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10. Rheoli Gwaith Carreg, Gwaith Metel a 
Gwaith Coed

Mae’r daflen hon yn cyflwyno canllawiau ar reoli 
nodweddion carreg, coed a haearn. 
Mae croesau cynnar, cerfluniau carreg a beddrodau 
canoloesol yn bethau cymharol brin a chydnabyddir eu 
harwyddocâd drwy warchodaeth statudol gan English 
Heritage, fel strwythurau rhestredig. Mae eu cadwraeth 
yn galw am ofal arbennig a chyngor arbenigol. Holwch 
sefydliadau fel:     

• Pwyllgorau Esgobaeth Ymgynghorol 

• Cynghorwyr y Llywodraeth ar yr amgylchedd 
hanesyddol 

• Penseiri cadwraeth        

Mae gwaith carreg mwy diweddar, fel cofebau rhyfel 
a cherrig beddau mwy modern, yn teilyngu gofal 
hefyd. Mae’n rhaid ystyried y dull o reoli cofadeiladau a 
chofebau ar dair lefel:

• Cofadeiladau unigol 

• Grwpiau o gofadeiladau

• Tirluniau’r cof – safleoedd claddu cyfan 

Mae cofadeiladau unigol a grwpiau o gofadeiladau’n 
hawdd eu difrodi drwy erydiad, llystyfiant 
neu brysgwydd nad ydynt yn cael eu rheoli, 
ansefydlogrwydd, fandaliaeth, ad-drefnu a chlirio. 

CYNGOR RHEOLI     

Tasgau addas i wirfoddolwyr   
Gall gwirfoddolwyr helpu gyda gwaith cynnal a chadw, 
fel rheoli planhigion ymledol. Hefyd gall gwirfoddolwyr 
gynnal archwiliadau ar gofebau, gan gadw at 
ganllawiau Iechyd a Diogelwch.               

Rhaid ystyried y canlynol: 
1. Cadw cofebau a chofadeiladau diogel yn rhydd o 
blanhigion sydd â choesynnau coediog, fel coed ifanc 
neu fieri. Nid yw eiddew yn difrodi gwaith carreg yn 
aml, a gall ei warchod rhag llygredd yr aer a thywydd 
eithafol, sy’n achosi erydiad. Er hynny, gall eiddew 
ddifrodi cofebau mwy, sy’n cynnwys 
adrannau o gerrig gydag uniadau. 
Mae’r eiddew yn tyfu i mewn i’r uniadau 
neu unrhyw graciau a chilfachau ac yn 
eu gwthio oddi wrth ei gilydd. Hefyd 
gall eiddew wneud cofebau’n amhosib 
i’w gweld neu eu harolygu, felly efallai 
y byddwch yn penderfynu ei glirio. Os 
byddwch yn gwneud hynny, tynnwch yr 

eiddew yn ofalus oddi ar 
y garreg, gan ddechrau 
yn y top. Peidiwch â thorri 
coesyn yr eiddew a gadael 
y gweddill i farw. Mae torri’r 
coesyn yn annog gwreiddio 
yn y gwaith carreg, gan  
achosi difrod (edrychwch 
ar daflen A9 Planhigion ac 
Anifeiliaid Sy’n Niwsans!). 
DS efallai bod eiddew yn dal 
cofgolofn at ei gilydd, neu’n 
cuddio toriadau a difrod. 
Drwy glirio’r eiddew efallai 
y byddwch yn creu gwaith 
trwsio felly meddyliwch yn 
ofalus cyn cychwyn.  

2. Gadewch ddarn bach o laswellt tal o amgylch 
cofadail a’i dorri’n ofalus â gwellau (efallai y byddwch 
yn dewis torri hwn unwaith neu ddwywaith y flwyddyn 
yn hytrach na bob tro mae safle’n cael ei dorri). Mae 
hyn yn atal difrod os bydd peiriannau torri gwair neu 
strimars yn dod yn rhy agos. 

3. Ni ddylid defnyddio chwynladdwyr o amgylch 
cofebau – mae’n difrodi’r gwaith carreg ac yn creu 
ardaloedd noeth i blanhigion ymledol sefydlu.                

Gofalu am waith carreg os bydd angen cyngor 
neu ganiatâd proffesiynol efallai  
Pan mae cerrig wedi malu neu hollti, ac yn briwsioni 
gydag effaith y tywydd, efallai bydd posib eu 
gwarchod. Dylid gofyn am gyngor ynghylch gwaith 
cadwraeth gan benseiri eglwys lleol a chynghorwyr 
ar adeiladau hanesyddol. Mae cyhoeddiad English 
Heritage: ‘Caring for Historic Graveyard and Cemetery 
Monuments’, yn ddefnyddiol. 

Os yw’r tywydd yn amharu’n gyflym iawn ar gofadail 
hynod bwysig, y cyngor gorau efallai yw ystyried ei 
symud i mewn i adeilad neu i fan cysgodol. Mae hwn 
yn fesur eithafol ac ni ddylid tarfu ar unrhyw waith 

carreg hanesyddol na’i symud heb y caniatâd 
angenrheidiol. 

Fel rheol gyffredinol, dim ond os yw baw’n 
gwneud difrod i gofadeiladau ddylid eu 
glanhau. Nid yw glanhau gyda chemegau a 

brwshys gwifrog yn cael ei argymell. Gall 
hyn wneud i’r garreg ddirywio’n waeth, 
gan eu bod yn gwneud yr arwyneb yn 
arw. Mae’n well gwerthfawrogi’r cen a’r 

mwsogl sy’n tyfu ar y cofadail. Mae rhai Rhedyn y Fagwyr



mathau o gen yn gallu gwneud difrod i gerrig bregus, 
er hynny, dylid gofyn am gyngor proffesiynol os yw hyn 
yn peri pryder.  

Dylid cael gwared ar graffiti cyn gynted â phosib ar 
ôl iddo gael ei greu. Mae hyn yn galw am weithiwr 

profiadol er mwyn osgoi unrhyw anghydbwysedd o 
ran ymddangosiad y garreg. Hefyd efallai bydd angen 
cyngor a phrofiad gwarchodwr.                                                 

Gall defnyddio systemau gorchuddio fel haenau atal 
graffiti newid ymddangosiad y garreg ac nid ydynt yn 
cael eu hargymell yn gyffredinol.             

Wrth ystyried triniaethau eraill i arwyneb carreg, dylid 
gofyn am farn broffesiynol

Diogelwch gwaith carreg 
Edrychwch ar ganllawiau eich yswiriant a/neu 
awdurdod yr eglwys mewn perthynas â hyn. 

Yn yr Eglwys Anglicanaidd, er enghraifft, cyfrifoldeb 
y clerigwyr a’r Cynghorau Plwyf Eglwysig yw cymryd 
gofal priodol i sicrhau diogelwch ymwelwyr â 
mynwentydd. Mae gan y Cynghorau Atebolrwydd 
Preswylydd am ddiogelwch ymwelwyr a’r rhai sy’n 
gweithio yn y safle claddu. Mae gan berchennog cofeb 
(y prynwr neu, ar ôl ei farwolaeth, etifedd y sawl sydd 
wedi marw) gyfrifoldeb cyfreithiol am ei chynnal a’i 
chadw, gan gynnwys ei diogelwch. Mae gan saer maen 
y cofadail ddyletswydd o ofal proffesiynol i’r prynwr 
am sicrhau bod y cofadail yn sefydlog ac yn ddiogel. 
Er hynny, gorwedd y cyfrifoldeb yn y pen draw gyda’r 
‘preswylydd’, sef, yn achos mynwentydd eglwysi, y 
clerigwyr a’r Cynghorau Plwyf Eglwysig. Dylid gwneud 
yn siŵr bod yswirwyr y Cyngor Plwyf Eglwysig yn 
cael gwybod am unrhyw waith sy’n cael ei wneud yn 
y fynwent at bwrpas diogelwch, a dylid ystyried eu 
cyngor. 

Gall anafiadau difrifol, a marwolaethau hyd yn oed, 
ddigwydd pan fydd cerrig sy’n ymddangos yn sefydlog 
yn cwympo.             

Yn rhyfedd iawn, mae hen 
gerrig beddau sydd wedi’u 
gwneud o un slab solet o 
garreg, hyd yn oed os yw’n 
gwyro’n arw, yn sefydlog 
iawn fel rheol oherwydd 
eu hadeiladwaith monolith 
a’r ffaith bod traean o’r 
garreg wedi’i gladdu o dan 
y ddaear. Ar y llaw arall, 
mae rhai cofebau eithaf 
diweddar, o fath ‘lawnt’, yn 
gallu bod yn gynhenid ansefydlog, oherwydd bod yr 
hoelion pren neu’r sment sy’n cysylltu’r slabiau’n cyrydu 
ac yn dadfeilio’n gyflym. 

COFNODI 
Gall cofebau a chofadeiladau fod o ddiddordeb i’r 
hanesydd, yr arlunydd, y pensaer, y daearegwr a’r 
archrestrydd.

Ceir nifer o systemau cofnodi ar gyfer cofnodi cofebau, 
cofadeiladau ac arysgrifau. Dyma rai ohonynt: Mae 
gan y Ffederasiwn o Gymdeithasau Hanes Teulu fwy 
na 160 o gymdeithasau’n aelodau ohoni, a phob un 
yn helpu eu haelodau eu hunain i ymchwilio i hanes 
eu cyndadau yng Nghymru, Lloegr ac Iwerddon. 
Cysylltwch â nhw am wybodaeth am arysgrifau ar 
gofebau.                        

Pecyn Da i Gofnodi Cerrig Beddau gan yr 
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Eglwysi. Pecyn 
cynhwysfawr sy’n cynnwys popeth sydd arnoch ei 
angen i gofnodi a deall cerrig beddau hanesyddol.                                 

Cyhoeddiad Cyngor Archeoleg Prydain - Recording and 
Analysing Graveyards gan Harold Mytum. Nod y llyfr 
yma yw ysbrydoli pobl i gofnodi a dadansoddi cerrig 
beddau a chofadeiladau.
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GWAITH METEL a GWAITH COED 
HANESYDDOL 
Gall safleoedd claddu gynnwys nodweddion sydd 
wedi’u gwneud o fetel neu goed, neu’n cynnwys y 
rhain. Haearn  yw’r gwaith metel fel rheol, yn haearn 
bwrw neu haearn gyrru. Bydd y nodweddion coed yn 
tueddu i fod yn dderw oherwydd cryfder a hirhoedledd 
y pren yma, ond bydd yr un egwyddorion yn 
berthnasol i goed eraill.

Gwaith Metel 

Gwaith haearn 
Mae gwaith haearn bwrw Fictoraidd addurnol yn 
nodwedd mewn mynwentydd. Gwelir rheiliau haearn 
ar derfynau neu’n addurno beddau unigol neu grwpiau 
o feddau. Gall gwaith haearn fod yn rhan o byrth 
mynwentydd neu giatiau addurnol hefyd.             

Daeth haearn bwrw’n boblogaidd ar gyfer gwaith 
haearn addurnol o’r 1750’au ymlaen. Roedd yn cael ei 
greu mewn mowld ac mae haearn bwrw’n rhoi patrwm 
ailadroddus unfath. Mae’n gallu gwrthsefyll cyrydu’n 
gymharol dda ond, gan ei fod yn frau, mae’n cracio o 
dan straen.             

Mae haearn gyrru’n hydwyth iawn ac roedd y rheiliau 
cynharaf yn rhai haearn gyrru, sy’n cael ei weithio tra 
mae’n boeth ac yn gofyn am sgiliau traddodiadol y gof.                   

Mae’n anodd trwsio gwaith haearn hanesyddol ac mae 
angen cadwraeth sensitif.    

Arolygu gwaith haearn 
Mae’n ddoeth archwilio gwaith metel gan chwilio am y 

canlynol:

• Cyrydu, fel paent yn codi’n swigod ac arwynebau 
tyllog.

• Gweddill olewog ar yr arwyneb, gan ddynodi bod y 
paent yn torri i lawr neu bod cyrydu’n digwydd oddi 
tanodd.

• Gwaith paent wedi gweld dyddiau gwell. 

• Darnau coll neu wedi’u difrodi. 

• Staenio gan rwd neu graciau yn y gwaith carreg sy’n 
cysylltu â’r metel. 

• Colfachau giatiau sy’n drafferthus neu’n gwichian. 

Efydd
Mae efydd wedi’i wneud o gopr a thun ac mae’n wydn 
iawn ac i’w weld fel addurn ar gofadeiladau.

Gall verdigris, pigment gwyrdd sy’n ffurfio wrth i efydd 
gael ei effeithio gan y tywydd a’i ddinoethi i aer neu 
ddŵr dros gyfnod o amser, achosi staenio. Arwynebol 
yw’r cyrydu ar efydd fel rheol.  

Plwm
Mae plwm yn fetel meddal iawn, a ddefnyddiwyd ar 
gerfluniau ond, yn fwy cyffredin, ar gyfer llythrennau ar 
gofadeiladau. Gall plwm ar gerfluniau hollti ac ildio i’w 
bwysau ei hun a gall llythrennau plwm syrthio oddi ar 
gofadeiladau.

Gwaith coed a phren 
Defnyddiwyd pren derw i adeiladu pyrth mynwentydd, 
sef y strwythurau a adeiladwyd wrth fynedfa 
mynwentydd ym Mhrydain. Hefyd, mewn mynwentydd 
eglwysi a safleoedd claddu, mae derw wedi cael ei 
ddefnyddio ar gyfer giatiau, seddau tu allan a chofebau.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhannau mewn coeden dderwen 
yn llawn asid tannig neu dannin. Y rhain sy’n gwneud 
y pren canol yn hynod wydn yn yr awyr agored heb 
ei drin. Hefyd, gellir gweld y tannin fel ‘staen inc’ ar 
haearn, oherwydd yr adwaith cemegol. Felly, mae pren 
derw’n cael ei osod yn ei le’n ddiogel yn yr awyr agored 
gyda phegiau pren neu fetelau eraill nad ydynt yn 
cynnwys haearn.  

Mae derw’n bren nodedig, yn gryf a gwydn iawn yn 
yr awyr agored, heb fod angen unrhyw driniaeth i’w 
gadw. 

Cofiwch 
Wrth drwsio neu adfer gwaith coed neu waith metel, 
rhaid sicrhau’r caniatâd angenrheidiol a gofyn am 
gyngor.               
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Cysylltiadau defnyddiol  
Eglwys Loegr, ChurchCare, www.churchcare.co.uk

Yr Eglwys yng Nghymru, www.churchinwales.org.uk/resources/property

www.churchinwales.org.uk/heritage

Gwasanaethau archeolegol awdurdodau lleol 

Y Gymdeithas Genedlaethol i Seiri Maen Cofebau, www.namm.org.uk

Ffederasiwn Cenedlaethol o Gyfeillion Mynwentydd, www.cemeteryfriends.org.uk

Y Gymdeithas ar gyfer Gwarchod Adeiladau Hynafol, www.spab.org.uk

Yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Cofebau Rhyfel www.warcofebau.org 

Asiantaethau statudol y llywodraeth:
Cadw, www.cadw.wales.gov.uk

Historic England, www.historicengland.org.uk

Historic Scotland, www.historic-scotland.gov.uk

Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon, www.doeni.gov.uk

Darllen defnyddiol 
Caring for Historic Graveyard and Cemetery Monuments - English Heritage

English Churchyard Memorials - Frederick Burgess

Managing the Safety of Burial Ground Memorials – Y Weinyddiaeth Cyfiawnder 

Practical Handbook in Archaeology I5 – Cyngor Archeoleg Prydain                

Recording and Analysing Graveyards - H. Mytum


