth ymysg planhigion. Gall pori da byw mewn ffordd 
reoledig gadw’r glaswellt yn fyr, sy’n annog anifeiliaid pori ‘naturiol’ fel cwningod. Gall pori gan 
gwningod gadw’r glaswellt yn fyr iawn, ond mae’n tueddu i fod yn dameidiog. Mae hyn, ynghyd â 
thywod noeth ffres o’u tyllau, yn helpu i greu brithwaith o gynefinoedd gwahanol.  

21.2 Pryd i ddefnyddio’r dull hwn 
Defnyddir dull pori fel arfer pan fydd safle wedi’i orsefydlogi, lle nad yw anifeiliaid pori naturiol fel 
cwningod yn bresennol, neu lle mae eu niferoedd yn rhy isel i fod yn effeithiol, a lle mae ymlediad 
prysgoed yn dod yn broblem. 

21.3 Canllawiau 
Cyflawnir dull pori trwy gyflwyno da byw domestig i’r safle. Mae hyn yn aml yn cael ei wneud drwy 
gysylltu â phorwyr lleol sy’n fodlon rhoi da byw ar y safle, ond weithiau mae’n cael ei wneud gan 
sefydliadau cadwraeth sydd â’u da byw a’u rheolwyr da byw eu hunain, neu gyfuniad o’r ddau ddull. 
Mae’n werth deall hanes pori unrhyw safle a’r rhesymau pam y gallai hynny fod wedi dirywio neu 
newid, a phryd digwyddodd hynny: yn aml economeg sy’n gyrru dirywiad o’r fath. Mae llystyfiant 
twyni tywod o ansawdd pori gwael, ac nid yw bridiau modern sydd wedi’u bridio i fagu pwysau’n 
gyflym yn addas, ac maent yn dueddol o fynd i gyflwr gwael. Felly mae bridiau mwy traddodiadol 
neu fridiau treftadaeth yn fwy addas ar gyfer hyn, ac maent yn aml yn fwy parod i bori llwyni a 
llystyfiant arall nag y mae bridiau modern. 

Dylech ddewis y math o anifeiliaid pori, dwysedd y stoc a’r ardal i’w phori yn ôl eich targedau. Er 
enghraifft, mae defnyddio anifeiliaid pori i dargedu un rhywogaeth fel rhan o waith clirio prysgoed 
dwys yn wahanol i ddefnyddio anifeiliaid pori i gymoni ardal sydd eisoes wedi’i chlirio. Mae hefyd yn 
allweddol dilyn dull rheoli addasol, yn dibynnu ar eich canlyniadau, oherwydd gall pori annigonol 
arwain at olyniaeth gyflym a gall pori gormodol darfu’n ormodol ac annog mwy o rywogaethau sy’n 
hoff o nitrogen. 

 

21.3.1 Mathau o anifeiliaid pori 
• Defaid 

Mae defaid yn pori’n ddetholus, yn enwedig pan fo amrywiaeth fawr o rywogaethau i ddewis 
ohonynt. Fodd bynnag, pan nad oes llawer o ddewis, maent yn llai detholus ac yn gyffredinol 
byddant yn pori ar beth bynnag sydd ar gael iddynt. Mae defaid hefyd yn fwy tebygol o bori ar 
lethrau mwy serth, am eu bod yn llawer mwy ystwyth na gwartheg, a gall hynny helpu i sicrhau bod 
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y pori’n gyfartal ar draws y safle. Yn gyffredinol, mae defaid yn llai sensitif i’r tocsinau yn Llysiau’r 
gingroen o gymharu ag anifeiliaid pori eraill. Ar safleoedd lle mae Llysiau’r gingroen yn doreithiog, 
gwyddys bod defaid yn pori ar y rhosglymau yn y gwanwyn, ac mae hynny’n cyfyngu ar allu’r 
rhywogaeth hon i flodeuo a lledaenu. Gall problemau godi gyda defaid ar safleoedd ble mae llawer o 
fieri oherwydd gall eu cnu gael ei ddal yn y mieri a gall hynny arwain at golli rhai anifeiliaid. Mae’n 
bwysig cadw hyn mewn cof ac o bosib glirio ardaloedd ble mae mieri trwchus er mwyn osgoi hyn.  

Yn gyffredinol, dewisir brid gwydn ar gyfer cadwraeth y twyni gan fod angen llai o waith gofalu 
amdanynt a gallant oddef tywydd eithafol. Gall y rhain gynnwys brid Soay neu Hebrides. Mae brid yr 
Hebrides yn boblogaidd gan eu bod yn gallu ffynnu ar y llystyfiant gwael a phori’n llwyddiannus ar 
rywogaethau targed penodol. Er enghraifft, bu achosion ble llwyddwyd i ddileu Corhelyg gyda’r brid 
hwn a rhwystro Rhafnwydden y môr rhag aildyfu. Fodd bynnag, gallant fod yn anodd eu rheoli gan 
eu bod yn gwasgaru yn hytrach na ‘heidio’ pan gânt eu dychryn neu eu haflonyddu, ac maent yn dda 
am neidio dros ffensys. 

Un o anfanteision defaid yw eu bod yn ffafrio pori ar flodau yn yr haf ac yn gallu dinistrio sbigynnau 
blodeuol tegeirian yn llaciau’r twyni. Felly, ar rai safleoedd ffafrir eu defnyddio fel anifeiliaid pori yn 
ystod y gaeaf yn hytrach na’r haf. Mae cŵn yn ymosod arnynt weithiau hefyd.  

 

Ffigur 30. Defnyddir defaid i bori’r twyni tywod yng Ngwarchodfa Natur South Walney, Cumbria, 2020. Llun, 
Emma Brisdion. 

• Gwartheg 

Mae gwartheg yn tueddu i ffafrio gwair hirach ond nhw yw’r lleiaf detholus o’r prif anifeiliaid pori a 
ddefnyddir ar dwyni. Mae gwartheg yn dueddol o bori yn agos at eu ffynhonnell ddŵr ac felly efallai 
na fyddant yn pori’r safle mor gyfartal ag y mae defaid a merlod. Gall hyn arwain at broblemau gyda 
photsio a chywasgu y dylid eu rheoli mewn ffordd briodol. Eto, defnyddir bridiau treftadaeth yn aml 
am eu bod yn wydn mewn amodau garw. Gall y bridiau llai leihau problemau gyda photsio a 
chywasgu, ac ar y cyfan mae aelodau’r cyhoedd yn ystyried eu bod yn llai bygythiol. Ymhlith y bridiau 
a ddefnyddir yn aml mae Gwartheg yr Ucheldir, Gwartheg Galloway, Gwartheg Duon Cymreig, 
Gwartheg Dexter, Gwartheg Eidion Byrgorn a’r Faenol, er gall Gwartheg yr Ucheldir gyda’u cyrn 
mawr gael eu hystyried yn fygythiol. Mae’r gwartheg hyn yn goddef llystyfiant gwael yn well ac felly 
anaml y mae angen bwyd atodol arnynt, sy’n rhywbeth y dylid ei osgoi lle bynnag y bo modd. Mae 
bwydo atodol gyda gwair neu silwair yn cyflwyno maethynnau i’r safle, a thrwy hynny’n cynyddu 
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problemau ewtroffeiddio. Mae llawer o faethynnau mewn tail gwartheg ac mae’n achosi i 
faethynnau gronni mewn mannau, er mai byrhoedlog yw’r croniadau hyn ar y cyfan, ac eithrio mewn 
ardaloedd lle mae’r gwartheg yn tomi’n aml. 

 

Ffigur 31. Defnyddir gwartheg i bori’r twyni tywod yn ystod misoedd yr haf yn Saltfleetby-Theddlethorpe, 
Swydd Lincoln, 2020. Llun, Owen Beaumont. 

 

• Merlod 

Mae merlod yn pori’n agos iawn at y ddaear oherwydd eu dannedd sy’n wynebu ymlaen ac maent yn 
anifeiliaid pori detholus, ond ddim mor ddetholus â defaid. Ymhlith y bridiau brodorol a ddefnyddir 
yn fel arfer mae Merlod yr Ucheldir, Merlod Exmoor, Merlod Dartmoor, Merlod y Dales, Merlod y 
Fell, Merlod Shetland, Merlod y New Forest a Merlod Mynydd Cymreig. Mae’r rhain i gyd yn fridiau 
gwydn sy’n gallu gwrthsefyll amgylcheddau gwlypach. Mae merlod yn treulio tua’r cefn yn hytrach 
nag yn anifeiliaid cnoi cil. O ganlyniad, mae llai o faethynnau yn eu tail ac nid ydynt yn tueddu i 
achosi i faethynnau gronni mewn mannau o amgylch y safle. Fodd bynnag, gan eu bod yn ffafrio tomi 
yn agos at laciau’r twyni, gallant fod yn broblem.  
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Ffigur 32. Merlod Exmoor yn pori’r twyni yn Penhale, Cernyw, 2021. Llun, Ellie Chidgey. 

 

Rhywogaethau domestig eraill 

Mae geifr wedi’u defnyddio’n effeithiol i reoli prysgoed, ond gall fod yn anodd eu cadw o fewn 
ardaloedd wedi’u ffensio. Mae Buail Ewrop yn cael eu defnyddio fel anifeiliaid pori yn yr Iseldiroedd.  

 

• Cwningod 

Er nad ydynt yn borwyr brodorol fel y cyfryw (fe’u cyflwynwyd gan y Normaniaid yn y 12fed Ganrif), 
maent yn chwarae rhan bwysig yn cadw llystyfiant yn fyr iawn trwy bori ac yn creu pridd noeth trwy 
dyllu. Cafodd poblogaethau cwningod eu taro’n drwm yn yr 1950au yn sgil y clefyd mycsomatosis, ac 
yn sgil tonnau dilynol o glefydau fel y dwymyn waedlifol firaol. Mae hyn wedi lleihau nifer y 
cwningod yn fawr ar rai safleoedd neu hyd yn oed eu chwalu’n llwyr, ac mae hynny wedi cyfrannu at 
broblem gynyddol sefydlogi twyni. Yn aml mae perthynas agos rhwng niferoedd da byw a niferoedd 
y cwningod. Lle mae’r da byw yn cadw’r llystyfiant yn fyr, gall cwningod ffynnu. Lle mae llai o dda 
byw, neu lle cânt eu cadw draw am ysbeidiau, gall cwningod fethu â chadw’r glaswellt yn fyr, yn 
enwedig os yw eu niferoedd wedi’u lleihau gan achos arall o glefyd. Ar ôl i’r llystyfiant dyfu’n uwch 
na thua 8 cm, mae cwningod yn tueddu i beidio â phori yno, a byddant yn symud i ardaloedd eraill 
neu’n cilio i ardaloedd craidd ble mae’r llystyfiant yn fyrrach. Mae rhai safleoedd wedi treialu torri 
gwair, er enghraifft Twyni Cynffig, er mwyn gadw’r llystyfiant yn fyr ac annog cwningod i ymledu, er 
nad yw hyn wedi bod yn llwyddiannus bob amser. Mae treialon hefyd i ailgyflwyno cwningod. 
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Ffigur 33. Mae cwningod yn pori’r twyni yn Gwithian Towans, Cernyw, a thrwy dyrchu maent hefyd yn creu 
llecynnau o dywod noeth, symudol, 2020. Llun, Andy Nelson. 

 

• Cymysgedd o rywogaethau 

Defnyddio cymuned gymysg o anifeiliaid pori sydd fwyaf tebygol o sicrhau’r llwyddiant mwyaf, 
oherwydd gall porwyr fod yn ddetholus iawn ac felly gallant dargedu ardaloedd penodol yn unig. 
Byddai cymuned gymysg o anifeiliaid pori yn cynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau sy’n cael eu pori 
ac yn sicrhau y caiff planhigion prennaidd a llysieuol eu targedu. Mae hefyd yn creu brithwaith o 
ficrogynefinoedd yn sgil yr amrywiad yn uchder y llystyfiant a borir. Felly byddai cyfuniad o ddefaid, 
gwartheg a/neu ferlod yn debygol o roi canlyniadau gwell nag un math o anifail pori yn unig. Fodd 
bynnag, gall cau’r da byw i mewn fod yn heriol, fel y gall dod o hyd i anifeiliaid ar safleoedd mawr. 

21.3.2 Dwysedd stocio 
Mesurir dwysedd stocio mewn Unedau Da Byw (LU), sy’n ffordd o safoni ar gyfer maint ac oedran 
gwahanol anifeiliaid pori. Mae buwch laeth yn gyfystyr ag 1 LU, tra bod buwch gig eidion yn 0.75 LU, 
mamog ucheldir fel arfer yn 0.08 LU a cheffyl neu ferlen yn 0.8 LU. Fodd bynnag, fel arfer mae 
bridiau treftadaeth yn is na’r safonau hyn. Er enghraifft, dim ond 0.15 LU yw heffer Ddu Gymreig. 
Mae’r cyfraddau dwysedd stocio a awgrymir ar gyfer systemau twyni tywod yn eithaf anghyson 
trwy’r llenyddiaeth. Efallai y byddai’n well defnyddio dull addasol gan y bydd safleoedd unigol yn 
ymateb yn wahanol i ddyluniadau pori. Awgrymir dwysedd stocio o 0.1-0.3 LU/ha/blwyddyn. Yn 
dibynnu ar y canlyniadau gellir cynyddu neu leihau hyn i bennu’r cydbwysedd cywir ar gyfer safle 
unigol. Mae hefyd yn bwysig bod yn ymwybodol y bydd gwahanol fridiau o’r un math o anifail pori 
yn ymddwyn yn wahanol, felly bydd angen addasu dwysedd stocio i gyflawni’r targedau a ddymunir. 

21.3.3 Pori Mob 
Mae’r dechneg hon yn tarddu o Seland Newydd. Mae’n cynnwys pori mannau bach yn ddwys iawn i 
sicrhau bod pob rhywogaeth o blanhigion yn cael ei phori, gan gynnwys y rhai llai dymunol, yna caiff 
y da byw eu symud ymlaen i fan arall a chaniateir i’r ardal wedi’i phori aildyfu’n llwyr. Ffensys trydan 
neu anweladwy yw’r dull gorau o reoli hyn (gweler yr adran ar ffensio).  



77 
 

21.3.4 Dull rheoli addasol 
Mae hyblygrwydd yn allweddol i sicrhau’r llwyddiant gorau. Dylid adolygu canlyniadau pori yn aml a 
mynd i’r afael ag unrhyw broblemau cyn iddynt waethygu. Er enghraifft, os mai’r nod yw targedu 
Rhafnwydden y môr [Hippophae rhamnoides] ac os nad yw’n ymddangos bod y da byw yn llwyddo 
i’w reoli yna efallai y bydd angen ystyried lefel neu ddull gwahanol o bori. 

21.4 Ystyriaethau eraill 

21.4.1 Ffensio 
Bydd angen ffensys er mwyn amgáu anifeiliaid pori mewn ardal sydd wedi’i thargedu’n benodol, i 
gadw anifeiliaid pori o’r môr a’r nentydd a/neu er diogelwch cyffredinol ymwelwyr â’r safle. O osod 
ffensys mewn cylchdro gellir pori’r safle yn fwy cyfartal nag os rhoddir ffens barhaol, ac mae hyn 
hefyd yn diogelu’r anifeiliaid pori ac ymwelwyr. Fodd bynnag, mae hyn yn fwy costus ac mae angen 
mwy o waith llafur. Efallai bydd y cyhoedd yn torri ffensys os byddant yn gwrthwynebu’r cyfyngiadau 
ar fynediad neu gerdded cŵn. 

 

Ffigur 34. Ffensys wedi’u gosod yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Saltfleetby-Theddlethorpe, Swydd 
Lincoln, i amddiffyn cynefinoedd bridio pyllau llaciau’r twyni ar gyfer Llyffant y twyni rhag tarfu gan gŵn ac 

ymwelwyr â’r Warchodfa, 2020. Llun, Louise Denning. 

Mae defnyddio ffensys anweladwy yn ddull arall. Mae hwn yn ddull newydd a drud ar gyfer cadw 
anifeiliaid pori o fewn ffin ond gan sicrhau mynediad hawdd i’r safle cyfan. Mae hyn yn gweithio trwy 
roi coleri ar anifeiliaid pori, a bydd y coleri’n ymateb i signalau radio sy’n cael eu hanfon gan geblau 
sydd wedi’u gosod yn system y twyni. Mae’r coleri’n canu larwm pan fyddant yn croesi’r ffens 
anweladwy ac yn atal yr anifail pori rhag mynd ymhellach y tu hwnt i ffin y larwm. Mae coleri eraill 
sy’n defnyddio technolegau tebyg yn defnyddio signalau GPS ac mae’r dull hwn yn caniatáu rheoli 
mewn ffordd fwy addasol gan y gellir newid yr ardaloedd targed yn ôl yr angen. Rhaid nodi y gall hyn 
achosi problemau i ymwelwyr, yn enwedig cerddwyr cŵn, a dylid defnyddio’r arwyddion perthnasol 
mewn meysydd parcio ac ar draws y safle i hysbysu’r holl ymwelwyr o’r ffiniau anweladwy. 
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Ffigur 35. Gwartheg yn gwisgo coleri GPS fel rhan o fenter pori ffens anweladwy ar y twyni ym Mae Studland, 
Dorset, 2021. Llun, Sally Wallington. 

 

21.4.2 Darparu dŵr 
Nid oes angen i ddefaid a merlod gael mynediad mor rhwydd i ddŵr â gwartheg. Mae’n hanfodol i 
wartheg gael mynediad rhwydd i ddŵr ac yn y rhan fwyaf o achosion gellir ei ddarparu mewn cafnau 
neu byllau wedi’u crafu allan ar y safle. Felly mae gwartheg yn tueddu i bori yn agos at yr ardaloedd 
hyn ac nid ydynt yn mentro’n rhy bell oddi wrthynt. Gall hyn arwain at ardaloedd sy’n cael defnydd 
trwm gan wartheg a gall arwain at botsio trwm trwy sathru, a mannau ble mae ewtroffeiddio dwys o 
bosibl yn sgil tomi, gyda chynnydd yn y rhywogaethau dieisiau fel Danadl poethion ac Ysgall. Er 
mwyn osgoi hyn, gellir defnyddio cafnau ar system gylchdro lle cânt eu symud o bryd i’w gilydd. Mae 
hyn yn anoddach os dibynnir ar byllau fel ffynhonnell ddŵr. Gall pympiau trwyn fod yn ddefnyddiol 
mewn rhai amgylchiadau. 

21.4.3 Bwydo atodol 
Mae bwydo atodol gyda silwair neu wair yn ffynhonnell ychwanegol o faethynnau sy’n cael eu dwyn 
i’r safle. Er y gallai hyn fod yn angenrheidiol er mwyn cynnal cyflwr y stoc, nid yw’n ddymunol o 
safbwynt ewtroffeiddio a gall wrthdroi rhai o fanteision pori (gweler isod hefyd). Gellir defnyddio 
torth fwynau i ddenu da byw i ardal lle rydych chi am iddyn nhw bori. Nid ydynt yn cyflwyno gormod 
o nitrogen ychwanegol i’r safle, ond gallant newid lefelau lleol o ficro-faethynnau, a all yn ei dro 
olygu y gall y llystyfiant ddefnyddio’r nitrogen presennol yn well, gan arwain at broblemau 
ewtroffeiddio tebyg. 

21.4.4 Rheoli da byw 
Gall cynnal cyflwr da byw ar lystyfiant gwael twyni tywod fod yn broblem. Dylid gwirio cyflwr y stoc 
yn rheolaidd. Yn ddelfrydol, dylid osgoi bwydo atodol, p’un ai ar y safle neu oddi ar y safle. Gall hyd 
yn oed fwydo atodol oddi ar y safle arwain at drosglwyddo maethynnau i’r safle trwy dom ac wrin, a 
gall gyflwyno hadau rhywogaethau dieisiau. Gall triniaethau yn erbyn parasitiaid sy’n cynnwys 
ivermectin a roddir i dda byw effeithio’n andwyol ar infertebratau ar y safle. 



79 
 

21.5 Mewn cyfuniad â thechnegau rheoli eraill 
Gellir defnyddio techneg pori mewn cyfuniad â thechnegau rheoli eraill, i helpu i reoli aildyfiant 
planhigion. 

21.6 Canfyddiadau’r cyhoedd – negeseuon allweddol 
Mae llawer o dwyni tywod yn cael eu defnyddio’n helaeth gan y cyhoedd. Wrth gyflwyno anifeiliaid 
pori neu weithredu dyluniadau pori newydd mae’n bwysig iawn rhoi gwybod i ymwelwyr. Mae’n 
arbennig o bwysig gwneud cerddwyr cŵn yn ymwybodol oherwydd gall hyn beri problemau pan nad 
yw cŵn yn cael eu cadw ar dennyn. Felly, efallai na fydd cerddwyr cŵn yn hapus os oes anifeiliaid 
pori ar y safle, yn rhannol oherwydd y gallai’r ffensys cysylltiedig ei gwneud yn ofynnol iddynt newid 
eu harferion cerdded, ac oherwydd y gallant fod wedi arfer â gadael eu ci oddi ar y tennyn. Gall hyn 
arwain at wrthwynebiad sylweddol yn lleol i gyflwyno techneg pori. Un neges allweddol yw bod 
llawer o fanteision i bori.  

21.7 Pethau i edrych allan amdanynt 
Gall effeithiau uniongyrchol pori da byw ar ecosystem y twyni godi yn sgil bwydo, sathru, potsio a 
gollwng tail ac wrin. Dylid ystyried y rhain i gyd a’u hadolygu pan ddefnyddir anifeiliaid pori ar y safle. 

21.7.1 Niwed i rywogaethau sensitif 
Gall niwed i rywogaethau ddigwydd yn sgil carnau anifeiliaid, neu o ganlyniad i bori detholus. Mae 
niwed ffisegol i gennau sy’n tyfu’n araf yn broblem bosibl ar gyfer glaswelltiroedd twyni asid neu 
wedi’u digalchu ble mae’r rhain yn rhan fawr o’r gymuned o lystyfiant. Trafodwyd uchod effeithiau 
pori defaid yn yr haf ar flodau, a hefyd effeithiau defnyddio triniaethau gwrth-barasitiaid fel 
ivermectin sy’n effeithio ar infertebratau. 

Cafwyd bod anifeiliaid pori sy’n tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear yn broblem ar forfeydd heli, a 
gallai hynny fod yn broblem mewn twyni tywod ble mae’r pwysau pori’n uchel. Fodd bynnag, dylid 
cydbwyso hyn yn erbyn yr angen i gadw’r llystyfiant yn agored sy’n darparu’r cynefin sylfaenol sydd 
ei angen ar adar sy’n nythu ar y ddaear yn y lle cyntaf. 

21.7.2 Tomi ffafriol a mewnbynnau maetholion 
Mae defaid yn gwasgaru eu tail yn gyfartal ar draws safle sy’n golygu nad oes angen i chi boeni am 
rai ardaloedd yn cael mwy o faethynnau yn sgil tom nag eraill. Gall merlod dueddi i ddefnyddio 
carthfeydd. Ar systemau twyni mae adroddiadau bod merlod yn ffafrio tomi mewn llaciau, a allai 
arwain at broblemau ewtroffeiddio yn lleol. Ar y llaw arall, gwartheg sy’n tueddu i achosi’r 
problemau mwyaf gyda thomi. Nid ydynt yn mentro mor bell o’u ffynhonnell ddŵr ag y mae mathau 
eraill o dda byw. Yn sgil natur eu tail, sy’n fawr ac yn llawn maethynnau, gall hyn hefyd arwain at 
fannau ble mae ewtroffeiddio’n broblem, yn enwedig o amgylch ardaloedd lle rhoddir bwyd atodol.   

21.8 Monitro 
Dylai monitro (gweler Adran 9) ystyried: 

• Llystyfiant 

• (Pryfed) 
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21.9 Cost 
Offeryn rheoli cost isel yw pori yn gyffredinol. Fodd bynnag, gall y gwariant cychwynnol ar gyfer 
ffensio a darparu dŵr fod yn weddol uchel. Yn y tymor hirach, efallai y bydd costau’n gysylltiedig â 
chynnal iechyd y da byw a ffensio. Mae’r enillion ariannol o werthu cig, neu o roi prydlesi pori i 
ffermwyr lleol, yn debygol o fod yn isel am fod llystyfiant y twyni’n wael fel porthiant. Mae rhai 
cynlluniau amaeth-amgylchedd yn rhoi taliadau am bori twyni tywod ac atchwanegion ar gyfer 
bridiau prin, ac i gadw cyfraddau stoc isel. Efallai y bydd rhywfaint o arian ar gael hefyd ar gyfer 
taliadau cyfalaf ar gyfer ffensys ac i leihau effeithiau da byw ar ddŵr. 
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22 TORRI 
Mae’r adran hon yn ymdrin â thechnegau fel torri a strimio.  

Adrannau perthnasol eraill: Clirio prysgoed; Pori 

22.1 Nod a buddion 
Mae effeithiau torri yn debyg iawn i effaith pori. Y prif nod yw tynnu llystyfiant, ac mae hynny’n 
cynyddu’r golau sy’n cyrraedd y ddaear ac yn rhoi cyfle i rywogaethau byr a rhywogaethau sy’n 
tyfu’n arafach oroesi. Mae hyn yn cynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau ac yn fanteisiol i lawer o’n 
rhywogaethau prinnaf.  

Gellir ei wneud hefyd er mwyn rheoli rhywogaethau problemus, ac i dynnu maethynnau o safle. 

22.2 Pryd i ddefnyddio’r dull hwn 
Ystyrir torri llystyfiant fel arfer pan nad yw pori’n opsiwn yn sgil ystyriaethau ymarferol penodol i’r 
safle. Mae’r rhain yn cynnwys safleoedd sy’n rhy fach i anifeiliaid pori, lle nad yw’n bosibl darparu 
dŵr ar gyfer da pori, lle nad oes porwyr lleol ar gael efallai, neu ble mae gennych fuddiant 
cadwraethol, fel Tegeirian y fign galchog, ac nid ydych am i dda pori niweidio’r planhigion. Ar rai 
safleoedd, yn eironig mae hawliau cominwyr wedi rhwystro cyflwyno pori, gan fod yr hawliau’n atal 
codi ffensys. Gall torri fod yn ffordd ddefnyddiol o dynnu maethynnau o’r safle. 

22.3 Canllawiau 
Gellir torri llystyfiant gan ddefnyddio ffust tractor, moduron cylchdro, neu â llaw gan ddefnyddio 
strimwyr/torwyr prysgoed. Mae peiriannau sy’n cael eu gyrru gan dractor yn gyflymach, yn sicrhau 
canlyniad mwy unffurf (sydd ddim yn beth da o reidrwydd) ond mae angen mynediad i gerbydau, tra 
bod defnyddio strimwyr yn caniatáu llawer mwy o reolaeth o ran uchder y torri ac ni chewch eich 
cyfyngu gan fynediad i’r safle. Argymhellir y dylid gwaredu ar y biomas wedi’i dorri oddi ar y safle, 
gan fod gadael deunydd wedi’i dorri ar yr wyneb yn dychwelyd maethynnau i’r pridd, ac nid yw 
hynny fel arfer yn ddymunol mewn systemau twyni. Mae llosgi yn arwain at grynodiad maethynnau 
mewn rhai llecynnau. Mae deunydd wedi’i dorri ac sydd wedi’i adael ar y safle hefyd yn mygu ac yn 
cysgodi’r llystyfiant oddi tano.  
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Ffigur 36. Defnyddio peiriant torri robotig i glirio prysgoed a llystyfiant yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol 
Cabin Hill.  

 

22.3.1 Dyluniad Torri 
Pan fyddwch chi wedi penderfynu ar ardal i’w thorri, os mai gwella cyfoeth y rhywogaethau yn unig 
yw eich nod bydd creu brithwaith o glytiau ag uchderau gwahanol yn rhoi cynefinoedd mwy 
amrywiol ar gyfer amrywiaeth fwy o blanhigion, pryfed ac adar. Os ydych chi’n torri’r llystyfiant er 
mwyn rheoli rhywogaethau problemus, mae angen dull mwy llafurddwys i sicrhau nad yw’r 
llystyfiant yn aildyfu’n ormodol. Yn yr achos hwnnw, dylid torri’r llystyfiant cyn i’r planhigion fwrw eu 
hadau, ac efallai y bydd angen dilyn hynny gyda phori o fewn ffensys neu drwy chwistrellu cemegol 
gwasgarog/chwistrelliadau uniongyrchol i’r coesynnau. Wrth dorri gall fod problem gyda chrynodiad 
maethynnau ac fe’ch cynghorir i ddefnyddio cynaeafwr porthiant i gasglu’r rhan fwyaf o’r toriadau. 

22.3.2 Pa Mor Aml i Dorri 
Mae amlder y torri’n dibynnu ar yr amcanion cadwraeth. Os torrwch unwaith y flwyddyn, bydd hyn 
fel arfer yn caniatáu i blanhigion aildyfu i’w huchder arferol rhwng y toriadau (oni bai y cyfunwch hyn 
â phori). Mae hyn yn lleihau’r budd i rywogaethau sy’n tyfu’n isel, ond mae’n caniatáu i’r rhan fwyaf 
o rywogaethau fwrw hadau (gweler yr adran ar amseru hefyd). Os torrwch yn amlach, bydd hyn yn 
aml yn cadw’r llystyfiant yn fyrrach, a fydd yn fwy manteisiol o ran amrywiaeth y planhigion, a bydd 
yn cael gwared ar fwy o faethynnau (os caiff y toriadau eu symud o’r safle).  

22.3.3 Amseru torri 
O ran amseru’r torri, dylech ystyried pa rywogaethau sydd o’r diddordeb mwyaf. Mewn 
glaswelltiroedd eraill, fel dolydd gwair, torrir y llystyfiant fel arfer ar ddiwedd yr haf ar ôl i’r rhan 
fwyaf o rywogaethau fwrw eu hadau. Fodd bynnag, os mai’r pwrpas yw rheoli rhywogaethau 
penodol, neu eu helpu, yna gellir addasu amseroedd torri i weddu i hynny. Er enghraifft, er mwyn 
rheoli rhywogaeth broblemus, dylid torri ymhell cyn i blanhigion fwrw eu hadau er mwyn osgoi 
lledaenu’r hadau, ond cymerwch i ystyriaeth y bydd torri yn hwyrach yn yr haf yn cael gwared ar fwy 
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o fiomas. Bydd amrywio’r amser torri mewn gwahanol flynyddoedd yn caniatáu i wahanol setiau o 
rywogaethau fwrw eu hadau. Bydd hyn yn arwain at fwy o amrywiaeth o rywogaethau yn y tymor 
hirach. 

22.4 Ystyriaethau eraill 

22.4.1 Traul peiriannau 
Mae peiriannau torri yn ddrud a gallant gael eu difrodi wrth dorri deunydd prennaidd. Mae tywod 
hefyd yn achosi cryn draul ar rannau symudol a bydd yn byrhau oes llafnau torri. Dylid costio 
gwasanaethu’r peiriannau yn y gyllideb reoli.  

22.4.2 Cyfyngiadau mynediad 
Wrth ddefnyddio peiriannau sy’n cael eu pweru gan dractor, gall yr angen i gerbydau gael mynediad 
hawdd gyfyngu ar yr ardaloedd y gellir eu torri. Dylid gofalu y caiff llwybrau mynediad eu cynllunio i 
osgoi cynefinoedd neu rywogaethau sensitif. Anaml y mae cyfyngiadau mynediad pan ddefnyddir 
strimwyr neu dorwyr prysgoed. Dylai contractwyr gael eu briffio’n drylwyr ymlaen llaw ar y llwybrau 
mynediad. Efallai y bydd gan safleoedd sydd â nodweddion o bwysigrwydd archeolegol ganllawiau 
penodol ar ddefnyddio cerbydau neu beiriannau wedi’u pweru. 

22.4.3 Gwaredu deunydd 
Yn ddelfrydol dylid symud deunydd wedi’i dorri o’r safle er mwyn lleihau crynodiad maethynnau. Os 
oes angen, gellir ei adael yn ei le neu ei losgi ar y safle mewn ardaloedd aberthol. Bydd llosgi’n cael 
gwared ar ddeunydd, ond mae’r lludw sy’n weddill yn achosi crynodiad nitrogen a maethynnau eraill 
yn y llecyn hwnnw. Bydd rhai maethynnau hefyd yn cael eu dyddodi eto mewn mannau eraill ar y 
safle yn sgil nwyon (ocsidau nitrogen) yn cael eu gollwng wrth losgi. Bydd tomenni o doriadau 
glaswellt yn dychwelyd llawer o faethynnau i’r safle. Felly, fel y dewis olaf, gellir ei bentyrru ar ran o’r 
safle sydd wedi dirywio’n aruthrol ac na ellir ei hadfer yn rhesymol. Byddai hwn hefyd yn lleoliad da 
ar gyfer llosgi, lle bo hynny’n ymarferol. Gweler hefyd Adran 22.6 ar symud maethynnau i gael 
rhagor o wybodaeth am yr opsiynau. 

 

22.5 Pethau i edrych allan amdanynt 

22.5.1 Gall uchder y llystyfiant fod yn rhy unffurf 
Gall y torri ddod yn rhy unffurf pan gaiff ei wneud dros ardaloedd mawr. Ymhlith yr opsiynau i osgoi 
hyn mae amrywio uchder y torri naill ai yn ystod y flwyddyn neu mewn gwahanol flynyddoedd er 
mwyn creu cymysgedd o lystyfiant byr a hir sydd, yn ei dro, yn cynnal amrywiaeth ehangach o 
blanhigion, pryfed ac adar. I wneud hyn, mae angen briffio contractwyr a gwirfoddolwyr yn briodol. 
Os defnyddir techneg torri mewn cyfuniad ag anifeiliaid pori, ni ddylai hyn fod yn broblem gan fod 
anifeiliaid pori’n ddetholus a bydd amrywio ar raddfa fach yn ailymddangos. 

22.5.2 Niwed i nodweddion y twyni 
Gall defnyddio peiriannau trwm achosi cywasgiad y pridd, neu ddifrod i bridd llaciau’r twyni os yw’n 
digwydd pan fydd y pridd yn wlyb, neu pan fydd y lefel trwythiad yn agos at yr wyneb. Gall 
cywasgiad y pridd newid gallu’r tywod i ddal dŵr, a fydd yn ei dro yn newid y rhywogaethau o 
blanhigion sy’n tyfu yno. Gall hefyd leihau gallu’r gwynt i symud tywod o gwmpas fel rhan o brosesau 
dynamig naturiol. Felly gall lefelau trwythiad uchel gyfyngu ar y misoedd y gellir torri. 
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Gall y llafnau torri a’r peiriannau tractor ‘flingo’ neu erydu bryncynnau a thwyni bach, ac achosi i 
dopograffi cymhleth y twyni lyfnhau yn raddol. Mae hyn yn lleihau ‘naturioldeb’ tirffurfiau’r twyni ac 
yn lleihau’r amrywiaeth o gilfachau a chynefinoedd sydd i blanhigion dyfu ynddynt. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig yn llaciau’r twyni lle gall amrywiadau bach yn nhopograffeg gwely’r llac roi 
cynefinoedd gwahanol iawn mewn perthynas â’r lefel trwythiad. Gyda gwahaniaeth o 20 cm yn yr 
uchder fertigol fe welwch un gymuned llaciau’r twyni yn troi yn un arall. 

 

22.5.3 Lledaeniad rhywogaethau cystadleuol 
Pan fo rhywogaethau problemus yn ymledu drwy gyfrwng deunydd atgenhedlu llystyfol (darnau o 
goesynnau neu o ddail), yna efallai nad yw torri’r llystyfiant yn syniad da. 

22.6 Tynnu maethynnau 
Mae llystyfiant wedi’i dorri yn dal llawer iawn o nitrogen a ffosfforws. Mae torri a symud y deunydd 
oddi ar y safle yn un o’r ffyrdd mwyaf effeithlon o dynnu maethynnau o safle lle mae ewtroffeiddio 
(gormod o faethynnau) yn broblem. Fel arfer mae un toriad o laswelltir y twyni yn tynnu gwerth 
pedair blynedd o ddyddodiad nitrogen atmosfferig, ar gyfer safle sy’n cael 15 kg N ha-1yr-1 
(cyfartaledd bras y DU ar gyfer systemau twyni). Os mai’r prif bwrpas yw cael gwared ar faethynnau, 
yr amser gorau i dorri yw pan fydd llystyfiant ar ei uchaf, ond cyn iddo ddechrau marw nôl a 
dychwelyd y maethynnau i system y gwreiddiau (fel arfer ar ddiwedd yr haf, Gorffennaf-Medi). 

Mae’r opsiynau canlynol yn ffurfio hierarchaeth tynnu maethynnau, gyda’r cyntaf yn tynnu’r mwyaf 
o faethynnau, ac o’r budd mwyaf i addasrwydd cynefinoedd: 

• Torri a thynnu’r biomas, a phori dilynol wedi hynny. Mae hyn yn tynnu maethynnau o’r 
safle, yn dod â golau i’r isdyfiant, ac mae’r pori dilynol yn helpu i gadw’r lefelau golau yn 
uchel am fwy o amser. 

• Torri a thynnu’r biomas, ond dim pori. Mae hyn yn tynnu maethynnau, yn dod â golau i’r 
isdyfiant, ond dim ond tan i’r llystyfiant aildyfu. 

• Torri, a llosgi’r biomas ar y safle. Mae hyn yn tynnu maethynnau o’r rhan fwyaf o’r safle, 
ond bydd y llosgi’n dychwelyd cyfran sylweddol o’r maethynnau hynny i leoliad y llosgi (collir 
peth nitrogen i’r aer, ond bydd llawer o’r ffosfforws yn dychwelyd i’r system). Gall hyn greu 
amgylchedd anghyson gyda mannau ble mae maethynnau’n crynodi a ble gall rhywogaethau 
annymunol dyfu’n gyflym. 

• Torri, gadael y biomas wedi’i dorri ar y ddaear. Mae hyn yn gwella addasrwydd cynefinoedd 
trwy ostwng uchder y llystyfiant, ond bydd y biomas wedi’i dorri hefyd yn cysgodi’r 
llystyfiant, ac wrth bydru bydd y llystyfiant yn dychwelyd yr holl faethynnau i’r system. Efallai 
y byddai’r opsiwn hwn yn well na pheidio gweithredu o gwbl, ond mae’n bell o fod yn 
ddelfrydol. 

 

22.7 Y berthynas â thechnegau rheoli eraill 
Mae torri’r llystyfiant yn wahanol i bori am ei fod yn arwain at lystyfiant mwy unffurf o ran uchder, 
tra bo porwyr yn fwy detholus yn y rhywogaethau y maen nhw’n eu ffafrio. Nid yw fel arfer yn achosi 
tarfu mewn llecynnau bychain ac felly nid yw’n creu cymaint o gilfachau i hadau egino ynddynt fel y 
mae pori’n ei wneud. 
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Gellir defnyddio techneg torri i dynnu deunydd prennaidd neu rywogaethau problemus, gan 
ddefnyddio pori i gadw’r llystyfiant yn fyr neu roi chwynladdwr mewn mannau penodol fel techneg 
ddilynol i reoli rhywogaethau problemus.  

Gellir defnyddio techneg torri hefyd fel cam cyntaf i reoli rhywogaethau sy’n llai blasus i dda byw, 
gan fod y llystyfiant sy’n tyfu nôl weithiau’n fwy blasus na’r llystyfiant aeddfed, a gall anifeiliaid pori 
rwystro’r rhywogaethau rhag aildyfu wedi hynny. 

Gellir defnyddio techneg torri i annog cwningod, sydd ar y cyfan yn ffafrio llystyfiant byr ac agored lle 
gallant weld ysglyfaethwyr posib yn rhwydd, ac am fod llystyfiant ffres wedi aildyfu yn fwy maethlon 
iddynt. Gellir amcangyfrif helaethrwydd cwningod yn fras drwy gyfrif eu baw mewn mannau 
penodol. 

 

22.8 Monitro 
Dylai monitro (gweler Adran 9) ystyried: 

• Llystyfiant 

• (Pryfed) 

Pan fyddwch chi’n ystyried cyflwyno techneg torri am y tro cyntaf, mae’n bwysig sefydlu dull 
monitro ar gyfer planhigion ac anifeiliaid ymlaen llaw, ac yna ar adegau penodol (1 – 5 mlynedd) 
wrth i chi fynd yn eich blaen.  

Cofnodwch uchder torri ac amseriad pob llecyn ym mhob blwyddyn. 

22.9 Cost 
Mae’r gost yn amrywio o rad (strimio, torri prysgoed) i ganolig (peiriannau wedi’u pweru gan 
dractor). Efallai y bydd yn haws ac yn rhatach defnyddio contractwyr i gyflawni unrhyw waith rheoli 
drwy dorri. 
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23 CLIRIO PRYSGOED 
Mae’r adran hon yn ymdrin ag ystyriaethau yn ymwneud â chlirio a rheoli prysgoed ar dwyni tywod.  

Adrannau perthnasol eraill: Stripio tyweirch ac ailbroffilio, Rheoli rhywogaethau ymledol 

 

23.1 Nod/Targed 

23.1.1 Nod a buddion 
Nod rheoli prysgoed yw tynnu ardaloedd o brysgoed dieisiau o safleoedd er mwyn cynnal 
cydbwysedd dymunol o gynefinoedd y twyni. 

Mae prysgoed yn rhan naturiol o’r rhan fwyaf o systemau twyni – y cam olynol ar ôl i wair sefydlogi’r 
tywod, ac yn rhan o daith twyn tywod i fod yn goetir yn y pen draw. Mae prysgoed yn aml yn gynefin 
cyfoethog i fywyd gwyllt, yn darparu bwyd a chysgod i adar, ymlusgiaid, mamaliaid a phryfed. Heb 
os, mae rhywfaint o brysgoed ar safle twyni yn beth da. 

Ond mae prysgoed yn aml yn broblem hefyd. Mae tymhorau tyfu hirach, llygredd atmosfferig a 
cholled tarfu traddodiadol yn golygu bod prysgoed yn dod fwyfwy i ddominyddu llawer o dwyni. Mae 
tair agwedd i’r broblem gyda hyn: 

• Mae llwyni coediog egnïol yn dod i ddominyddu’r cynefin sydd ei angen ar rywogaethau 
arbenigol y twyni – o Fadfall y tywod ac infertebratau sy’n tyrchu ar y twyni sych i Lyffant y 
twyni a Thegeirian y fign galchog [Liparis loeselii] yn llaciau’r twyni. Trwy roi cysgod mae 
prysgoed yn effeithio’n wael ar y microhinsawdd ar lefel y ddaear, gan wneud yr amodau’n 
llai addas i blanhigion a phryfed arbenigol y twyni. 

• Mae prysgoed yn cyflymu’r olyniaeth, a gall gynrychioli trobwynt ble mae’n anodd iawn 
adfer y twyni wedi hynny. Mae gwreiddiau rhywogaethau prennaidd yn tyfu’n ddyfnach ac 
mae hynny’n gostwng y lefel trwythiad yn llaciau’r twyni. Yn ogystal mae mwy o ddail marw, 
sy’n cynyddu’r deunydd organig cyfoethog sy’n crynodi yn nhywod y twyni. Mae 
rhywogaethau sy’n cloi nitrogen, fel Eithin [Ulex spp.] neu Rafnwydden y môr yn cynyddu’r 
maethynnau yn y pridd – ac mae’r rhain i gyd yn cynyddu ffrwythlondeb y pridd.  

• Drwy angori’r pridd a rhwystro’r gwynt, gall prysgoed leihau gallu’r gwynt i chwythu tywod o 
gwmpas a chadw’r twyni i symud – gall yr effaith deithio ymhell y tu hwnt i’r prysgoed ei 
hun.   

 

23.1.2 Pryd i ddefnyddio’r dull hwn 
Nid oes unrhyw faint penodol o brysgoed sy’n dderbyniol. Mae’n dibynnu ble mae’r prysgoed - yr 
hynaf yw’r twyni, y mwyaf y byddech chi’n ei ddisgwyl. Fel rheol, os oes mwy na 5% yn gyffredinol, 
neu os yw’n lledaenu i’r twyni ifancach neu i’r llaciau, dylech gadw llygad yn ofalus ac ystyried ei 
reoli. Efallai y bydd isafswm hefyd – dysgwch pa rywogaeth sy’n elwa o gael y prysgoed yno; beth 
fyddai effeithiau cael gwared ar y cyfan? 
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23.2 Ystyriaethau dylunio 

23.2.1 Canllawiau 
Torri a symud o’r safle sydd orau, gan ei fod yn sicrhau nad yw’r maethynnau’n dychwelyd i 
gyfoethogi’r pridd. Mae torri â llaw gan ddefnyddio llif fwa yn dasg wych i wirfoddolwyr, ond ar gyfer 
ardaloedd mwy o faint mae atodion torri-a-chasglu ar dractor yn fwy ymarferol. 

Mae ffustio gan ddefnyddio ffust ar dractor yn rhwygo’r deunydd yn effeithiol ac yn ei adael ar y 
safle. Mae ffustiau a reolir o bell yn bosibl hefyd, yn hytrach na rhai ar dractor: er eu bod yn arafach, 
maent yn well ar gyfer tir cymhleth ac maent yn gweithio’n dda ar lethrau serth neu mewn 
ardaloedd sensitif ble byddai tractor yn achosi difrod. Gall ffust fod yn gyflymach ac yn rhatach na 
thorri a thynnu’r deunydd ond mae’r deunydd wedi’i dorri yn gweithio fel tomwellt organig, gan 
bydru a chyfoethogi’r pridd. Os ydych chi’n defnyddio ffust, gwnewch yn siŵr eich bod yn cribinio’r 
deunydd a’i dynnu neu ei losgi wedyn.  

Gall tynnu gwreiddiau gan ddefnyddio tractor i godi llwyni unigol neu beiriant cloddio i balu o dan yr 
haen o wreiddiau fod yn ddelfrydol gan ei fod yn dychwelyd yr olyniaeth i’r tywod noeth. Gall fod yn 
araf ac yn flêr ac mae’n creu llawer o ddeilliannau gwastraff i ddelio â nhw – ond yn aml dyma’r 
dechneg fwyaf effeithiol yn y tymor hir. Trwy dynnu’r planhigyn cyfan nid oes unrhyw berygl y bydd 
yn aildyfu chwaith. 

 

Ffigur 37. Defnyddio tractor a ffust fecanyddol i dynnu darnau trwchus o brysgoed o’r twyni yn Penhale, 
Cernyw, 2021. Llun, Andy Nelson. 

 

23.2.2 Faint o brysgoed i’w dynnu 
Byddwch yn glir pa mor bell yn ôl rydych chi am ddychwelyd yr olyniaeth. Os mai dim ond atal 
prysgoed rhag lledaenu ymhellach a throi yn goetir yw eich nod, gallwch weithio uwchlaw’r ddaear – 
gyda chyfuniad o dorri a dull rheoli dilynol drwy bori neu roi cemegion mewn mannau penodol. Os 
mai eich nod yw adfer cymuned gynharach o laswelltir y twyni, mae’n debyg y bydd angen i chi 
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dynnu’r deunydd organig oddi ar wyneb y pridd, yn enwedig os yw’r prysgoed wedi’i sefydlu ers 
amser maith. 

23.2.3 Amseru 
Fel yn achos unrhyw gynefin arall, dylid clirio prysgoed y tu allan i dymor nythu adar bob amser, h.y. 
rhwng mis Medi a Chwefror.  

Os ydych chi’n clirio’r prysgoed trwy godi’r gwreiddiau, neu os ydych chi’n bwriadu stripio tyweirch 
ar ôl torri, yna mae’n bwysig gwirio nad oes ymlusgiaid sy’n gaeafgysgu yn defnyddio’r ardal. Os yw’n 
bosib eu bod, yna rhannwch y gwaith yn ddau gam gwahanol: cliriwch y prysgoed uwchlaw’r ddaear 
rhwng mis Medi a Chwefror, y tu allan i’r tymor nythu; ac yna stripiwch y pridd neu balu’r gwreiddiau 
allan pan fydd yr ymlusgiaid sy’n gaeafgysgu wedi gadael, yn ddelfrydol rhwng canol Mawrth ac Ebrill 
neu rhwng Medi a Hydref. 

 

23.2.4 Atal aildyfiant 
Bydd y rhan fwyaf o rywogaethau o brysgoed yn aildyfu’n egnïol ar ôl eu torri. Caniateir hyn ar lawer 
o safleoedd; caiff ei dorri eto ar gylch torri coedlan 10-12 mlynedd, sy’n cadw ei werth fel cynefin 
ond yn atal y prysgoed rhag lledaenu. Fodd bynnag, os mai eich nod yw adfer glaswelltir y twyni, 
mae angen i chi ei atal rhag aildyfu. 

Defnyddir chwynladdwyr fel glyffosad yn helaeth i drin bonion; os yw’r prysgoed wedi hen sefydlu 
mae’n anodd iawn eu hatal rhag aildyfu heb ddefnyddio cemegion. Fodd bynnag, mae cost 
amgylcheddol i unrhyw chwynladdwyr cemegol, ac mae angen i unrhyw gontractwyr sy’n gweithio 
gyda nhw ddeall sensitifrwydd ecolegol y cynefin y maent yn gweithio ynddo. Os ydych yn trin y 
bonion, mae’n well torri prysgoed tua 10cm uwchlaw lefel y ddaear fel ei bod yn hawdd gweld y 
bonion; gellir eu torri ar lefel y ddaear yn nes ymlaen os oes angen. Gall defnyddio chwynladdwyr a 
gaiff eu chwistrellu i mewn i’r bonion leihau’r effeithiau ar gynefinoedd gwlyptir – yn enwedig yn 
llaciau’r twyni. 

Pori. Ychydig o anifeiliaid pori fydd yn ymdrin â phrysgoed prennaidd sydd wedi’i hen sefydlu, ond 
gall tyfiant newydd rhywogaethau fel Eithin fod yn flasus iddynt ac yn fwy maethlon na llystyfiant 
arall y twyni. Bydd bridiau gwydn o wartheg a merlod yn bwyta tyfiant ifanc, fel y bydd rhai ceirw; 
gall cwningod hyd yn oed ymdrin â’r llystyfiant ifancaf un. Fodd bynnag, mae’n annhebygol y bydd 
pori ar ei ben ei hun yn atal y rhan fwyaf o brysgoed rhag tyfu’n llwyr – mae angen cyfuno’r dechneg 
â thorri eto ar adegau penodol, dros sawl blwyddyn mae’n debyg. 

23.3 Ystyriaethau eraill 

23.3.1 Rhywogaethau eraill, ffactorau eraill 
Byddwch yn ymwybodol pa rywogaeth sy’n elwa o’r prysgoed cyn i chi ddechrau. Mae arolwg o adar 
bridio ac arolwg o famaliaid bach y tymor cynt yn bwysig er mwyn helpu i benderfynu faint y mae’n 
iawn ei dynnu; ond edrychwch hefyd ar gofnodion ar gyfer cennau a ffyngau epiffytig – mae’n bosibl 
bod angen presenoldeb prysgoed parhaus ar y rhywogaethau prinnaf yn y twyni. Efallai y bydd 
angen edrych am famaliaid fel moch daear. Efallai bydd ystyriaethau archeolegol neu UXO yn atal 
palu’r gwreiddiau allan. 
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23.3.2 Cynnal proffiliau’r twyni 
Os ydych chi’n defnyddio cloddwyr trwm neu dractorau, ceisiwch osgoi’r demtasiwn i lyfnhau proffil 
y twyni wrth i’r prysgoed gael ei dynnu. Mae topograffi cymhleth, ac ystod o lethrau ac agweddau, i 
gyd yn creu microhinsoddau a microgynefinoedd amrywiol sydd yn aml wedi’u cuddio o dan y 
prysgoed. Sicrhewch eu bod yn dal yn gyflawn ar ôl i’r prysgoed fynd. 

23.3.3 Contractwyr 
Gweithiwch yn agos gyda chontractwyr i sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o lwybrau mynediad, a’r 
angen am fio-sicrwydd wrth dynnu deunydd, yn enwedig yn achos deunydd sy’n gallu aildyfu o 
ddarnau bach o goesynnau neu wreiddiau. Sicrhewch fod Clerc Gwaith Ecolegol yn goruchwylio’r 
gwaith. 

23.3.4 Gwaredu deunydd planhigion 
Yn ddelfrydol dylid symud y toriadau o’r safle yn gyfan gwbl – os caiff ei asglodi yn gyntaf gellir ei 
ddefnyddio mewn llefydd eraill fel tomwellt, er gall hynny fod yn gostus ac yn achos safleoedd 
anhygyrch yn aml nid yw hyn yn ymarferol. 

Mae’n fwy cyffredin llosgi toriadau mewn ardaloedd dynodedig ar gyfer coelcerthi. Er bod 
gwirfoddolwyr wrth eu boddau â choelcerthi, gall y lludw a adewir ar ôl achosi crynodiadau uchel 
iawn o faethynnau a dod yn ffynonellau ymsefydlu mieri a rhywogaethau eraill tir gwastraff. 
Defnyddiwch gyn lleied â phosib o safleoedd llosgi, ac os oes modd ceisiwch symud y lludw o’r safle 
wedyn. Dewiswch ble i losgi yn ofalus hefyd – mae’n demtasiwn llosgi mewn man sydd eisoes yn 
agored a heb lystyfiant, neu mewn pant naturiol, ond gall y rhain fod yn safleoedd pwysig ar gyfer 
pryfed sy’n tyrchu neu blanhigion prin. 

Os nad oes modd llosgi a symud, yna gellir pentyrru deunydd prysgoed ar y twyni mewn ardaloedd 
aberthol. Byddant yn dod yn gynefin newydd, ond yn y pen draw byddant yn pydru ac yn 
cyfoethogi’r pridd. Dylid ystyried hyn fel y dewis olaf. 
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 Ffigur 38. Gwirfoddolwyr yn torri prysgoed ac yn ei losgi mewn coelcerthi rheoledig ar y safle yn Penhale, 
Cernyw, 2021. Llun, Ellie Chidgey. 

 

23.3.5 Symud pridd wedi’i gyfoethogi 
Anaml y bydd clirio prysgoed ynddo’i hun yn ddigon i adfer planhigion amrywiol glaswelltir y twyni, 
hyd yn oed gan ddefnyddio techneg pori. Os yw wedi’i sefydlu ers blynyddoedd, bydd 
gweithredoedd systemau gwreiddio dyfnach a chrynodiad dail marw wedi newid priodweddau’r 
pridd ac wedi cynyddu ffrwythlondeb y pridd. Mae rhai rhywogaethau o brysgoed yn newid y pridd 
mewn gwahanol ffyrdd: wrth i ddeunydd marw Rhododendron bydru, er enghraifft, mae’n 
asideiddio’r pridd ac yn rhyddhau cemegau alelopathig, sy’n gallu rhwystro rhywogaethau newydd o 
blanhigion rhag egino a thyfu. Os yw’r gwreiddiau’n dal yn y ddaear, byddant yn pydru’n araf ac yn 
parhau i gynyddu ffrwythlondeb y pridd am flynyddoedd. 

Os mai’r nod yw symud yr olyniaeth yn ôl ddigon i adfer glaswelltiroedd twyni symudol neu led-
sefydlog, yna dylid clirio prysgoed ac yna stripio tyweirch er mwyn cael gwared ar bridd o’r wyneb 
sy’n llawn deunydd organig. Gall dyfnder y pridd sydd i’w dynnu amrywio o 10 i 30cm, yn dibynnu ar 
faint o amser mae’r prysgoed wedi bod yn tyfu. Mae’n bwysig cyfrifo hyn ymlaen llaw, gan ddechrau 
trwy balu twll ac edrych – hyd yn oed ar hen dwyni mae’r lliw’n dueddol o newid yn amlwg ar 
ddyfnder penodol, ac o dan hynny mae’r tywod yn oleuach ac nid oes llawer o gynnwys organig. 

 

23.3.6 Canfyddiadau’r cyhoedd – negeseuon allweddol 
Mae clirio llystyfiant, stripio’r pridd a chreu coelcerthi yn mynd yn groes i reddf y rhan fwyaf o bobl o 
ran diogelu’r amgylchedd, yn enwedig pan mae cymaint o’r negeseuon yn ymwneud â’r angen i 
adfer pridd a chynefinoedd sy’n storio carbon. Byddwch yn glir bod clirio prysgoed o dwyni yn 
ymateb i’r argyfwng bioamrywiaeth, nid i’r argyfwng hinsawdd, a dylai’r negeseuon ganolbwyntio ar 
effeithiau cadarnhaol adfer y cynefin hwn i lawer o rywogaethau sydd mewn perygl o ddifodiant. 

Gall ffotograffau hanesyddol fod yn arfau defnyddiol yn y negeseuon hyn: mae prysgoed yn broblem 
cymharol ddiweddar ar y rhan fwyaf o safleoedd twyni, ac mae hen ffotograffau o dwyni mwy 
agored bron bob amser yn helpu i gyfleu’r syniad mai gweithred o adfer, nid dinistr, yw eu tynnu.  

23.4 Pethau i edrych allan amdanynt 

23.4.1  Aildyfiant 
Dylid monitro ardaloedd lle mae prysgoed wedi’i glirio, a’r ardaloedd cyfagos, yn aml i weld a ydynt 
yn aildyfu o’r gwreiddiau, o’r bonion, o ddarnau o blanhigion wedi’u gollwng neu o’r storfa hadau. 
Efallai y bydd rhywogaethau o blanhigion sy’n cael eu gwasgaru gan adar trwy’r ffrwythau yn hadu 
cryn bellter i ffwrdd, neu’n dod i mewn eto o ffynonellau oddi ar y safle. 

23.5 Maethynnau 
Mae rhai planhigion ymledol yn cloi nitrogen (fel Rhafnwydden y môr [Hippophae rhamnoides]). Mae 
eraill yn cronni biomas a deunydd organig y pridd am eu bod yn tyfu’n gyflym. Mae’n bwysig symud 
y rhywogaethau hyn a’r pridd wedi cronni oddi ar y safle lle bo modd, er mwyn cadw statws maethol 
isel ar y safle. 
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23.6 Monitro 
Dylai monitro (gweler Adran 9) ystyried: 

• Atal rhywogaethau prysgoed rhag aildyfu 

• Bod rhywogaethau brodorol y twyni neu rywogaethau dymunol yn ailymsefydlu yn yr 
ardaloedd a gliriwyd 

23.7 Cost 
Mae clirio prysgoed yn amrywio o rad i ganolig, yn dibynnu ar faint o beiriannau mawr a gaiff eu 
defnyddio. 

 

 

24 RHEOLI RHYWOGAETHAU YMLEDOL 
Mae’r adran hon yn ymdrin ag ystyriaethau yn ymwneud â rhywogaethau ymledol ar dwyni tywod.  

Adrannau perthnasol eraill: Clirio prysgoed 

 

24.1 Nod/Targed 

24.1.1 Nod a buddion 
Nod rheoli rhywogaethau ymledol yw dileu neu leihau lledaeniad rhywogaethau problemus a 
gwarchod rhywogaethau sydd o ddiddordeb cadwraethol mwy. Gall rhywogaethau ymledol achosi 
difrod ecolegol sylweddol gan gynnwys colli bioamrywiaeth, newidiadau yn ffrwythlondeb y pridd, 
cynnydd yn y defnydd o ddŵr gydag effeithiau lleol ar y lefel trwythiad ac weithiau ar gemeg y dŵr. 
Trafodir yr effeithiau negyddol hyn yn fanylach yn y paragraffau a ganlyn. 

Beth sy’n gwneud rhywogaethau’n ymledol? 

Mewn byd o globaleiddio, mae llawer o gyfleoedd i rywogaethau ymledu y tu hwnt i’w cynefinoedd 
naturiol. Nid yw’r rhan fwyaf yn goroesi, ond mae rhai’n ffynnu. Heb bresenoldeb cystadleuwyr 
naturiol neu ffactorau eraill a fyddai’n eu cyfyngu, gall y rhywogaethau hyn ddod i ddominyddu yn 
eu hamgylcheddau newydd, sydd yn aml yn tarfu ar y cydbwysedd bregus a’r rhyngweithio rhwng y 
rhywogaethau brodorol y maent yn cydfodoli â nhw. 

Mae’r mwyafrif o rywogaethau ymledol ar ein twyni yn tarddu y tu allan i’r DU; mae llawer wedi 
cyrraedd yn sgil garddwriaeth, ac wedi lledu o erddi pobl. Mae eraill yn frodorol i rai rhannau o’r DU, 
ond wedi lledaenu i ardaloedd newydd. Mae dwy o’r rhywogaethau sy’n achosi’r problemau mwyaf 
cyffredin o ran rheoli ar systemau twyni’r DU oherwydd eu tueddiadau ymledol – Rhafnwydden y 
môr a Barf yr hen ŵr [Clematis vitalba] – mewn gwirionedd yn frodorol i arfordiroedd y Dwyrain a’r 
De, yn y drefn honno. Gall hyd yn oed rywogaethau brodorol fel Eithin [Ulex europaeus] ddod i 
ddominyddu os na chânt eu rheoli. Planhigion yw’r rhan fwyaf o rywogaethau ymledol ar dwyni – 
ond mae yna anifeiliaid ymledol hefyd: o garp yn llynnoedd llaciau’r twyni i geirw; o’r fuwch gota 
amryliw i wiwerod llwyd.  

Pa broblemau maen nhw’n eu hachosi? 
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Mae llwyni fel Rhafnwydden y môr a Rhosyn Japan [Rosa rugosa] yn yr ardaloedd gwlypach yn ffurfio 
dryslwyni trwchus ac yn trechddisodli planhigion brodorol y twyni, gan daflu cysgod dros y tywod 
noeth a datblygu haenau trwchus o ddeunydd organig marw. Mewn rhai blynyddoedd, prin y gellir 
adnabod yr ardaloedd hyn fel cynefinoedd y twyni o gwbl. Gall planhigion llai hyd yn oed fel yr 
Ytbysen fythol lydanddail [Lathyrus latifolius], Triaglog goch [Centranthus ruber] neu Pirri-pirri 
[Acaena Novae-Zelandiae] ddominyddu clytiau o dywod noeth, gan wthio blodau unflwydd a 
lluosflwydd brodorol y twyni allan.  

Mae rhywogaethau eraill yn effeithio ar y cilfachau ecolegol y mae bywyd gwyllt brodorol y twyni’n 
dibynnu arnynt. Er enghraifft, nid yw’r Alarchfwsogl serennog [Campylopus introflexus] byth yn 
tyfu’n dalach na thua 3cm, ond mae’n ffurfio carpedi dros glytiau o dywod noeth mewn rhostir 
twyni, gan eu gwneud yn anhygyrch i’r gwenyn a’r gwenyn meirch tyrchu, a’r infertebratau eraill y 
mae’r cynefinoedd hyn mor hanfodol iddynt. 

 

24.1.2 Pryd i ddefnyddio’r dull hwn 
Mae llawer o’r rhywogaethau sydd wedi ymsefydlu dros y ganrif ddiwethaf yma i aros; ein gwaith ni 
yw ymyrryd lle mae’n fwyaf pragmataidd gwneud hynny er mwyn sicrhau bod bywyd gwyllt brodorol 
y twyni yn dal i allu byw a ffynnu. Weithiau gallwn ganiatáu i rywogaethau gydfodoli, ond weithiau 
mae rhaglenni dileu ac ymyriadau costus yn hanfodol. 

 

24.2 Ystyriaethau dylunio 

24.2.1 Canllawiau 
Rheoli â llaw ac yn fecanyddol Ar gyfer planhigion prennaidd disgrifir rhai technegau cyffredinol yn yr 
adran ar reoli prysgoed – ond mae bob amser yn werth ymchwilio i’r arferion gorau ar gyfer eich 
rhywogaeth benodol chi. Mae’n bwysig deall bioleg atgenhedlu’r planhigion rydych chi’n eu tynnu. 
Er enghraifft, gellir torri coed pinwydd yn y gwaelod ac fel arfer fyddan nhw ddim yn aildyfu. Ar y 
llaw arall, bydd Rhafnwydden y môr a Rhosyn Japan yn aildyfu o’r gwaelod yn gyflym a naill ai bydd 
angen triniaeth gemegol arnynt neu bydd angen codi’r gwreiddiau’n llwyr er mwyn bod yn effeithiol. 

Gellir rhwygo planhigion llai ymledol, fel Pirri-pirri neu Alarchfwsogl serennog, allan â llaw neu gydag 
arfau llaw syml – ond byddwch yn ymwybodol eu bod yn debygol o ail-wreiddio os gadewch chi nhw 
ar y ddaear. Llosgwch y toriadau neu ewch â nhw oddi ar y safle gyda chi.  

Ar gyfer planhigion blodeuol unflwydd a byrhoedlog fel Melyn yr hwyr [Oenothera spp.] neu 
Amrhydlwyd Canada [Conyza canadensis], cofiwch y byddant yn datblygu storfa hadau yn y pridd 
tywodlyd yn gyflym: os tynnwch bob un ohonynt un flwyddyn nid yw hynny’n golygu na fyddant yn 
dychwelyd mewn niferoedd tebyg y flwyddyn nesaf – ac nid oes fawr o bwrpas eu tynnu ar ôl iddynt 
flodeuo a bwrw eu hadau. 

Triniaeth gemegol. Mewn llawer o achosion mae’n afrealistig ceisio dileu rhywogaeth ymledol heb 
ddefnyddio chwynladdwyr. Yn achos rhywogaethau deiliog byr, mae’n hawdd chwistrellu planhigion 
unigol yn y fan a’r lle ond dylid bod yn ofalus iawn mai dim ond y rhywogaethau hynny rydych chi’n 
eu targedu gaiff eu chwistrellu. Yn achos rhywogaethau talach a mwy prennaidd, yr arfer yw torri yn 
gyntaf rai centimetrau uwchlaw’r ddaear ac yna drin y bonion agored yn fuan wedi hynny. Gall 
rhywogaethau ymledol llaciau’r twyni, fel Corchwyn Seland Newydd [Crassula helmsii] fod yn hynod 
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helaeth ac mae angen eu trin â chwynladdwr i gael gwared arnynt; ond wrth ddefnyddio 
chwynladdwyr mewn amgylcheddau llaith mae risg uchel o ddifrod amgylcheddol ehangach a dim 
ond gyda chaniatâd y cyrff perthnasol y dylid gwneud hynny. 

 

24.2.2 A ddylwn i geisio cael gwared ar bob rhywogaeth ymledol? 
Mae’n anodd cael gwared ar blanhigion ymledol: maen nhw’n ymledu ac yn ymsefydlu mewn 
cynefin yn effeithiol – dyna sut daethant yn broblem yn y lle cyntaf. Mewn llawer o achosion, erbyn 
i’r broblem gael ei chanfod bydd angen rhoi llawer o amser i’w datrys. Mae rheoli rhywogaethau 
ymledol ar dwyni yn aml yn golygu eu cadw rhag dod i ddominyddu, a sicrhau bod ecoleg y twyni yn 
dal i allu gweithredu o’u cwmpas. 

Mae’n hanfodol bod rheolwyr twyni yn dilyn trywydd realistig a phragmataidd. Dewiswch y 
brwydrau pwysicaf, a’r rhai y gallwch eu hennill – a pheidiwch â rhoi’r gorau hanner ffordd drwodd! 

Mae tair ffactor i’w hystyried wrth benderfynu sut i reoli rhywogaeth ymledol: 

Beth yw ei heffaith a ble? Mae rhai rhywogaethau ymledol yn waeth nag eraill, ac mae rhai o 
nodweddion y twyni yn bwysicach i’w gwarchod nag eraill. Mapiwch gwmpas y rhywogaeth ymledol 
a deall pa rai o nodweddion y safle y mae’n eu bygwth cyn i chi benderfynu bod ei dileu yn 
flaenoriaeth. Edrychwch ar y llenyddiaeth sydd ar gael am y rhywogaethau hyn ac ymchwiliwch i 
ecoleg y cynefinoedd rydych chi’n ceisio eu gwarchod; ceisiwch ddeall pa mor bwysig yw’r broblem 
cyn gweithredu.  

Pa mor dda mae wedi ymsefydlu – a oes modd ei dileu yn llwyr? Monitrwch eich safle’n rheolaidd 
yn erbyn rhestr wirio o rywogaethau ymledol cyffredin. Yn y blynyddoedd pan fyddant yn dechrau 
ymsefydlu, efallai y bydd modd tynnu pob un planhigyn, gan arbed blynyddoedd o gostau a 
phroblemau yn y dyfodol. Ond os ydych chi wedi etifeddu problem hŷn, canolbwyntiwch eich 
ymdrechion. Yn aml mae’n well clirio pob un planhigyn ymledol o 30% o’r safle na 30% o’r planhigion 
ymledol dros y safle cyfan. 

Beth yw effeithiau ymdrin â’r broblem? Yn ogystal â’r costau ariannol ac amser staff, mae dileu 
planhigion ymledol fel arfer yn golygu defnyddio chwynladdwyr cemegol. Bydd hyd yn oed 
chwistrelli hynod ddetholus a gaiff eu rhoi gan weithwyr proffesiynol yn cael rhywfaint o effaith 
ehangach ar ecoleg y twyni, ac mewn llaciau twyni gwlypach yn arbennig gall y difrod ychwanegol 
fod yn sylweddol. Os ydych chi’n defnyddio chwynladdwyr, sicrhewch eu bod yn mynd i weithio a 
bod y canlyniadau’n cyfiawnhau’r dulliau. 

Mae yna lawer o enghreifftiau o ble mae rheolwyr twyni wedi gwario miloedd o bunnoedd a threulio 
cannoedd o oriau yn brwydro’n ofer yn erbyn planhigion ymledol. Bydd bob amser safle arall neu 
reolwr twyni arall sydd â phrofiad o’r un broblem; dysgwch o’u profiadau nhw. 

24.3 Ystyriaethau eraill 

24.3.1 Contractwyr 
Gweithiwch yn agos gyda chontractwyr i sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o lwybrau mynediad, a’r 
angen am fio-sicrwydd wrth dynnu deunydd, yn enwedig yn achos deunydd sy’n gallu aildyfu o 
ddarnau bach o goesynnau neu wreiddiau. 
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24.3.2 Gwaredu deunydd 
Yn yr un modd â rheoli prysgoed, mae’n bwysig tynnu llystyfiant wedi’i dorri o’r twyni neu ei losgi ar 
y safle, er mwyn ei atal rhag ychwanegu maethynnau i’r pridd. Yn achos rhai rhywogaethau ymledol 
mae hyd yn oed yn bwysicach er mwyn eu hatal rhag aildyfu: mae llawer o’r rhywogaethau sy’n 
ymsefydlu gyflymaf yn gallu ailwreiddio o ddim ond darnau bach o ddeunydd gwreiddiau neu 
goesynnau wedi’u gadael ar y tywod. Gall hefyd fod yn effeithiol claddu deunydd wedi’i dorri yn 
ddwfn. Os gwnewch hyn, mae’n hanfodol ei gladdu’n ddigon dwfn (o leiaf 0.5 m, ac yn ddyfnach yn 
ddelfrydol yn achos rhai rhywogaethau) er mwyn ei atal rhag goroesi ond hefyd er mwyn osgoi 
cyfoethogi’r haenau o dywod ar yr wyneb wrth i’r deunydd bydru. 

Mewn rhai achosion, bydd angen cael gwared ar fàs gwreiddiau a rhywfaint o bridd, hefyd oddi ar y 
safle, i atal rhywogaethau ymledol rhag aildyfu. 

24.3.3 Canfyddiadau’r cyhoedd – negeseuon allweddol 
Gall palu planhigion o dwyni tywod (yn enwedig rhywogaethau tlws fel Rhosyn Japan), gwneud 
coelcerthi a defnyddio chwistrelliadau cemegol i gyd gael eu camddehongli gan ymwelwyr, ac i’r 
rhan fwyaf o bobl nid yw’n teimlo fel gofalu am fywyd gwyllt. Mae’n hanfodol cyfathrebu’r rhesymau 
pam mae rhai planhigion yn dda ac eraill yn broblemus ar unrhyw safle twyni ble mae llawer o 
ymwelwyr. Os yw rhywogaethau anifeiliaid yn cael eu rheoli, er enghraifft trwy ddifa ceirw, mae hyn 
hyd yn oed yn fwy sensitif. 

Dylai dwy neges fod yn ganolog i gyfathrebiadau ynghylch rheoli rhywogaethau ymledol: 

1 Mae’r pwyslais ar ofalu am fywyd gwyllt y twyni trwy adfer cynefinoedd y twyni. Rydym yn 
cael gwared ar rywogaethau ymledol dim ond am fod y bywyd gwyllt rydyn ni i gyd yn ei 
garu yn y twyni yn cael ei fygwth ganddynt. 

2 Nid mater bach mo hyn! Mae rhywogaethau ymledol yn broblem sylweddol mewn llawer o 
gynefinoedd, ac yn gyrru amcangyfrif o 20% o golled bioamrywiaeth ar draws y byd.  

Mae bob amser yn helpu i siarad am rywogaeth benodol o blanhigion neu anifeiliaid sy’n dirywio ar y 
twyni ac a fydd yn elwa o fod y cystadleuwyr ymledol yn cael eu gwaredu.  

24.4 Pethau i edrych allan amdanynt 
Rhywogaethau ymledol yn dychwelyd. Dylid monitro ardaloedd lle mae rhywogaethau ymledol 
wedi’u clirio, a’r ardaloedd cyfagos, yn aml i weld a ydynt yn aildyfu o’r gwreiddiau, o’r bonion, o 
ddarnau o blanhigion wedi’u gollwng neu o’r storfa hadau. Efallai y bydd rhywogaethau o blanhigion 
sy’n cael eu gwasgaru gan adar trwy’r ffrwythau yn hadu cryn bellter i ffwrdd, neu’n dod i mewn eto 
o ffynonellau oddi ar y safle. Mae’r un egwyddorion yn berthnasol i fonitro rhywogaethau ymledol o 
anifeiliaid. 

24.5 Maethynnau 
Mae rhai rhywogaethau ymledol yn cloi nitrogen (fel Rhafnwydden y môr). Mae eraill yn cronni 
biomas a deunydd organig y pridd am eu bod yn tyfu’n gyflym. Mae’n bwysig symud y rhywogaethau 
hyn a’r pridd wedi cronni oddi ar y safle lle bo modd, er mwyn cadw statws maethol isel ar y safle. 

24.6 Monitro 
Dylai monitro (gweler Adran 9) ystyried: 

• Gwirio nad yw’r rhywogaethau ymledol yn dychwelyd/aildyfu 
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• Bod rhywogaethau brodorol y twyni neu rywogaethau dymunol yn ailymsefydlu yn yr 
ardaloedd a gliriwyd 

24.7 Cost 
Gall y gwaith o dynnu rhywogaethau ymledol amrywio o fod yn gymharol rad (amser gwirfoddolwyr 
yn bennaf) i fod yn hynod gostus gan ddefnyddio peiriannau mawr ac ymgymryd â dulliau rheoli 
mecanyddol a chemegol nifer o weithiau dros gyfnod o flynyddoedd. Er y gall camau cynnar i reoli 
rhywogaethau problemus ymddangos yn ddrud, bydd yn arbed y swm hwnnw o arian nifer fawr o 
weithiau yn ddiweddarach i gael gwared ar rywogaethau ymledol a adawyd i ledaenu heb eu hatal. 
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25 Rhestr o astudiaethau achos 
Disgrifir astudiaethau achos sy’n ymdrin ag amrywiaeth o themâu a gweithgareddau yn fanwl ar 
wefan Twyni ar Symud www.dynamicdunescapes.co.uk   

 

Mae’r rhestr hon yn crynhoi yn fyr enghreifftiau o weithgareddau mewn amrywiaeth o safleoedd, a 
gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y rhain drwy ddilyn y ddolen uchod: 

Twyni Cynffig: Stripio tyweirch, ailbroffilio, rhicio 

Tywyn Niwbwrch: Stripio tyweirch, ailbroffilio, rhicio 

Merthyr Mawr: Stripio tyweirch, ailbroffilio, rhicio, clirio prysgoed 

Pen-bre: Rhicio, creu llaciau twyni newydd 

Morfa Harlech: Clirio coed, ailbroffilio 

Saltfleetby a Theddlethorpe: Ailbroffilio, clirio prysgoed 

Saltfleetby: Tynnu Clematis vitalba  

Twyni Oxwich: Rhiciau, stripio tyweirch 
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