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2. Gofalu am Laswelltir   

Mae’r daflen hon yn cyflwyno canllawiau ynghylch 
sut mae gofalu am ardaloedd glaswelltog ac 
mae’n egluro’r gwahanol ffyrdd o reoli glaswelltir.
Efallai mai mynwent eglwys neu safle claddu yw’r darn 
mwyaf hynafol o dir caeedig mewn plwyf, yn hŷn nag 
adeilad yr eglwys efallai ac yn dyddio o gyfnod cyn 
Cristnogaeth. 

Ar wahân i agor beddau, ni fydd neb wedi tarfu fawr 
ddim ar y glaswelltir, a bydd wedi ailhadu’n naturiol am 
gannoedd os nad miloedd o flynyddoedd. Hefyd, bydd 
wedi cael ei dorri ar gyfer cynaeafu gwair a’i bori gan 
anifeiliaid yn ystod ei gyfnod fel tir claddu. 

Un fantais i’r cysondeb yma wrth reoli dros gyfnod 
hir o amser yw amrywiaeth o laswelltau a blodau 
hardd ac anifeiliaid cysylltiedig, gyda rhai ohonynt yn 
anghyffredin neu’n brin ym 
Mhrydain erbyn hyn efallai. 

Mae hen laswelltir nad oes neb 
wedi tarfu fawr ddim arno, neu 
heb ei wella, yn beth prin yn 
y DU yn awr. I gadwraethwyr, 
gall hwn fod y rhan bwysicaf 
o’ch safle.                        

Penderfynu sut mae rheoli’r 
glaswelltir yw un o’r penderfyniadau pwysig i’w 
gwneud ac mae’n rhaid meddwl a chynllunio’n ofalus. 

Mae’r dull o reoli eich glaswelltir yn dibynnu ar beth 
sy’n addas i’r safle a pha mor aml ydych chi’n fodlon 
ei dorri. Bydd mosaig o laswellt o daldra amrywiol yn 
helpu bywyd gwyllt i ffynnu. Yr amrywiaeth o daldra i’w 
ystyried ar gyfer y glaswellt yw:                                           

• byr fel lawnt.

• canolig - yn cael ei dorri’n rheolaidd ond tua 10cm 
bob tro. 

• tal a blodeuog - yn cael ei dorri ychydig o weithiau y 
flwyddyn. 

• tal a thwmpathog - yn cael ei dorri unwaith y 
flwyddyn neu bob yn ail 
flwyddyn.  

GLASWELLT BYR  
• Mae’n edrych yn daclus ac fel 

pe bai’n cael gofal ac mae pobl 
yn gallu ymweld â’r safle i gyd 
yn hwylus iawn. 

• Yn ei gwneud yn haws darllen cofebau. 

• Helpu adar sy’n bwydo ar y ddaear, fel y fronfraith a’r 
siglen. 

• Gall gynnwys blodau gwyllt agos at y ddaear (teim 
gwyllt neu’r feddyges las er enghraifft).

• Gall gynnwys ffyngau glaswelltir prin sy’n gallu gwthio 
drwy’r glaswellt byr.

• Angen torri’n rheolaidd ac felly angen peiriannau torri 
gwair, tanwydd a phobl sy’n fodlon gwneud y gwaith 
h.y. adnoddau sylweddol.

Rheoli glaswellt byr      

Torri’n rheolaidd a chael gwared ar y glaswellt sydd 
wedi’i dorri bob amser. 

Os oes ffyngau glaswelltir yn bresennol, yna rhoi’r 
gorau i dorri’r glaswellt pan maent yn dod i ffrwyth 
mewn unrhyw nifer. Mae hyn yn digwydd yn yr hydref 
fel rheol, ac felly nid yw’n amser o’r flwyddyn pan mae’r 
glaswellt yn tyfu’n gyflym. 

GLASWELLT CANOLIG 
• Cymharol hawdd ei reoli oherwydd gellir ei dorri gyda 

pheiriant torri cryf.

• Dim angen torri mor rheolaidd â’r glaswellt byr felly 
angen llai o adnoddau. 

• Gall gynnwys rhai planhigion sy’n blodeuo’n isel fel 
meillion, pys y ceirw a’r feddyges las. 
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• Mae blodau’n denu pryfed (gwenyn yn arbennig 
os oes meillion yn bresennol), infertebrata eraill, 
mamaliaid bychain ac ymlusgiaid fel nadroedd defaid. 

Rheoli’r glaswellt canolig 
Torri’n achlysurol a chael gwared ar y glaswellt sydd 
wedi’i dorri bob amser.

Gellir torri hwn gyda pheiriant torri gwair gyda’r llafn 
wedi’i osod i tua 4” (10cm). Mae angen torri’n llai aml 
(yn fisol fwy na thebyg yn ystod y tymor tyfu).  

GLASWELLT TAL
Mae glaswellt tal yn debygol o gynnwys mwy o 
blanhigion ac anifeiliaid na glaswellt canolig a llawer 
mwy na glaswellt byr. 

• Mae’n galluogi i blanhigion flodeuo a bwrw had. Os 
yw’r safle’n cynnwys hen laswelltir heb ei wella, yna 
gall yr amrywiaeth o flodau fod yn odidog.

• Mae’n cynnwys cyfoeth o anifeiliaid; mae gwenyn 
a glöynnod byw yn cael eu denu at flodau ac mae 
chwilod, sioncod y gwair a chacwn yn defnyddio’r 
glaswellt tal am gysgod. Mae amffibiaid, ymlusgiaid a 
mamaliaid bach yn hela am fwyd yn y glaswellt tal.        

• Mae angen llai o reoli, gan arbed amser ac arian. 
Er hynny, gall y rheoli sydd ei angen (torri a chael 
gwared ar laswellt tal) fod yn fwy anodd i’w drefnu. 

Rheoli glaswellt tal 

Y canllawiau allweddol ar gyfer rheoli glaswellt tal yw: 

Cadwch at y rheol euraid a chofiwch gael gwared ar 
yr holl laswellt sydd wedi’i dorri, neu ei adael i wneud 
gwair (edrychwch ar daflen A3, Torri Glaswellt Tal a 
Delio â’r Glaswellt Sydd Wedi’i Dorri).

Rhowch amser i blanhigion sy’n blodeuo dyfu, blodeuo 
a bwrw had.

Torrwch y glaswellt tra mae’n dal i dyfu; cyn i holl 
gryfder y planhigyn fynd i lawr i’r gwreiddiau. 

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu’r canlynol: 

Cynllunio am tua 12 wythnos heb dorri yn y gwanwyn 
neu ddechrau’r haf (unrhyw adeg rhwng canol mis 
Mawrth a diwedd mis Gorffennaf ).  

Torri ardaloedd o laswellt tal cyn diwedd mis 
Gorffennaf ac yn sicr cyn diwedd mis Awst (efallai na 
fydd y blodau hwyr wedi bwrw had ond does posib 
gwneud dim am hyn).

Gadael y blodau haf hwyr, fel bara’r cythraul, yn 
ynysoedd yn y glaswellt wedi’i dorri efallai, a’u torri’n 
hwyrach. 

Mae torri ar ôl diwedd mis Awst yn arwain at storio 
cryfder y glaswelltau yn y gwreiddiau. Dros amser, bydd 
y glaswellt yn datblygu i fod yn drwchus a thwmpathog 
ac yn colli blodau gwyllt. Er hynny, ni fydd gormod o 
ots am dorri’n hwyr o dro i dro.

Defnyddio strimar glaswellt ar olwynion neu strimar 
llaw, neu bladur, i dorri glaswellt tal (edrychwch ar 
daflen A3, Delio â’r Glaswellt Sydd Wedi’i Dorri). Rhaid 
cribinio a symud y glaswellt neu ei adael am ychydig 
ddyddiau ar gyfer gwneud gwair gan ddefnyddio belar 
llaw. 

Ar ôl torri a symud y glaswellt, gellir gadael y glaswellt 
tal i dyfu’n ôl. Yn ddelfrydol, dylid torri unwaith neu 

ddwy eto ddiwedd yr haf 
ac yn ystod yr hydref, a 
chasglu’r glaswellt sydd 
wedi’i dorri. Gellir gwneud 
y torri yma unwaith y 
mis neu unwaith bob 6 
wythnos gan ddefnyddio 
peiriant torri gwair cryf 
gyda bag casglu.                                 

Mwy am amseriad y 
torri ar gyfer glaswellt 
tal 
Mae gan ddolydd y 
gwanwyn arddangosfa 
dda o flodau’r gwanwyn; 
bylbiau fel cennin Pedr 
neu flodau gwanwyn fel 
briallu neu friallu Mair 

sawrus. Dylid eu gadael heb eu torri tan tua chanol mis 
Mehefin.

Mae gan ddolydd yr haf lawer o flodau ym misoedd 
Mai, Mehefin a Gorffennaf – planhigion fel llygad llo 
mawr, pys y ceirw, y bengaled, heboglys a blodau 
menyn. Rhowch gynnig ar dorri ym mis Chwefror ac 
yna ei adael heb ei dorri o tua chanol mis Ebrill tan 
ganol mis Gorffennaf neu ddechrau Awst (tua 12 
wythnos o fwlch torri).
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Beth os oes blodau gwanwyn a haf?

Gall cael blodau gwanwyn a haf yn yr un ardal ei 
gwneud yn anodd penderfynu pryd ddylid torri. 

Ystyriwch yr opsiynau canlynol: 

• Rheoli er lles blodau gwanwyn a haf mewn 
gwahanol fannau:

Dewis 2 ardal (gyda blodau gwanwyn a haf ) a 
defnyddio trefn o dorri yn y gwanwyn yn un a threfn 
o dorri yn yr haf yn y llall. 

• Rheoli er lles blodau gwanwyn a haf yn yr un 
ardal:

I fwynhau’r ddau grŵp, gadael y torri nes bod 
blodau’r gwanwyn a’r haf wedi bwrw had. Torri tua 
chanol mis Gorffennaf. Os bydd y safle’n gordyfu, yna 
dewis gwneud toriad ychwanegol ym mis Chwefror 
(cyn i flodau’r gwanwyn ddod i’r golwg). Y dewis 
arall ydi torri’n gynharach na mis Gorffennaf – canol 
mis Mehefin dyweder. Cofiwch mai 12 wythnos yw’r 
amser hiraf yn ystod y tymor tyfu ar gyfer gadael y 
glaswellt heb ei dorri.

GLASWELLT TWMPATHOG
• Mae’n darparu cysgod drwy gydol y flwyddyn i lawer o 

anifeiliaid sy’n nythu ac yn gaeafgysgu yng nghanol y 
twmpathau, y coesynnau a’r gwreiddiau. 

• Yn eu tro, mae anifeiliaid cigysol mwy yn bwydo ar yr 
anifeiliaid llai sydd i’w canfod yn y glaswellt bras. 

• Nid yw glaswellt bras yn debygol o fod â’r un 
amrywiaeth o flodau â glaswellt tal, manach.

• Addas ar gyfer ardaloedd anodd eu rheoli; yn erbyn 
waliau, o amgylch biniau compost a hen gerrig 
beddau. Gall torri neu strimio drosodd a throsodd 
o amgylch gwaith carreg wneud difrod ac mae’n 
cymryd amser (edrychwch ar daflen A10, Gofalu am 
Waith Carreg, Gwaith Coed a Gwaith Metel).

• Glaswellt twmpathog ydi’r glaswellt gyda’r lleiaf o 
waith rheoli arno; er hynny mae’n gallu edrych yn arw 
a throi’n ôl yn brysgwydd heb reolaeth o gwbl. 

Rheoli glaswelltir twmpathog  
Dylid torri’r ardaloedd o laswellt twmpathog unwaith 

y flwyddyn neu unwaith bob yn ail flwyddyn. Mae’n 
bur debyg y bydd angen strimio, pladurio neu dorri’r 
glaswellt yma gyda gwellau, a chribinio’r glaswellt sydd 
wedi’i dorri neu ei symud o’r ardal. Gall torri’n llai aml 
alluogi i egin coed sefydlu a dod yn broblem. 

Ni ddylid torri glaswellt twmpathog pan mae 
rhywogaethau’n nythu neu’n gaeafu ynddo o bosib. 

Yn ymarferol, mae torri ar ddiwedd yr haf neu 
ddechrau’r hydref yn gweithio’n dda (o tua chanol Awst 
tan tua chanol Hydref ).

Mae hyn yn rhoi amser ar gyfer aildyfu cyn y gaeaf ac, 
os yw’r torri’n digwydd ar gylchdro 2 flynedd, dylid torri 
hanner un flwyddyn a hanner y flwyddyn nesaf. 

PORI
• Unwaith mae safle wedi cael ei baratoi ar gyfer pori 

(ffensys yn eu lle) ac unwaith mae rhywun ar gael i 
reoli’r anifeiliaid, dyma opsiwn cynaliadwy, rhad. Mae 
defaid yn addas ar gyfer pori safleoedd claddu, ond 
mae anifeiliaid eraill mwy yn llai addas oherwydd 
gallant ddifrodi cofadeiladau. 

• Gall anifeiliaid yn gorwedd wrth gofadeiladau achosi 
difrod.

• Mae angen trafod cyn 
pori. Rhowch wybod i’r 
cyhoedd beth yw eich 
bwriad a holwch am farn.                      

Rheoli drwy bori      
Mae defaid yn cnoi 
blodau ac mae eu pori’n 
annog y glaswellt ar draul 
blodau. Os yw’r safle’n 
cael ei bori drwy gydol 

y gwanwyn a’r haf yna mae’r effaith yr un fath â thorri 
rheolaidd gyda pheiriant torri.  Dylid symud anifeiliaid 
pori oddi ar y safle am hyd at 12 wythnos yn ystod y 
gwanwyn a dechrau’r haf fel bod planhigion yn gallu 
blodeuo a bwrw had.   

Mae anifeiliaid pori’n cynhyrchu tail ac iwrin. Gallwch 
ddewis clirio’r tail os yw’r cyhoedd yn defnyddio’r safle 
ond, os nad yw’r safle’n cael ei orbori, does dim angen 
gwneud hynny er lles cadwraeth. 

BLE DDYLID CAEL GLASWELLT O WAHANOL 
DALDRA
Gellir rheoli’r rhan fwyaf o safleoedd claddu mewn 
ffyrdd amrywiol a byddwch wedi dechrau ystyried 
hyn wrth greu eich cynllun (edrychwch ar daflen A1, Y 
Pump Cam).

Mae Gofalu am Erw Duw yn argymell torri’r glaswellt yn 
isel yn yr ardaloedd canlynol: 

• Ardaloedd ble ceir beddau diweddar a’r rhai y mae 
pobl yn ymweld â nhw’n rheolaidd. 
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• Bob ochr i lwybrau i tua metr o led.              

• Blaen yr adeilad, o amgylch y mynedfeydd ac unrhyw 
gofadeiladau arbennig, fel cofebau rhyfel. 

• Llwybrau drwy laswellt sy’n cael ei adael i dyfu’n 
hirach. 

• Ble mae’r glaswellt wedi cael ei dorri’n isel erioed a 
digon o ffyngau fel capiau cwyr ynddo. 

Gall rhannau eraill o dir claddu, gyda beddau hŷn 
nad oes neb yn ymweld â nhw, neu ddim beddau o 
gwbl, fod yn addas ar gyfer glaswellt canolig, tal neu 
dwmpathog. Er mwyn penderfynu ynghylch hyn, mae’n 
rhaid i chi feddwl am eich adnoddau.

Rhai sefyllfaoedd i’ch helpu i benderfynu 

Sefyllfa 1

Rydych yn cael anhawster torri’r glaswellt yn rheolaidd 
mewn safle claddu 
ond gallwch ddibynnu 
ar wirfoddolwyr ar 
gyfer diwrnod gwaith 
cyffredinol. Os yw hyn yn 
wir, yna dylech ystyried 
gadael i fannau addas 
dyfu’n dal. Gall eich 
gwirfoddolwyr dorri’r 
glaswellt ac yna’i gribinio 
a’i symud ar ddiwrnod 
arall neu wneud gwair gan 
ddefnyddio belar llaw.

Sefyllfa 2

Mae gennych wirfoddolwyr brwd sy’n fodlon torri’r 
glaswellt yn rheolaidd ond fe hoffech amrywio hyd 
y glaswellt a chynyddu’r blodau. Yn yr achos hwn, 
ystyriwch gael ardaloedd o laswellt byr a chanolig, gyda 
rhimyn o laswellt twmpathog yn erbyn wal derfyn neu 
mewn ardal heb lawer o gerrig beddau neu feddau nad 
oes neb yn ymweld â nhw bellach. Mae hyn yn cynnig 
cysgod i fywyd gwyllt ac yn cadw gweddill y safle’n 
hawdd ei reoli gyda pheiriant torri gwair.      

Sefyllfa 3 

Mae gennych safle gydag ardaloedd o flodau gwanwyn 
a bylbiau. 

Ystyriwch reoli’r ardal hon o flodau fel dôl wanwyn 
– peidio â’i thorri nes bod y blodau wedi bwrw had 
a’r dail yn marw. Ystyriwch gael rhimyn o laswellt 
twmpathog tua metr o led yn erbyn wal derfyn.  

Mae posib newid eich meddwl gyda phenderfyniadau 
am reoli glaswelltir 

Rhowch gynnig ar reoli ar gyfer glaswellt tal mewn 
ardal fechan (yn ddelfrydol, oddi wrth y brif fynedfa) ac, 
os bydd hyn yn gweithio, ei hymestyn yn raddol. Yn yr 
un modd, gallwch reoli ardal fel glaswellt tal ond bydd 
angen ei dorri’n fyr am gyfnod bach (dathliad arbennig 

efallai). Ni fydd hyn yn achosi niwed tymor hir i’r 
planhigion; maen nhw’n blanhigion parhaol a byddant 
yn ailymddangos. Yn wir, gall torri’n isel yn achlysurol 
fod yn fuddiol oherwydd mae’n lleihau cryfder y 
glaswelltau cras, gan alluogi i laswellt a blodau dôl 
manach ffynnu. 

Rheol Euraid: Cael gwared ar yr holl laswellt sydd wedi’i 
dorri; ei gompostio, gwneud gwair neu fynd ag o o’r 
safle. 

Mae symud y glaswellt sydd wedi’i dorri’n gwneud y 
pridd yn llai ffrwythlon ac, yn raddol, bydd hynny’n 
arafu twf y glaswellt. Mae hyn yn golygu llai o waith 
torri a llai o laswellt wedi’i dorri i’w symud (edrychwch 
ar daflen A3, Delio â’r Glaswellt Sydd Wedi’i Dorri).

Y peth allweddol ydi dod o hyd i system dorri sy’n 
addas i’ch safle ac i’ch gweithlu chi. Mae’n fwy 
tebygol o gael cefnogaeth a llwyddo wedyn. 

DOD Â SAFLE SYDD WEDI’I ESGEULUSO O 
DAN REOLAETH ETO              
Mae mynwentydd eglwysi a safleoedd claddu sydd heb 
gael eu rheoli ers blynyddoedd yn tueddu i gynnwys 
ardaloedd o laswellt bras a llwyni. Mae hon yn broblem 
arbennig ac efallai bydd angen system dorri wahanol 
am rai blynyddoedd, nes bod glaswellt mwy cyson yn 
datblygu.  

Dylid torri’r glaswellt ac yna’i symud o’r safle drwy 
gydol y flwyddyn gyntaf, fel y byddech yn ei wneud 
gyda glaswellt canolig; torrwch ar gylch misol neu 
bob 6 wythnos drwy gydol y gwanwyn a’r haf. Bydd 
hyn yn lleihau cryfder y glaswellt bras, twmpathog ac 
yn dechrau creu’r amodau cywir ar gyfer glaswelltau 
a blodau manach. Os nad oes gennych ddigon o 
weithwyr, yna torrwch deirgwaith – dechrau mis 
Mehefin, dechrau mis Gorffennaf ac yna dechrau mis 
Medi.            

Efallai bydd arnoch angen gwneud hyn am flwyddyn 
neu ddwy ac yna dilyn hynny gyda threfn dorri ar 
gyfer glaswellt tal, canolig neu fyr, gan ddibynnu ar y 
cynlluniau.    

Os yw safle wedi cael ei esgeuluso, yna mae’n gymharol 
hawdd neilltuo ardal ar gyfer glaswellt twmpathog. 
Dylid rheoli hwn gan dorri bob blwyddyn neu bob dwy 
flynedd o’r dechrau.   
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Cysylltiadau defnyddiol 
Gofalu am Erw Duw, www.caringforgodsacre.org.uk

Flora Locale, www.floralocale.org

Plantlife, www.plantlife.org.uk

Ymddiriedolaethau Natur, www.wildlifetrusts.org

Cymdeithas Grwpiau Ffwng Prydain, www.abfg.org

Darllen defnyddiol
Guide to Grassland Plants – Y Cyngor Astudiaethau Maes 

Safleoedd newydd  
Mae llawer o fynwentydd eglwysi, neu estyniadau 

ar y mynwentydd hyn, yn defnyddio tir o gaeau 
ffermwyr yn fwy diweddar. Mae safleoedd claddu 
cyffredinol sy’n dyddio o gyfnod ar ôl 1945 yn 
llai tebygol o fod ag amrywiaeth cyfoethog o 
blanhigion.                    

• Gadewch i ardal fechan o laswellt dyfu’n hir i weld 
beth ddaw i’r golwg. 

• Gofynnwch am gyngor ar reoli glaswelltir os ydych 
chi eisiau ei wella ar gyfer blodau gwyllt, (gweler 
taflen A8, Creu Dôl o Flodau Gwyllt a Helpu Bywyd 
Gwyllt).                    

• Gall glaswellt canolig fod yn fwy priodol na glaswellt 
tal. 


