Pa gynefinoedd sydd i’w cael yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig amrywiaeth o gynefinoedd ac mae’r rhain wedi eu dosbarthu yn chwe math penodol, pob un â’i
nodweddion ei hun. Mae’r tabl canlynol yn dangos y cynefinoedd a’u nodweddion.

Cynefinoedd

Nodweddion allweddol
Uwchben y Ddaear
• Mae blodau’n adnodd allweddol er mwyn peillio pryfed
• Mae planhigion yn ffynhonnell hadau allweddol ar gyfer gweiriau
• Mae’r gwrychoedd eu hunain yn helpu i gynnig cysgod rhag gwyntoedd cryf

Gwrychoedd

Islaw’r Ddaear
• Mae gwrychoedd lletach a’r rhai sydd wedi eu plannu ar draws llechweddau neu yn agos at nentydd yn chwarae
rôl allweddol yn rheoli llif y dŵr ar ôl glaw trwm
• Mae gwreiddiau planhigion yn cael gwared ar amhureddau o’r dŵr yn y pridd yn ogystal â ffawna a fflora’r pridd
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Cynefinoedd

Coetiroedd

Parcdiroedd a
phorfeydd

Nodweddion allweddol
Uwchben y Ddaear
• Mae coetiroedd yn cynnal nifer o rywogaethau, gan gynnwys pryfed sy’n peillio planhigion, ac felly maent yn
gronfa fawr o amrywiaeth genetig
• Mae’r planhigion (h.y. coed yn bennaf) yn cywiro carbon drwy ffotosynthesis
• Gall rhai planhigion gael gwared ar amhureddau yn yr aer ac mae pob planhigyn yn rhyddhau anwedd dŵr sy’n
oeri’r aer
• Mae eu dail, canghennau a’u bonion yn rheoli’r dŵr ffo ar wyneb y tir wrth iddynt ddal diferion glaw
Islaw’r Ddaear
• Mae gwreiddiau’n storio ac yn rheoli dŵr ffo
• Mae gwreiddiau planhigion yn cael gwared ar amhureddau o’r dŵr yn y pridd yn ogystal â ffawna a fflora’r pridd
• Mae gwreiddiau a sylwedd pridd yn storio carbon (ar y coetir isel ar ddaearau brown dwfn, gall hwn fod yn adnodd
sylweddol iawn)
• Chwarae rôl allweddol yn ffrwythloni pridd drwy’r cylch nitrogen
Uwchben y Ddaear
• Mae porfeydd rhannol-naturiol yn rhoi adnodd pori sy’n cynhyrchu cig a chynnyrch llaeth o ansawdd uchel i ni
• Mae porfeydd rhannol-naturiol yn rhoi cartref i bryfed sy’n peillio
• Maen nhw’n darparu cartrefi i bryfed eraill sy’n ysglyfaethwyr plâu cnydau pwysig
• Gall y dalar las o amgylch caeau âr ddal nitradau cyn iddyn nhw fynd i’r dyfrffosydd
• Gellir hau hadau cymysg blodau gwyllt (neu amrywiaethau o feillion) o amgylch terfynau caeau âr neu gaeau pori,
er mwyn darparu neithdar i bryfed sy’n peillio
Islaw’r Ddaear
• Mae eu priddoedd yn storio carbon, fel gwreiddiau planhigion a sylwedd organig
• Mae gwreiddiau porfeydd rhannol-naturiol yn cael gwared ar amhureddau o ddŵr y pridd, yn wahanol i borfeydd
dwys a thir âr, lle gall defnyddio gwrtaith artiffisial ychwanegu llygryddion at y dŵr
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Cynefinoedd

Gwlypdiroedd

Nodweddion allweddol
Uwchben y Ddaear
• Er mai dim ond ambell rywogaeth o blanhigion sydd mewn gwlâu brwyn, mae’r rhain yn dal gwaddodion ac mae
eu gwreiddiau’n cael gwared â’r amhureddau o’r dŵr
• Mae gwlypdiroedd yn cynnal amrywiaeth eang o rywogaethau o adar a nifer o blanhigion allweddol, fel brwyn a
ddefnyddir ar gyfer toi yn draddodiadol
• Daw nifer o blanhigion meddyginiaethol allweddol o wlypdiroedd
• Maen nhw’n cynnig noddfa i bryfed sy’n gallu gweithredu fel peillwyr ac ysglyfaethwyr i blâu naturiol
Islaw’r Ddaear
• Mae gan wlypdiroedd rôl allweddol yn storio dŵr, atal llifogydd drwy arafu’r llif i afonydd a darparu cyflenwad cyson o ddŵr mewn sychwr
• Mae pridd gwlypdir yn fawn ag iddo sail carbon ac felly mae’n storio carbon
• Mae gan wlypdiroedd rôl allweddol hefyd i atal erydu’r pridd

Rhosydd

Uwchben y Ddaear
• Cynnig porfa i fridiau da byw cynhenid
• Darparu helwriaeth ar gyfer bwyd a chwaraeon maes
• Mae rhostiroedd cyflawn a chorsydd eang yn dal y tir mawn bregus at ei gilydd gan atal gronynnau organig rhag
cael eu cludo i’r dŵr yfed
• Mae gwerth mawr i dirlun y rhostiroedd, gyda gorchudd brown a phiws copa’r bryniau yn y fwrdeistref sirol yn rhan
allweddol o gymeriad yr ardaloedd hynny
Islaw’r Ddaear
• Mae’r tir sydd ag iddo sail o fawn yn cynnal cyfran helaeth o garbon organig
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Cynefinoedd

Nodweddion allweddol

Twyni tywod
arfordirol

Uwchben y Ddaear
• Amgylchedd garw, felly mae rhywogaethau arloesol i’w cael fan hyn, nad ydyn nhw i’w cael mewn cynefinoedd
eraill. Mae’r organebau hyn yn gallu goddef yr amodau diffrwyth, ond nid ydyn nhw’n dda am gystadlu â phlanhigion eraill mewn cynefinoedd llai heriol.
• Mae twyni tywod yn gwneud cyfraniad pwysig at dwristiaeth a chymeriad rhanbarthol
• Maent yn cyfrannu at amddiffyn yr arfordir drwy weithredu fel rhwystr rhag y tonnau a’r gwynt
Islaw’r Ddaear
• Sefydlogi’r arfordir islaw’r ddaear drwy wreiddiau rhywogaethau gwair
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