
 

www.dynamicdunescapes.co.uk                                                                                 @dynamicdunes 

 

Twyni Symudol Cymru – Bwrsariaeth i bobl ifanc  

Eich cefnogi i weithredu’n lleol – i hyrwyddo, gwarchod ac 
astudio bywyd gwyllt Cymru.   

Hoffech chi gael profiad ymarferol o gadwraeth? Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn 
cadwraeth? Cyfle i gwblhau gwaith maes ar broject cadwraeth? Neu greu ffilm 

neu ddarn artistig?   

Ddim yn sicr beth i’w wneud ar gyfer eich traethawd  estynedig?   

 

 

 

 

 

 

Dyddiadau cau cynigion: 

Rhaid cyflwyno cynigion gan: Bydd y canlyniad yn cael ei gyfleu gan: 

06/06/2022 20/06/2022 

15/07/2022 29/07/2022 

26/08/2022 09/09/2022 

07/10/2022 21/10/2022 

Dyddiad cau cynnig terfynol Hydref 2022 

Rhaid cyflwyno adroddiadau/allbynnau terfynol erbyn 31 Ionawr 2023 

 

Am beth fydd yr ariannu hwn yn talu?   

Mae’r bwrsariaeth ar gyfer astudio, hyrwyddo, a chymryd rhan yn ein gwaith cadwraeth 
arloesol ar dwyni tywod Cymru. Mae twyni tywod yn un o’r cynefinoedd dros fioamrywiaeth 
sydd fwyaf mewn perygl. Drwy gyfrwng ein gwaith gobeithiwn newid hyn a sicrhau bod 
twyni tywod yn parhau’n lloches i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.  Bydd eich gwaith yn 

Mae gennym fwrsariaethau sy’n hawdd gwneud cais amdanyn nhw 
(grantiau) o hyd at £500 i’w gwobrwyo i bobl ifanc (18-30 mlwydd oed) 

sy’n byw yng Nghymru.   
Mae bwrsariaethau ar gael ar sail barhaus, gyda chynigion yn cael eu 

hadolygu bob 6 wythnos (mwy o wybodaeth am ddyddiadau cau isod).  
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ein helpu i werthuso a hyrwyddo hyn, neu’n eich galluogi i gymryd rhan mewn rhywfaint o 
hyfforddiant a fydd yn helpu eich gyfra. 

Gellir defnyddio’r bwrsariaeth ar gyfer cludiant, offer (unedau FPS, offer tywydd gwlyb, 
camerâu, meicroffonau, adnoddau artistig) neu hyfforddiant. Rhoir blaenoriaeth i brojectau 
a leolir yn ein safleoedd project, ond rydym yn derbyn ac yn annog ceisiadau am waith yn 
seiliedig ar systemau twyni tywod eraill hefyd.   

Rydym wedi cwblhau nifer o enghreifftiau o waith ar raddfa fawr ar dwyni tywod yn ne 
Cymru, ar Benrhyn Llŷn ac ar Ynys Môn ac mae gennym waith cymunedol sy’n cynnwys y 
gymuned a gwaith rheoli cynefin ledled y safleoedd hyn.   

Rydym yn falch iawn o ddatblygu eich syniadau gyda chi; mae gennym hefyd ystod o deitlau 
posibl o astudiaeth (isod). 

Mae’r ariannu presennol yn gyfyngedig a daw’r cynnig i ben unwaith y bydd yr ariannu hwn 
wedi ei ddefnyddio. 

Dyma gyfle i chi gael: 

• Profiad gwaith maes gyda chefnogaeth gyda’n Swyddog Ymgysylltu â Phobl yn 
ogystal â Rheolwyr Safle 

• Cyfle i gwblhau darn byr neu hir o waith ymchwil 
• Cyfle i hyrwyddo gwaith cadwraeth yn greadigol, edrych ar effeithiau o ran lles neu 

ymchwilio i’r defnydd o’r lleoedd rhyfeddol yma 
• Eich galluogi i ymgymryd â chwrs hyfforddi i gefnogi eich taith tuag at weithio mewn 

cadwraeth 
• Eich galluogi i ymchwilio i yrfa mewn cadwraeth 
• Does dim angen profiad o gwbl 
• Hyfforddiant gwyddoniaeth dinasyddion, adnabod planhigion/pryfed/ffwng ar gael 

ledled y flwyddyn yn ogystal â chefnogaeth i roi eich project ar waith. 
• Mentora gyda staff sy’n gweithio ym maes cadwraeth.   

 

 

Sut i wneud cais: 
 
Cysylltwch â Hannah am sgwrs ac i drafod 
eich syniadau. 
Cwblhewch y ffurflen gais syml. 
 

  
Hannah Lee – Swyddog Ymgysylltu â 
Phobl Cymru 
Hannah.lee@plantlife.org.uk   
Symudol: 07398 182296 

 
 

mailto:Hannah.lee@plantlife.org.uk
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Lle fyddech chi’n gallu astudio?  

Rydym yn croesawu eich syniadau am feysydd astudiaeth, syniadau am hyrwyddo ein 
gwaith cadwraeth a sut fyddech chi’n hoffi defnyddio’r arian hwn. Isod mae rhai pynciau 
astudiaeth potensial. 

 

Safleoedd twyni de Cymru 

 

 

Gwarchodfa Natur Genedlaethol 
Oxwich, Penrhyn Gŵyr: 

 

- Dosbarthiad a’r hyn sy’n gyrru 
poblogaethau o gwningod 

- Mapio nodweddion allweddol 
safle e.e., llaciau twyni 

 

Penmaen/Bae’r Tri Clogwyn: 

 

- Defnydd o rostir twyni gan 
fywyd gwyllt e.e., adar, 
mamaliaid bach, infertebratau 

 

- Ymwelwyr e.e., demograffig, 
straeon/atgofion, defnydd o’r 
safle  
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SDdGA Penbre, Sir Gaerfyrddin : 

 

- Monitro rhafnwydd e.e., mapio 
presenoldeb rhafnwydd a’i glirio, 
monitro ail-dyfiant, monitro ail-
gytrefu tir wedi ei glirio 

- Hydroleg ym Mhenbre 
- Ymgysylltu ag ymwelwyr ym 

Mhenbre 
- Addasrwydd cynefin ar gyfer 

chwilen y traethlin 

 

 

 

Twyni Crymlyn, Abertawe:  

 

- Cwningod e.e., demograffig 
poblogaeth, 
ymddygiad/gweithgaredd 

- Rhywogaethau ymledol (INNS) 
e.e., rhosyn Siapan, 
canolbwyntio ar effeithiolrwydd 
ei glirio, mapio dosbarthiad, 
dylanwad planhigion ymledol 
anfrodorol ar fioamrywiaeth y 
twyni   

- Ymwelwyr e.e., demograffig, 
defnyddwyr, pobl yn dod â’u 
cŵn am dro   

- Addasrwydd y cynefin ar gyfer 
chwilen y traethlin 
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Twyni Baglan, Port Talbot: 

Mae ystod o fylchau cofnodi 
ecolegol yn Nhwyni Baglan – o’r 
rhywogaethau planhigion arloesol 
i’r bywyd gwyllt mamalaidd sydd 
yma neu rywogaethau’r 
blaendraeth. Ymysg y 
rhywogaethau o ddiddordeb mae:   

- Ehedydd 
- Cudyll coch 
- Troellwr bach 
- Bryum y môr 

 - Tegeirian pêr 
 - Murwyll arfor 
- Hel-lys ysbigog 
- Neidr ddefaid 
- Llyffant dafadennog 
- Madfall 
 - Glesyn bach 
 - Chwilen teigr y twyni 
- Addasrwydd cynefin 

chwilen y traethlin 
- Poblogaeth ystlumod lleol  
 

 

 

Ynys Môn a Gwynedd 
 

 

Morfa Bychan:  
 
- Dylanwad porwyr hy gwartheg 
- Defnydd ymlusgiaid o’r safle 
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- Bioamrywiaeth planhigion e.e., 
ail-gytrefu’r tywod yn dilyn 
crafu’r twyni 
 
 
 
 
 
 
  

Tywyn Llŷn: 
 
- Defnydd tir ar gyfer hamdden 

 
Tywyn Fferam: 
 
- Defnydd tir ar gyfer hamdden 
- Dosbarthiad y boblogaeth o 

gwningod 
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Tywyn Trewan: 
 
- Monitro ail-gytrefu (fe all 

gynnwys planhigion ac/neu 
infertebratau) ar fannau wedi eu 
rheoli 

 
Cymyran: 
 
- Defnydd tir ar gyfer hamdden 

 
 

https://dynamicdunescapes.co.uk/the-project/where-were-working/ 
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