
Bydd y da�en hon yn eich helpu chi i ddechrau 
meddwl am sut mae rheoli eich sa�e. Bydd yn rhoi 
�ramwaith i chi ar gyfer dechrau arni ac i helpu 
pobl i gymryd rhan. 
Mae cynllunio’r gwaith o reoli unrhyw sa�e’n helpu i 
gadw’r gwaith o dan reolaeth. Yn hytrach nag ymateb i 
broblemau neu dasgau hwyr yn cael eu gwneud, mae 
cy�e i ystyried yn ofalus pa adnoddau sydd gennych 
chi (gall fod yn bobl, arian, adnoddau) a beth gellir ei 
gy�awni’n rhesymol. Drwy fynd drwy’r pump cam yma, 
byddwch yn llunio cynllun rheoli sy’n realistig ac yn 
gynaliadwy. Hefyd, efallai y gwelwch chi bod y broses 
gynllunio hon yn ennill momentwm yn y gymuned 
drwyddi draw ac yn denu gwirfoddolwyr newydd i’r 
sa�e.                    

1. Ymchwilio i gofnodion sy’n bodoli eisoes. 

2. Mapio’r sa�e a dechrau cynnwys gwybodaeth am 
yr hyn rydych chi’n ei wybod a beth rydych chi’n ei 
ddarganfod am blanhigion, anifeiliaid a nodweddion 
adeiledig. 

3. Cynllunio beth rydych chi eisiau ei wneud a sut 
byddwch yn rheoli’r sa�e. Siarad gyda phobl a dod i 
gytundeb ar reoli. 

4. Rhoi gwybod i bobl am y cynlluniau a’u gwahodd 
i gymryd rhan. Cynnal digwyddiadau a dyddiau 
hy�orddi, helpu pobl i ddysgu mwy am y sa�e.          

5. Adolygu’r cynllun; ydi o’n gweithio? 

Gwirio i weld pa mor ymarferol ydi’r cynllun a sut mae 
pobl yn teimlo amdano.

1. YMCHWIL 

Yswiriant 
Mae’n ddoeth gwirio pa lefel o yswiriant sydd gan 
eich sa�e. Efallai eich bod yn cynnal digwyddiadau, 
yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ac yn annog plant i 
archwilio. Gan fod sa�eoedd claddu ar agor i’r cyhoedd, 
maent yn debygol o fod ag yswiriant priodol, ond 
mae’n syniad da gwirio hynny. 

Caniatâd  
Gwnewch yn siŵr bod y bobl sy’n gyfrifol am 
fynwent yr eglwys neu’r sa�e claddu’n gwybod am 
eich cynlluniau. Gobeithio y byddant yn cymryd 
rhan.                   

Gyda mynwent gyhoeddus, cysylltwch 
â rheolwyr eich awdurdod lleol a gyda 
mynwent eglwys, cysylltwch â chyngor yr 
eglwys, y �cer neu’r warden. 

Gwarchodaeth gynllunio 

Yr amgylchedd naturiol  
Mae sa�eoedd claddu’n sa�eoedd 
pwysig ac efallai bydd ganddynt 
warchodaeth arbennig. Er enghrai�t, 
mae nifer o sa�eoedd claddu wedi’u 
dynodi yn Sa�eoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), sy’n 
ddynodiad cyfreithiol. Ydi eich sa�e 
claddu chi mewn Parc Cenedlaethol 
neu Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol? Mae 
gan awdurdodau lleol ac ymddiriedolaethau natur 
restri o sa�eoedd sydd o ddiddordeb penodol o 
ran bywyd gwyllt, fel ‘Sa�eoedd Bywyd Gwyllt’ neu 
‘Sa�eoedd o Bwysigrwydd i Gadwraeth Natur’. Mae’r 
rhain yn amrywio o sir i sir ac yn arwydd o fodolaeth 
nodweddion sydd wedi’u cydnabod fel nodweddion 
prin neu o ddiddordeb arbennig. Hefyd gall eich tir 
claddu gynnwys ‘rhywogaethau dan warchodaeth’ 
fel ystlumod, madfallod cribog mawr neu nadroedd 
defaid.

Treftadaeth adeiledig 
Ceir amrywiaeth o ddynodiadau, o gofadeiladau unigol 
i sa�eoedd archeolegol a thirluniau wedi’u cynllunio. 
Gall sa�eoedd claddu fod oddi mewn i ddynodiadau 
treftadaeth ehangach, Ardal Gadwraeth er enghrai�t. 
Holwch eich awdurdod lleol ac edrychwch ar gofnod 
yr amgylchedd hanesyddol am ddynodiadau a 
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gofynnwch am unrhyw wybodaeth sydd ganddynt 
am y sa�e ac unrhyw gyngor. Gall yr wybodaeth yma 
fod yn ddefnyddiol hefyd wrth greu gwybodaeth, fel 
ta�enni neu arddangosfeydd. 

Os oes gan eich sa�e ddynodiad, neu os yw’n 
cynnwys rhywogaethau dan warchodaeth,  yna efallai 
y byddwch yn dymuno cysylltu â’r asiantaethau 
cadwraeth statudol am gyngor (gweler y cysylltiadau 
defnyddiol ar ddiwedd y da�en hon). 

Os ydych chi eisiau gwybod mwy...
Mae rhagor o wybodaeth ar gael os oes gennych chi 
ddiddordeb arbennig:

Cofnodion biolegol 

Mae enwau’r planhigion a’r anifeiliaid sydd wedi cael 
eu cofnodi eisoes yn eich ardal yn cael eu cadw mewn 
cofnodion biolegol. Cysylltwch â’r awdurdod lleol neu’r 
ymddiriedolaeth natur a gofynnwch iddynt sut mae 
cael eu gweld. Bydd y rhain ar gael ar-lein efallai. 

Cofnodion archeolegol a hanesyddol 

I gael rhagor o wybodaeth am strwythurau adeiledig 
fel cofadeiladau neu gofebau, cysylltwch ag 
adran archeolegol eich awdurdod lleol, cofnod yr 
amgylchedd hanesyddol ac, yn achos y sa�eoedd 
Anglicanaidd, pwyllgor ymgynghorol yr esgobaeth neu 
bencadlys yr eglwys.

2. MAPIO’R SAFLE 
Mae’n syniad da sicrhau map mor fanwl gywir â phosib, 
o faint hawdd ei drin (A3 neu A2). Efallai fod map yn 
bodoli eisoes, neu gallwch lunio un drwy fesur y sa�e. 
Y dewis arall ydi prynu un gan yr Arolwg Ordnans neu 
adran gynllunio’r awdurdod lleol (gwnewch sawl copi 
o’r map sa�e sylfaenol yma). 

Marciwch y nodweddion allweddol canlynol 
arno:
• Mynedfeydd, terfynau, llwybrau a sylfaen yr adeilad.    

• Graddfa’r map neu arwynebedd y safle claddu.

• Cyfeiriad – Gogledd, De, Dwyrain, Gorllewin, gellir 
gwneud hyn drwy naill ai edrych ar fap Arolwg Ordnans 
neu ddefnyddio cwmpawd. 

• Ardaloedd sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd; ble 
mae claddu o’r newydd yn digwydd, a oes unrhyw 
feddau rhyfel, a oes cofeb rhyfel, ble mae torchau o 
�odau’n cael eu gosod yn �ynyddol? 

• Strwythurau neu feddau yr ymwelir â hwy’n rheolaidd. 

• Rheolaeth bresennol; ardaloedd o laswellt wedi’i 
dorri’n fyr, glaswellt twmpathog tal, ardaloedd nad 
ydynt yn cael eu rheoli ar hyn o bryd. 

• Coed, llwyni, gwelyau blodau, bylbiau gwanwyn, 
tomenni compost. Os yw’n bosib, dylid nodi enwau’r 
rhywogaethau o goed a llwyni.
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Dyma eich map sylfaen, sy’n rhoi man cychwyn ar gyfer 
penderfynu beth i’w wneud a ble. Does dim ots os 
nad ydych chi’n gallu adnabod popeth ar hyn o bryd; 
byddwch yn creu darlun manylach yn raddol, wrth i 
amser fynd heibio .

Os ydych chi eisiau cael gwybod mwy
Efallai eich bod eisiau adnabod blodau gwyllt, 
darganfod oes gennych chi nadroedd defaid neu weld 
pa adar sy’n nythu ac ymhle ...  

Beth am gynnal eich arolygon eich hun
• Mae llawer o fywyd gwyllt a hanes diddorol i’w 

darganfod drwy ymweld â sa�e’n rheolaidd drwy 
gydol y tymhorau a gwneud nodyn o’r hyn rydych 
yn ei weld. Mae canllawiau maes ar gyfer adnabod 
rhywogaethau’n ddefnyddiol ac mae ta�enni 
plygu’r Cyngor Astudiaethau Maes yn fan cychwyn 
ardderchog. 

• Tynnwch lun y pethau nad ydych yn eu hadnabod a 
nodi’r dyddiad; yn hwyr neu’n hwyrach fe ddowch chi 
o hyd i rywun a fydd yn gallu dweud beth ydyw! 

Gofynnwch am help
Efallai y bydd arbenigwyr a naturiaethwyr brwd lleol yn 

fodlon helpu: 

• Defnyddiwch y cyfryngau lleol i ddweud wrth bobl 
beth sy’n digwydd a gofynnwch am wirfoddolwyr 
gyda sgiliau neu wybodaeth benodol. Botanegwyr, 
haneswyr lleol neu �otogra�wyr efallai?

• Efallai bydd Gofalu am Erw Duw yn gallu eich cysylltu 
chi â grŵp arall sy’n gwneud prosiect tebyg gerllaw.

• Cysylltwch â: yr ymddiriedolaeth natur, ecolegydd 
yr awdurdod lleol, y sta� mewn gwarchodfa natur 
gerllaw, grwpiau diddordeb lleol. Gofynnwch iddynt 
am help neu awgrymiadau ynghylch pwy arall allai 
helpu.

Chwiliwch am hy�orddiant a gwnewch gais am 
grant i dalu costau 
• Efallai bydd gan aelodau eich cymuned ddiddordeb 

mewn dysgu adnabod bywyd gwyllt, cofnodi 
cofadeiladau neu sgiliau newydd eraill. Edrychwch ar 
da�en B10, Arolygu am Blanhigion ac Anifeiliaid, am 
dechnegau arolygu pellach a tha�en D5, Gwneud Cais 
am Grantiau.

Gellir casglu’r wybodaeth ychwanegol yma ar unrhyw 
adeg; does dim rhaid i hyn ddigwydd cyn i chi lunio’r 
map sylfaen a chynllunio’r gwaith rheoli. 

3. CYNLLUNIO BETH RYDYCH CHI EISIAU EI 
WNEUD 
Unwaith rydych chi’n adnabod eich sa�e yna gallwch 
ddechrau cynllunio sut mae gofalu amdano. Mae’n 
bwysig cynnwys pobl a siarad drwy’r materion yn y cam 
hwn. Yn arbennig, rhaid siarad gyda’r 
bobl hynny sy’n gyfrifol am y sa�e a 
hefyd y bobl sy’n ymweld ag o. 

Mae cynllun sy’n cael ei lunio gan 
nifer o bobl yn fwy tebygol o lwyddo. 
Mae pobl yn debygol o wirfoddoli 
unwaith mae’r cynllun yn dod yn glir 
ac unwaith maent yn gallu gweld bod 
pethau’n digwydd.  

Mae cael nodau ar gyfer rheoli’n 
syniad da, er enghrai�t: 

‘Mae’r sa�e claddu yma’n cael gofal mewn �ordd sy’n ei 
wneud yn bleserus ac yn atyniadol i ymwelwyr, llecyn 
sy’n cyd-fynd â swyddogaeth claddedigaethau, lleoliad 
addas i’r eglwys a hafan i fywyd gwyllt’. 

Y ddwy brif ystyriaeth ar gyfer rheoli yw: ‘ble’ a ‘phryd’.

Map rheoli i gynllunio ‘ble’ 
Edrychwch ar gopi glân o’ch map a dechreuwch ystyried 
pa ardaloedd sy’n addas ar gyfer rheolaeth arbennig:                    

• Oes ardaloedd o fylbiau gwanwyn nad ydych yn eu torri 
nes eu bod wedi gor�en blodeuo?

• Oes llefydd ble mae cofadeiladau sydd ag arysgrif a 
chen diddorol arnynt yn cael eu gorchuddio â mieri? 
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Dyma eich map sylfaen, sy’n rhoi man cychwyn ar gyfer 

Fioled

NODIADAU  15/1/2013

Waliau: Yn dechrau mynd yn ansefydlog i’r de o’r 
safle. Pob un efo cennau, planhigion, rhedyn neu 
fwsoglau.

Gwrych: Cael ei docio i 1.5m yn yr hydref. 3 bwlch 
mawr. Drain gwynion, drain duon, cyll, llwyfenni, 
celyn

Blodyn taranau, Pidyn y gog, blodyn y gwynt, 
clychau’r gog 

Glaswelltir: Ardal gyda bylbiau’r gwanwyn : 
eirlysiau, cennin Pedr, briallu Mair sawrus, pys y 
ceirw. Gweddill y glaswellt yn cael ei gadw’n fyr 
drwy gydol y flwyddyn. Sawl planhigyn gwahanol 
yn bresennol (heb eu hadnabod) a hefyd capiau cwyr 
coch, oren a melyn. 

Coed Yw: 1 hen iawn, heb ei thocio, rhai eraill yn cael 
eu tocio’n flynyddol. 

Derw: hen goeden gyda phren marw a nyth tylluan 
frech.

Cyll: yn gwthio’n erbyn y wal.

Danadl poethion a llwyni: ardal yn cynyddu. Y 
llwyni yw mieri, drain duon a choed mêl

Ystlumod: i’w gweld yn rheolaidd yn yr haf

Adar: aderyn du, bronfraith, tylluan, dryw, 
gwybedog, siglen.

Llyffant a Madfall: wedi’u gweld wrth y compost.
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• Ydi’r safle cyfan yn cael ei reoli fel glaswellt byr ac oes 
posib cael ardaloedd gyda gwahanol amseroedd torri 
gwair? 

• Oes angen ailadeiladu’r wal derfyn? 

Wrth gynllunio eich gwaith rheoli, cadwch y map sa�e a 
luniwyd gennych chi yng ngham 2 wrth law. Gall fod yn 
ddefnyddiol gwneud copi ar bapur dargopïo a gosod hwn 
arno os yw’r sa�e’n gymhleth.

Calendr i gynllunio ‘pryd’ 
Ar ôl cytuno ar y gwaith rheoli, rhaid llunio amserlen 
ar gyfer gwneud tasgau. Cynlluniwch beth sydd raid ei 

Nodiadau Rheoli    20/1/2013

Waliau: Trwsio’r bylchau yn y wal ddeheuol; dyddiau gwirfoddoli gyda waliwr proffesiynol. Tynnu’r planhigion i 
ddechrau, eu cadw’n wlyb ac yna’u hailblannu wedyn. Maint y bylchau yw 3m, 5m, 1m.

Gwrych: Blaenoriaeth isel, gadael y bylchau am nawr. 

Glaswellt byr: Dim newid ac eithrio casglu’r holl laswellt sydd wedi’i dorri a’i roi mewn bin compost.

Glaswellt canolig neu ddôl gwanwyn. Torri ar ôl i’r bylbiau flodeuo ac yna torri’n rheolaidd gyda llafn y peiriant torri 
gwair wedi’i osod i 10cm.

Glaswellt tal: Siop anifeiliaid anwes yn awyddus i brynu byrnau bach. Gwneud belar llaw ac yna cyflwyno’r arfer o 
dorri’r glaswellt tal a chynaeafu’r gwair. Bydd y Cyngor yn cymryd y glaswellt sydd wedi’i dorri os nad yw’r tywydd yn 
ddigon da ar gyfer cynaeafu gwair. 

Glaswellt twmpathog: Torri ei hanner bob blwyddyn a’i gompostio. 

Danadl Poethion a Phrysgwydd: Torri’r danadl poethion wrth dorri’r glaswellt tal a’u cynnwys yn y byrnau gwair. Torri’r 
prysgwydd i’r ddaear bob 3 blynedd, fel nad oes coed yn sefydlu.

Coed Yw: Tynnu’r eiddew oddi ar yr hen ywen (contractwr coed). Torri’r ysgaw a’r planhigion eraill o dan y coed yw bob 
blwyddyn. 

Cyll: Blaenoriaeth isel, gadael nawr ond cynllunio i’w tocio yn y dyfodol. 

Biniau Compost: Gwneud 2 fin allan o baledau a’u defnyddio allan yn flynyddol. Rhoi hen domen gompost mewn bin 
neu fynd â’r compost adref ar gyfer gerddi. 

Tomen goed: Marcio 4 cornel y domen goed a dechrau pentyrru pren marw ynddi. 

Glaswellt wedi’i dorri’n fyr

Glaswellt wedi’i dorri’n weddol fyr

Glaswellt tal

Twmpathog

Rheoli Danadl Poethion a Llwyni 

Coed yw 

Pentwr o Bren Marw 

Trwsio bylchau yn y wal

Hen Ywen

Biniau Compost

Map Rheoli 



wneud bob blwyddyn yn ogystal ag yn y tymor hwy; 
mae tair blynedd yn gweithio’n dda. Mae hyn yn rhoi 
cy�e i chi sefydlu gwaith fesul camau, gan ddechrau 
gyda newidiadau bychain, hawdd eu rheoli. Hefyd, 
gall dynnu sylw at waith brys sydd angen ei wneud, fel 
trwsio wal beryglus.             

4. RHOI GWYBOD I BOBL 
Unwaith mae’r cynllun yn barod, dywedwch wrth eich 
cymuned leol a sicrhewch ei chefnogaeth. Mae sawl 
�ordd o wneud hyn, gan ddibynnu ar adnoddau a beth 
sy’n gweithio’n dda yn eich ardal chi. 

Gwybodaeth ysgrifenedig 
• Rhowch boster ar yr hysbysfwrdd yn egluro beth 

rydych yn ei wneud.

• Ysgrifennwch erthyglau a llythyrau ar gyfer 
cylchgronau lleol a chysylltwch â’r wasg leol. 
Anfonwch y newyddion diweddaraf atynt yn 
rheolaidd. 

• Lluniwch boster parhaol yn seiliedig ar y map rheoli, 
gyda lluniau, a’i arddangos ar hysbysfyrddau. Mae 
gan Gofalu am Erw Duw dempled yn ei wefan ar gyfer 
hysbysiadau.

Gwybodaeth lafar   

• Eglurwch i bobl leol, nad ydynt yn cymryd rhan, a 
gofynnwch i’ch �cer (neu arweinydd arall) siarad 
am y cynllun. Siaradwch ar y radio leol ac ystyriwch 
gynnal cyfarfod cyhoeddus a defnyddio gwefannau a 
chyfryngau cymdeithasol.                 
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Gyda’i gilydd, mae’r Map Rheoli, y Cynllun Gwaith Blynyddol a’r Cynllun Gwaith Tair Blynedd yn ffurfio’r Cynllun 
Rheoli

Cynllun Gwaith Blynyddol  

ALLWEDD BETH CAM GWEITHREDU I Ch M E M M G  A  M H  T   Rh

 Glaswellt  Torri unwaith y flwyddyn neu bob 
 twmpathog  yn ail �wyddyn            

 Glaswellt tal Torri a symud neu wneud byrnau gwair 
 dôl haf

 Danadl poethion  Torri gyda’r glaswellt tal             

 Glaswellt canolig Torri’n rheolaidd a symud             

 Glaswellt byr  Torri’n rheolaidd a symud            

 Hen ywen Tynnu’r eiddew, a’r ysgaw oddi tanodd 

 Yw eraill  Tynnu’r eiddew             

 Coed/llwyni eraill  Brigdorri’r llwyni                 

 Gwirfoddolwyr yn  Gwirio’r coed i gyd 
 arolygu’r coed 

 Prysgwydd  Torri i lefel y ddaear             

 Biniau compost  Cylchdroi’r defnydd, cymysgu/gwagio             

 Waliau  Trwsio’r waliau, tynnu’r tyfiant  
  eiddew newydd 

 Tomen goed  Creu ac ychwanegu ato            

Cynllun Gwaith Tair Blynedd  – dim angen cynnwys y tasgau sy’n digwydd yn �ynyddol 

GWEITHGAREDD BLWYDDYN 1 BLWYDDYN 2 BLWYDDYN 3

Trwsio waliau    

Brigdorri llwyni   

Adeiladu biniau compost 

Dechrau rheoli er lles glaswellt tal a danadl poethion

Dechrau rheoli er lles glaswellt twmpathog

Tynnu’r eiddew a’r ysgaw oddi ar yr yw    

Torri prysgwydd      



Cynnal digwyddiadau a dyddiau gwaith
• Unwaith mae cynllun yn ei le, gallwch ddechrau 

gweithio arno.  Gall hyn gynnwys trefnu pobl i wneud 
tasgau a chynnal dyddiau gwaith i wirfoddolwyr a 
dyddiau hy�orddi.

• Mae angen cynllunio gweithgareddau; gall taflen 
D1, Cynnwys Gwirfoddolwyr helpu gyda chynllunio 
digwyddiadau, cadw pobl yn ddiogel a rheoli dyddiau 
gwaith. Ceir awgrymiadau ar gyfer digwyddiadau 
i wirfoddolwyr, cysylltiadau defnyddiol a �yrdd o 
ddenu gwirfoddolwyr newydd.    

Cynnwys plant ac ysgolion         
• Mae gan Gofalu am Erw Duw Becyn Addysgol  i 

helpu athrawon ac arweinwyr grwpiau ieuenctid i 
wneud yn fawr o’u mynwent neu eu sa�e claddu lleol 
(edrychwch ar daflen D3 Hamdden a Dysgu – Pethau 
i’w Gwneud).

Datganiad o arwyddocâd        
Rhaid cynnwys darganfyddiadau pwysig yn eich 
Datganiad o Arwyddocâd (mae hwn yn ymwneud â 
safleoedd Eglwys Loegr/yr Eglwys yng Nghymru).                    

5. ADOLYGU’R CYNLLUN; YDI O’N 
GWEITHIO? 
Rhaid i chi adolygu eich cynllun rheoli ar ddiwedd pob 
blwyddyn. Wedi’r cyfan, dim ond canllaw ydi hwn a 
gellir ei newid os nad oes rhywbeth yn gweithio. 

Gofynnwch i’r gwirfoddolwyr 
Trefnwch gyfarfod blynyddol o bawb sydd wedi 
ymwneud â’r sa�e. Gall hyn fod ar �urf dathliad 

blynyddol a thrafod busnes ar y dechrau.   

Dylid trafod y canlynol:   

• Sut mae’r flwyddyn wedi mynd? 

• Oedd y tasgau’n briodol, yn bleserus ac yn ymarferol?

• Oes gan y grŵp adnoddau addas ac a ydynt mewn 
cy�wr da o hyd?

• Ydi graddfa’r cynllun rheoli’n rhesymol o ystyried eich 
adnoddau?                         

• Oes cyfle ar gyfer hyfforddiant defnyddiol?

• Oes gan unrhyw un syniadau neu brosiectau newydd 
yr ho�ent eu trafod?         

• Oedd yr asesiadau risg yn ddefnyddiol a phriodol? 
Oeddent yn adlewyrchu union risg y sa�e a’r dasg? 
(edrychwch ar da�en D2, Iechyd a Diogelwch).

• Oes unrhyw wersi i’w dysgu o’r llyfr damweiniau? 
(edrychwch ar da�en D2, Iechyd a Diogelwch).

Yn ystod y cyfarfod blynyddol, mae’n werth cyfeirio’n ôl 
at nodau gwreiddiol y prosiect (edrychwch ar gam 3 – y 
cynllun rheoli). Ydi hwn yn cael ei gy�awni? Cadwch 
nodiadau o’r trafodaethau hyn.

Gofynnwch i’r gymuned leol ac ymwelwyr eraill 
Rhowch gyfle i’r bobl leol fynegi eu barn am y cynllun 
ac am unrhyw newidiadau maent wedi sylwi arnynt 
efallai. Os yw’r sylwadau’n gadarnhaol, yna mae hyn 
yn galonogol i’r gwirfoddolwyr. Co�wch roi unrhyw 
sylwadau negyddol a wneir gan lond dwrn o bobl 
mewn persbectif.  

• Beth am gynnal diwrnod agored i ymwelwyr a 
gwahodd adborth; gall hwn fod yn ddigwyddiad codi 
arian hefyd. 
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Cysylltiadau defnyddiol 
Gofalu am Erw Duw, www.caringforgodsacre.org.uk
Eglwys Loegr, ChurchCare, www.churchcare.co.uk
Yr Eglwys yng Nghymru, www.churchinwales.org.uk
Awdurdodau lleol – sut mae gweld cofnodion biolegol a chofnodion archeolegol                         
Ymddiriedolaethau Natur, www.wildlifetrusts.org

Asiantaethau statudol y llywodraeth:
Cadw, www.cadw.wales.gov.uk
Gwasanaethau Amgylcheddol a Threftadaeth – Gogledd Iwerddon, www.ehsni.gov.uk
Historic England, www.historicengland.org.uk
Historic Scotland, www.historic-scotland.gov.uk
Natural England, www.naturalengland.org.uk
Cyfoeth Naturiol Cymru, www.cyfoethnaturiol.cymru
Scottish Natural Heritage, www.snh.gov.uk

Darllen defnyddiol 
Y Cyngor Astudiaethau Maes – siartiau adnabod sy’n plygu
Pecyn Addysgol Gofalu am Erw Duw   

Melynwellt
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Cofnodion 
• Casglwch unrhyw gofnodion gan wirfoddolwyr neu 

aelodau’r cyhoedd. Yn aml iawn, y bobl sy’n gweithio 
ar sa�e sy’n gweld y bywyd gwyllt fwyaf ac yn clywed 
yr adborth gan ymwelwyr. 

• Efallai eich bod yn dymuno ailadrodd arolygon ar 
rywogaethau neu gyne�noedd. Does dim rhaid i 
hyn fod yn �ynyddol; mae arolwg bob tair neu chwe 
blynedd yn amserol oherwydd efallai na fydd y 
rheolaeth yn arwain at newidiadau ar unwaith. 

Y cynllun rheoli   
Ar ôl tair blynedd, mae’n amser da i adolygu neu 
ailysgrifennu eich cynllun rheoli.

• Marciwch unrhyw newidiadau ar y cynllun; trwsio wal, 
torri coed, rheoli gwrychoedd, ac ati. 

• Ystyriwch dasgau newydd y mae gennych adnoddau 
ar eu cyfer nawr.         

• Edrychwch ble mae angen gwneud gwaith oherwydd 
dirywiad. 

Mae tair blynedd yn amser da hefyd i edrych ar beth 
sydd wedi cael ei gy�awni, i ddathlu eich gwaith, i roi 
cyhoeddusrwydd o’r newydd i’r prosiect ac i chwilio am 
wirfoddolwyr newydd. 


