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11. Gofalu am Waliau Cerrig        

Mae’r daflen hon yn cyflwyno canllawiau ar reoli 
gwaith cerrig mewn waliau, gofalu am blanhigion 
ac anifeiliaid cysylltiedig â waliau ac a ddylid cael 
gwared ar eiddew ai peidio. 
Mae waliau’n tueddu i fod yn waliau cerrig sych, waliau 
morter calch neu waliau brics ac fel arfer maent yn hŷn 
na phopeth arall ar safle ac eithrio coed yw efallai!

Gall y dulliau o adeiladu waliau amrywio’n rhanbarthol, 
gan ddibynnu ar y math o garreg a hefyd a fydd raid 
i’r wal wrthsefyll rhew difrifol. Er enghraifft, mae 
gwrychoedd Cernyw a chloddiau Dyfnaint wedi’u 
llenwi â phridd a rwbel adeiladu, sydd i’r dim i’r 
hinsawdd dyner yn yr ardaloedd hyn, ond maen nhw’n 
dal dŵr a byddent yn dioddef o chwyddo oherwydd 
barrug mewn ardaloedd oerach o’r wlad. 

Mae gan wal hanesyddol gymysgedd cyfoethog o 
liwiau a gweadau ac mae hyn yn adlewyrchu’r garreg a 
ddefnyddir a hefyd y planhigion, y rhedyn, y mwsoglau 
a’r cen sydd wedi ymsefydlu arni dros gannoedd o 
flynyddoedd. 

GOFALU am WALIAU CERRIG            
Wrth ystyried atgyweirio neu adfer wal gerrig, rhaid 
gofyn am y caniatâd angenrheidiol, os oes angen, ac 
efallai gofyn i waliwr proffesiynol am gyngor.

Atgyweirio ac ailadeiladu 
Pan mae angen atgyweirio neu ailadeiladu darn o 
wal, chwiliwch am y cerrig neu’r brics gwreiddiol 
ar y safle. Os oes angen dod â cherrig i mewn, yna 
ceisiwch gyfateb y math o garreg ac, os yn bosib, 

defnyddiwch gerrig o 
chwarel leol (holwch eich 
Ymddiriedolaeth Daeareg 
leol am gyflenwyr posib). 
Yn yr un modd, wrth ddod 
â brics i mewn, ceisiwch 
gyfateb y lliw a’r maint yn 
ofalus (bydd swyddogion 
cynllunio eich awdurdod 
lleol yn gallu eich cynghori 
ynghylch hyn efallai). 
Ewch ati i atgyweirio 
neu ailadeiladu yn yr un 
dull ag y gwnaed y wal 
yn wreiddiol. Ni fydd gwaith atgyweirio a wneir gan 
ddefnyddio techneg wahanol yn cyd-fynd a bydd yn 
effeithio ar bwysigrwydd hanesyddol y wal. 

Oni bai fod rhywun yn eich grŵp chi wedi arfer walio, 
yna bydd angen cael help neu hyfforddiant o’r tu allan 
gan waliwr medrus. Mae gweithio ochr yn ochr ag 
unigolyn medrus yn gallu bod yn brosiect gwirfoddoli 
rhagorol.  

Waliau cerrig sych 
Mae codi waliau cerrig sych yn arfer hynafol sy’n 
dyddio’n ôl i’r Oes Haearn o leiaf ac roedd yn cael 
ei ddefnyddio i greu cysgodfannau, amgeyrydd, 
tomenni claddu, strwythurau seremonïol a chorlannau 
anifeiliaid. Mae gan lawer o hen safleoedd claddu 
waliau cerrig o’u hamgylch. 

Sut mae gofalu am waliau cerrig sych 
Gall waliau cerrig sych sydd wedi’u hadeiladu’n dda 
bara am fwy na 100 mlynedd yn braf. Maent yn edrych 
yn atyniadol, yn derfynau sy’n cadw da byw yn eu lle 
ac maent yn cefnogi bywyd gwyllt gan adlewyrchu ein 
traddodiadau ar yr un pryd. Felly mae’n werth edrych ar 
eu holau. 

Peidiwch byth â rhoi sment mewn waliau cerrig 
sych.
Mae’n atal y gwlybaniaeth rhag dianc drwy’r cilfachau. 
Mae’r gwlybaniaeth yn cael ei orfodi allan drwy’r cerrig, 
sydd wedyn yn fregus i ddifrod ac erydiad. Gall llenwi’r 
cilfachau ddinistrio cynefin amffibiaid, ymlusgiaid, 
infertebrata a phlanhigion. 

Atgyweirio waliau sydd wedi dymchwel.  
Mae hyn yn bwysig oherwydd mae’r cerrig mewn 
waliau adfail yn mynd ar goll yn aml – gan arwain at 
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atgyweirio llawer drutach yn nes ymlaen! Ystyriwch 
archebu hyfforddwr waliau cerrig sych i gynnal cwrs 
ar gyfer pobl leol – mwy o hwyl, llai o gost a bydd gan 
bobl leol brofiad wedyn i wneud gwaith atgyweirio 
llawn. Cysylltwch â Chymdeithas y Waliau Cerrig Sych i 
gael gwybodaeth am hyfforddwyr yn eich ardal chi neu 
holwch o gwmpas yn lleol am rywun sydd â’r sgiliau ac 
yswiriant i wneud hyn. Gwnewch yn siŵr bod pawb sy’n 
cymryd rhan yn gwisgo esgidiau a dillad gwarchodol a 
chofiwch gynnal asesiad risg bob amser.

Sut mae gofalu am waliau morter calch  
Mae’r defnydd cynharaf y gwyddom amdano o forter 

calch yn dyddio’n ôl i tua 4000CC yn yr hen Aifft. 
Peidiwch byth ag atgyweirio’r waliau hyn gyda 
sment. Yn wahanol i sment, mae calch yn hydraidd 
ac yn caniatáu i unrhyw leithder yn y wal ddod allan. 
Mae morter calch yn feddal ac yn hyblyg, gan roi lle 
i symud, felly os yw adeilad yn symud ryw ychydig, 
ni fydd y calch yn cracio fel sment. Gall atgyweirio 
gyda sment arwain at uniadau’n ymwthio y tu hwnt 
i wyneb y garreg, sy’n edrych yn hyll ac yn creu 
silffoedd bychain dros wyneb y wal i gyd, sy’n hybu 
pydredd.                   

• Ailbwyntiwch gan ddefnyddio morter calch sy’n 
cyfateb i’r gwreiddiol cystal 
â phosib, i osgoi edrychiad o 
‘drwsio blêr’.           

• Mae’n rhaid atgyweirio gyda 
morter calch rhwng misoedd 
Mawrth a Medi – gan roi 
amser iddo setlo cyn i’r barrug 
gyrraedd.           

• Ystyriwch gynnwys 
gwirfoddolwyr lleol wrth 
atgyweirio, o dan gyfarwyddyd contractwr cymwys. 
Cysylltwch ag adran adeiladau eich cyngor lleol neu 
Gyfeirlyfr Cadwraeth Adeiladau.  

• Gwnewch yn siŵr bod pawb sy’n cymryd rhan yn 
gwisgo esgidiau, gogls a menig diogelwch (alcali yw 
calch) a chofiwch gynnal asesiad risg bob tro. 

YSTYRIWCH BLANHIGION ac ANIFEILIAID 
Gall hen waliau fod â chyfoeth o blanhigion ac 
anifeiliaid yn byw arnynt ac ynddynt, wedi adeiladu 
dros gyfnod o amser. Gall y rhain fod yn fwsoglau, 
rhedyn, cennau, planhigion sy’n blodeuo, pryfed a 
phryfed cop ymhlith pethau eraill niferus. Cadwch 
lygad am friwydd y cerrig ar dop heulog y waliau, 
rhedyn yn y cilfachau oerach, cysgodol a chen ar y 
garreg ei hun.                                

Gall wal galchfaen neu wal ag ynddi forter calch fod 
ag amrywiaeth llawn o blanhigion sy’n tyfu mewn 
amodau calchaidd.            

Mae ein hinsawdd dyner, laith yn ffafrio llawer o 
fwsoglau, cennau a rhedyn yn arbennig, ac mae llawer 

ohonynt i’w gweld ar 
waliau.  

Hefyd gall waliau gynnwys 
ystlumod sy’n clwydo ac yn 
gaeafgysgu. Mae sylfeini 
llaith y waliau’n ddelfrydol 
ar gyfer madfallod, brogaod 
a nadroedd defaid, neu 
famaliaid bychain fel llygod 
a draenogod. 

Dŵr yw’r ffactor allweddol fel rheol i reoli beth sy’n tyfu 
ar wal ac felly mae waliau cysgodol sy’n wynebu tua’r 
gogledd yn tueddu i fod â mwy o rywogaethau’n tyfu 
arnynt na’r ochr heulog sy’n wynebu tua’r de. Yn yr un 
modd, mae waliau a cherrig yng ngorllewin Prydain yn 
gyfoethocach o ran planhigion na’r rhai yn y dwyrain.                                             

Nid yw planhigion sydd â choesynnau meddal, fel 
rhedyn, trwyn y llo eiddewddail a mwg y ddaear, yn 
gwneud unrhyw ddifrod ac nid oes angen eu tynnu. 

Os ydych yn atgyweirio neu’n ailadeiladu wal, yna 
cofiwch am y bywyd gwyllt sydd ynddi:

Tynnwch y planhigion yn ofalus cyn atgyweirio wal a 
gosodwch y planhigion coesynnau meddal yn ôl yn y 
cilfachau unwaith y mae wedi’i hailadeiladu. Rhowch y 
cerrig sydd â chen a mwsogl arnynt yn ôl yn wynebu’r 
un ffordd ag yr oeddent yn tyfu.       

Peidiwch ag atgyweirio wal gyfan ar un tro; yn hytrach 
gwnewch hynny mewn rhannau, fel bod y planhigion 
a’r anifeiliaid yn cael cyfle i symud. Mae hon yn ffordd 
dda o drwsio wal hefyd, gan weithio’n dda i griwiau o 
wirfoddolwyr.                                                      

Coed a llwyni       
Fel rheol, dylid tynnu coed a llwyni sy’n tyfu ar wal neu 
nesaf ati, naill ai drwy eu tynnu allan os ydynt yn fach 
neu eu torri gyda thu allan y wal a gwneud toriadau 
neu ddrilio tyllau i’r bonyn fel ei fod yn cael pydru.                                  

Mewn sawl achos, nid oes posib symud coeden sy’n 
tyfu mewn wal heb wneud difrod i’r wal ei hun. Efallai, 
felly, y bydd rhaid i chi dorri’r aildyfiant dro ar ôl tro i 
ladd y goeden. Weithiau bydd coeden wedi bod yn 
rhan o wal ers amser maith a bydd posib ei gadael yno 
fel nodwedd arbennig o’ch safle.        

Eiddew a phlanhigion coesynnau coediog 
Mae eiddew yn ffrind ac yn elyn; gall wthio rhwng y 
cerrig neu’r brics mewn wal gan ei gwanio, ond hefyd 
gall gynnal wal sy’n dymchwel ar ei thraed a’i harbed 
rhag cael ei hailadeiladu. Mae hefyd yn lleihau’r 
eithafion o ran dŵr a thymheredd sy’n achosi traul 
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tywydd ar y gwaith cerrig.            

Cyn belled nad yw’n gwreiddio yn y wal, mae gwaith 
ymchwil yn dangos bod eiddew, yn gyffredinol, yn fwy 
manteisiol nac anfanteisiol o ran dirywiad cerrig. Felly, 
nid oes rhaid tynnu’r eiddew bob amser (Ivy on Walls, 
English Heritage 2010).

Os yw’r eiddew wedi gwreiddio yn y wal ac os ydych 
chi’n dymuno ei dynnu, yna peidiwch â cheisio gwneud 
hynny oni bai eich bod yn barod i ailadeiladu’r wal. 
Efallai fod yr eiddew yn dal y wal at ei gilydd a gall ei 
dynnu achosi mwy o ddifrod. Ystyriwch docio’r eiddew 
yn rheolaidd. Os ydych chi eisiau tynnu’r eiddew, 
peidiwch â thorri’r coesyn a disgwyl iddo farw. Ar 
waliau, gall torri’r coesyn a gadael yr eiddew ysgogi 
tyfiant pellach, ffyrnicach yn y gwreiddiau i mewn i’r 
wal. Wrth benderfynu tynnu eiddew ai peidio, cofiwch 
ei fod yn llesol iawn i fywyd gwyllt. Os oes posib, ac os 
yw’n briodol (e.e. heb orchuddio neu gysgodi cennau, 
mwsoglau a rhedyn), gellir gadael eiddew i dyfu, 
blodeuo a dwyn ffrwyth.           

Gall planhigion coesynnau coediog fel triaglog fod 
yn niweidiol i waliau cerrig. Er hynny, mae triaglog yn 
edrych yn atyniadol, felly efallai y byddwch yn dewis ei 
adael mewn rhai mannau. 

Adar ac anifeiliaid eraill 
Gall waliau gyda bylchau a chilfachau, neu gydag 
eiddew yn tyfu drostynt, gynnwys adar sy’n nythu ac 
yn gaeafu ac anifeiliaid sy’n gaeafgysgu. Gallai hyn 
gynnwys rhywogaethau o dan warchodaeth, fel y 
madfall cribog mawr ac ystlumod. 

Os ydych chi’n gwybod bod rhywogaethau o dan 
warchodaeth yn eich safle claddu chi neu’n agos ato, 
yna mae’n ddoeth gofyn am gyngor cyn ailadeiladu 
neu drwsio wal. Cysylltwch â’r awdurdod lleol, yr 
ymddiriedolaeth natur leol neu asiantaethau statudol y 
llywodraeth.                              

Dylid amseru’r gwaith er mwyn osgoi tarfu ar 
nythod neu greaduriaid sy’n gaeafgysgu, boed yn 
rhywogaethau dan warchodaeth benodol ai peidio. 
Yr amser gorau ar gyfer ailadeiladu neu atgyweirio 
waliau cerrig sych yw ar ddiwedd yr haf neu ddechrau’r 
hydref (canol mis Awst hyd at ddiwedd mis Hydref ). 
Dyma amser pleserus o’r flwyddyn ar gyfer gweithio yn 
yr awyr agored, gan osgoi’r tymor nythu a’r gaeaf. Os 
nad oes unrhyw nythod amlwg yn y wal, yna gallwch 
weithio yn y gwanwyn ac ar ddechrau’r haf hefyd.   

 
Cysylltiadau defnyddiol
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Ymddiriedolaethau Natur, www.wildlifetrusts.org

Asiantaethau statudol y llywodraeth:
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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  

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

Scottish Natural Heritage, www.snh.gov.uk

Darllen defnyddiol
Ivy on Walls - English Heritage 2010
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