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Rhagarweiniad

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn cynnig cyfleoedd da i wneud amrywiaeth eang o weithgareddau astudiaeth 
maes ymarferol mewn bioleg ar bob lefel. Mae maes parcio mawr yn agos i’r warchodfa. Mae ystafell ddosbarth astudiaeth 
maes yng Nghanolfan y Warchodfa ac mae’n bosibl hurio offer drwy gysylltu â Rheolwr y Warchodfa - ar 01656 743386.

Mae'r warchodfa yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn cael ei rheoli'n weithredol i gynnal y gwahanol gynefinoedd 
sydd ynddi, gan gynnwys glan y môr, twyni tywod o bwysigrwydd cenedlaethol a'r llyn dŵr croyw mwyaf yn Ne Cymru. Mae 
nodweddion allweddol y safle yn cynnwys: traethlin dywodlyd a chreigiog, glaswelltir twyni, llaciau twyni, prysgwydd a choetir, tir 
gwlyb a dŵr agored. Mae blog Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn fan cychwyn defnyddiol cyn ymweliad. Mae'n cynnwys 
newyddion, map, nodiadau ar gynefinoedd a rheolaeth ac ecoleg y warchodfa. Gallwch ddod o hyd iddo fan hyn:     
http://kenfignnr.blogspot.co.uk/ .

Mae'r gweithgareddau a awgrymir yn canolbwyntio ar gynefinoedd samplu, rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid, defnydd gan 
ymwelwyr a rheolaeth Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Maent yn ymddangos o dan benawdau ar wahân, ond yn 
ymarferol mae gorgyffwrdd sylweddol rhyngddynt. Er enghraifft, gellid cyflwyno’r cwestiynau a'r gweithgareddau a gyflwynir ar 
wahân yn yr adran 'Cyflwyno ac ymarfer technegau samplu ecolegol' yr un mor dda ar y dechrau drwy waith ymchwiliol mewn 
adrannau eraill. N.B. Mae'r holl gysylltiadau a ddarperir o fewn y pecyn hwn i safleoedd a dogfennau allanol ar gael drwy 
gyfrwng y Saesneg yn unig.

http://kenfignnr.blogspot.co.uk/
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  Trosolwg   Adnoddau
Mae mynediad rhwydd iawn i’r ardal sy’n agos at y 
maes parcio a'r ystafell ddosbarth. Mae'n cynnig ystod 
dda o gynefinoedd, e.e. glaswelltir, prysgwydd, tir gwlyb 
a dŵr croyw, y gellir eu defnyddio i gyflwyno ac i 
ymarfer technegau samplu. Ymhellach i ffwrdd o'r maes 
parcio, o fewn Twyni Cynffig a Thraeth Cynffig a 
Chreigiau Sger, mae’r amrywiaeth o gynefinoedd yn 
cael ei ymestyn i gynnwys amgylcheddau twyni tywod 
nodweddiadol megis llaciau twyni, twyni sefydlog, 
parthau gwlyb, egin-dwyni, pyllau glan môr a thraethau 
tywodlyd.

Mae’r ddwy wefan yma yn cynnwys cyflwyniadau defnyddiol i samplu a manylion am 
dechnegau samplu ecolegol a’r defnydd y gellir ei wneud ohonyn nhw. 
www.countrysideinfo.co.uk/biol_sampl_cont.htm 
www.wsfcs.k12.nc.us/cms/lib/NC01001395/.../Ecological_Sampling.pp 

Mae’r ddwy wefan isod yn adnoddau defnyddiol ar gyfer samplu gloÿnnod byw yn defnyddio 
cyfrif trawslun, a addaswyd o Pollard (1977).
http://faculty.wwu.edu/jmcl/Methods/bfly_walk.pdf 
www.bc-europe.eu/upload/Manual_Butterfly_Monitoring.pdf 

Mae'r monograff isod yn disgrifio'r canlyniadau arolwg adar, a'r dulliau a ddefnyddiwyd ar 
dwyni Morfa Harlech. Mae'n cynnwys darlun defnyddiol o ymestyn Dull Cerdded Pollard 
(Pollard Walk) i astudiaeth adar.
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00063657309476366 

Mae gwefan SAPS (Science and Plants for Schools) yn cynnwys tri gweithgaredd ecoleg 
manwl ar-lein sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ymarfer samplu ar hap a samplu systematig ac mae’n 
cyflwyno pynciau a sgiliau gwaith maes allweddol gan gynnwys samplu ar hap, mesur 
helaethrwydd, amrywiaeth ac adnabod planhigion. Yn ogystal, mae’r gweithgareddau yn 
galluogi myfyrwyr i ystyried effeithiau strategaethau rheoli tir ar amrywiaeth planhigion. 
Gallwch ddod o hyd iddynt drwy ddewis y meini prawf Ôl-16 a Gweithgareddau yn:
www.saps.org.uk/secondary/teaching-resources 
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1. Cyflwyno ac arfer technegau samplu ecolegol

http://www.countrysideinfo.co.uk/biol_sampl_cont.htm
http://www.wsfcs.k12.nc.us/cms/lib/NC01001395/.../Ecological_Sampling.pp
http://faculty.wwu.edu/jmcl/Methods/bfly_walk.pdf
http://www.bc-europe.eu/upload/Manual_Butterfly_Monitoring.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00063657309476366
http://www.saps.org.uk/secondary/teaching-resources
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Cwestiynau Allweddol, gydag awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau

Pa dechnegau samplu y byddaf am eu defnyddio? 
Gall myfyrwyr ddefnyddio dulliau samplo penodol, sydd efallai wedi eu dyrannu iddyn nhw, er mwyn ymgyfarwyddo â sut i’w defnyddio nhw a gwahanol 
gyfarpar a dulliau cofnodi. Er enghraifft, efallai y bydd gweithgareddau ar-lein, megis yr adnoddau SAPS uchod, wedi cael eu defnyddio cyn ymweld â'r 
warchodfa, gan grwpiau o fyfyrwyr sydd bellach yn defnyddio technegau samplu gwahanol yn ymarferol ar y warchodfa. Ar ddiwedd y sesiwn, gallai 
myfyrwyr adrodd yn ôl a darparu tiwtorial i’r grŵp cyfan am y dechneg y maent wedi ei defnyddio.

Ydy toreithiog yr un fath â threchol?
Gan ddefnyddio data a gasglwyd yn y gweithgaredd uchod, gall myfyrwyr ymchwilio i ystyr a defnydd geirfa fiolegol benodol.

Pa rywogaethau sy’n nodweddiadol o gynefin/amgylchedd?
Efallai y dyrennir gwahanol gynefinoedd/amgylcheddau o fewn y warchodfa i fyfyrwyr, er mwyn penderfynu ar y dulliau samplu gorau i'w defnyddio i 
ymchwilio i gyfansoddiad y cynefinoedd/amgylcheddau, ac i allu disgrifio i bobl eraill pa rywogaethau sy'n nodweddiadol.
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Cwestiynau Allweddol, gydag awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau
Sut y gallwn ni gofnodi a chynrychioli'r olyniaeth yn y twyni tywod a welsom yng Nghynffig fel y gallai eraill ddefnyddio ein gwybodaeth i weld 
hyn hefyd?                                                                                                                                                                                                                             
Gall myfyrwyr ddewis pa ddull samplu i'w ddefnyddio (er enghraifft, yn dilyn ymlaen o (1) uchod), neu gellid dyrannu dulliau samplu iddyn nhw, er mwyn 
adeiladu proffil o'r twyni tywod. Gellid dyrannu meysydd penodol o'r twyni i wahanol grwpiau, er mwyn cyferbynnu ag ardaloedd sy'n dangos olyniaeth 
nodweddiadol: er enghraifft, ardaloedd sydd yn cael llawer o ymwelwyr, twyni wedi gordyfu, neu laciau twyni sydd newydd gael eu crafu.

I ba raddau y mae olyniaeth y twyni tywod yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn cyfateb i'r disgrifiadau arddulliadol sydd mewn 
gwerslyfrau a gwefannau? Beth yw'r ffactorau biotig ac anfiotig a allai fod yn gyfrifol?
Yn dilyn y gweithgareddau uchod, gallai myfyrwyr adrodd yn ôl a chymharu y data a gasglwyd ganddynt a'u hasesiad o'r ffactorau allweddol sy'n effeithio 
ar natur y proffiliau y maent wedi eu hadeiladu, a pham eu bod yn wahanol i'w gilydd.

A yw'r holl gamau yn olyniaeth twyni tywod yn cael eu cynrychioli yr un mor dda â’i gilydd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig? 
Pam y gallai hyn fod?
Wedi iddyn nhw gyfuno’r holl wybodaeth o'r gweithgareddau uchod, gallai myfyrwyr drafod a yw pob un o'r camau yn olyniaeth twyni tywod yn cael eu 
cynrychioli yr un mor dda â’i gilydd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig? Er enghraifft, os ydy ardaloedd eang o'r twyni wedi dod yn sefydlog, a 
oes gymharol ychydig o chwythbantiau yn digwydd i ddarparu ardaloedd newydd o dwyni lled-sefydlog y byddai rhywogaethau nodweddiadol o gyfnodau 
cynharach yn yr olyniaeth yn ail gartrefu ynddynt? 
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  Trosolwg  Adnoddau
Mae ymyl y twyni tywod sy’n gwynebu’r môr yn gorwedd ar hyd y 
draethlin ar Draeth Cynffig, a gellir ei gyrraedd drwy ddilyn 
llwybrau wedi eu harwyddo o Faes parcio Canolfan y Warchodfa 
(tua 1.5km). O Draeth Cynffig, gellir astudio datblygiad strwythur y 
twyni tywod ac olyniaeth y llystyfiant drwy ddewis llwybr addas yn 
ôl i mewn i'r tir i ddangos nodweddion allweddol, neu drwy osod 
trawslun. Mae'r twyni yn ddigon eang ac yn hygyrch i ganiatáu 
dewis o nifer o lwybrau, fel y gall myfyrwyr weithio mewn grwpiau 
ar wahân.

Mae’r gwefannau hyn yn darparu gwybodaeth eglur am y dilyniant olynol 
(psamoser) mewn amgylchedd twyni tywod. 
www.biology-fieldwork.org/seashore/sand-dunes/ 
www.macaulay.ac.uk/soilquality/Dune%20Succession.pdf 
www.first-nature.com/waleswildlife/wales-dunes.php 

2. Archwilio olyniaeth twyni tywod

http://www.biology-fieldwork.org/seashore/sand-dunes/
http://www.macaulay.ac.uk/soilquality/Dune%20Succession.pdf
http://www.first-nature.com/waleswildlife/wales-dunes.php


  Adnoddau
Gellir ymchwilio i ddosbarthu 
cylchfaol yn y parth rhynglanwol yng 
Ngreigiau Sger, sydd yng nghornel de 
orllewinol eithafol y Warchodfa Natur 
Genedlaethol. Byddai astudiaeth o’r 
lan greigiog yn cynnig cyfle da i 
fyfyrwyr gael profiad drostynt eu 
hunain o’r tebygrwydd arwynebol a'r 
gwahaniaethau amlwg rhwng y 
prosesau dosbarthu cylchfaol ac 
olyniaeth ar wahân.
Dylid gwylio rhag y llanw sy'n dod i 
mewn. Gall yr arfordir fod yn le 
peryglus. Mae'n hawdd disgyn ar 
wymon llithrig ac wrth groesi tir 
anodd.

Mae’r ddwy wefan hon yn darparu rhagarweiniad defnyddiol i ddosbarthu cylchfaol ac mae’n nhw’n cynnwys 
dolenni cyswllt i wefannau defnyddiol eraill. 
www.theseashore.org.uk/theseashore/rocky%20shores.html 
www.glaucus.org.uk/Zones.htm 

Mae’r cyflwyniad PowerPoint hwn yn crynhoi’r cylchfaoedd ar arfordir creigiog ac mae’n cynnwys ffotograffau o 
rywogaethau glannau creigiog cyffredin - www.mba.ac.uk/shore_thing/.../rocky%20shore%20ecology.ppt 

Mae'r papur isod yn astudiaeth fanwl o'r dosbarthiad planhigion ac anifeiliaid mewn cylchfaoedd ar lannau 
creigiog o amgylch Dale yn Sir Benfro. Yn ogystal â chynnwys disgrifiad defnyddiol o ddulliau, mae'n cynnwys 
diagramau dosbarthiad cynhwysfawr o rywogaethau - http://fsj.field-studies-council.org/media/350749/
vol1.5_28.pdf .

Mae'r ddolen gyswllt hon i Ganolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWBReC) yn rhoi 
mynediad i offer rhyngweithiol ar gyfer dod o hyd i gyfeirnodau grid, gan ddefnyddio mapiau Google. Mae'r 
rhaglen yn gallu delio gyda chyfeiriadau grid o 10K i lawr i 10m ac felly, gan ddefnyddio'r opsiwn delwedd lloeren, 
gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer tagio lleoliadau eithaf manwl gywir o fewn y Warchodfa Natur Genedlaethol.
http://www2.sewbrec.org.uk/Maps/Mono.htm 

3. Astudiaethau traeth creigiog
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Cwestiynau Allweddol, gydag awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau
Beth ydy’r dosbarthiad rhywogaethau o fewn y parth rhynglanwol?  
Fel yn (2), gall myfyrwyr samplu’r amgylchedd gan ddefnyddio trawslun i adeiladu proffil o'r cynefin a'i rywogaethau. Gellir cynnwys gwahanol 
agweddau a thopograffeg, er mwyn ymchwilio i’w dylanwad ar ddosbarthiad rhywogaethau o fewn y parth rhynglanwol.

Pa ffactorau biotig ac anfiotig sy’n effeithio ar yr ystod o rywogaethau yn y parth rhynglanwol?
Gan ddefnyddio'r adnoddau uchod, gall myfyrwyr nodi nifer o ffactorau i’w hymchwilio yn fwy manwl, e.e. amlygiad, llygredd, daeareg, amrediad llanw, 
ysglyfaethu, dwysedd algâu, effaith ddynol.

Sut mae rhywogaethau yn y parth rhynglanwol yn addasu i oroesi yn y gilfach y maent yn byw ynddi?
Gall myfyrwyr ymchwilio i sut mae organebau penodol yn addasu i oroesi yn y parth lle y maent yn cael eu canfod.

  Trosolwg

http://www.theseashore.org.uk/theseashore/rocky%20shores.html
http://www.glaucus.org.uk/Zones.htm
www.mba.ac.uk/shore_thing/.../rocky%20shore%20ecology.ppt
http://fsj.field-studies-council.org/media/350749/vol1.5_28.pdf
http://www2.sewbrec.org.uk/Maps/Mono.htm


  Adnoddau

Mae Cynffig yn Warchodfa Natur 
Genedlaethol sy'n denu nifer fawr o 
ymwelwyr sydd ar drywydd 
amrywiaeth eang o weithgareddau 
hamdden, o gerdded cŵn i wylio 
adar. Ar yr un pryd, mae'r warchodfa 
yn cynnwys cynefinoedd a 
rhywogaethau sy'n bwysig yn 
genedlaethol. Mae rheoli'r gronfa er 
mwyn cynnal ei bioamrywiaeth yn 
golygu canfod y cydbwysedd rhwng 
annog diddordeb y cyhoedd, creu a 
gwarchod cynefinoedd ac addysg 
gyhoeddus. Tra bydd angen i 
fyfyrwyr ymarfer gofal a 
sensitifrwydd wrth archwilio’r 
agweddau hyn ar amgylchedd y 
Warchodfa Natur Genedlaethol, 
mae yna nifer o bosibiliadau ar gyfer 
ymchwilio i effaith ymwelwyr a 
rheoli’r warchodfa.

Mae'r ddogfen hon yn asesiad cymeriad tirwedd a gynhaliwyd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar 
Ogwr. Mae tudalennau 13-17 yn cyfeirio at Dwyni Cynffig a’r arfordir cyfagos. Maent yn cynnwys disgrifiad o 
nodweddion tirwedd, grymoedd ar gyfer newid yn y tirwedd, materion sensitif allweddol a chanllawiau ar gyfer 
diogelu a gwarchod y nodweddion allweddol.
Landscape Character Assessment for Bridgend County Borough. 

Mae’r ddogfen isod yn cynnwys map bioamrywiaeth craidd ar gyfer y Warchodfa Natur Genedlaethol a 
dadansoddiad cryno o gyfraniad y warchodfa i wahanol agweddau o reolaeth adnoddau. 
Kenfig Biodiversity Pages

Mae’r adroddiad isod yn cynnwys crynodeb o’r cynllun rheolaeth 5 mlynedd ar gyfer Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Cynffig.
Kenfig National Nature Reserve Management Plan, report to Cabinet, BCBC, May, 2015

Mae'r wefan hon, sy'n anelu at roi gwybodaeth i'r cyhoedd yn gyffredinol, yn cynnwys dolen gyswllt i'r cynllun 
rheolaeth manwl ar gyfer twyni tywod yn Fylde, Swydd Gaerhirfryn. Mae Adrannau 3 - 5 o'r cynllun rheolaeth, 
sy'n cynnwys gwerthusiad o ffactorau dylanwadol a chamau rheoli, yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer 
cymharu pwysedd a blaenoriaethau gyda’r rhai yn Cynffig. http://m.fylde.gov.uk/resident/leisure/sand-dunes/

Mae hwn yn llawlyfr monitro ymwelwyr cynhwysfawr, a gynhyrchwyd gan Scottish Natural Heritage. Mae'r 
adran adnoddau yn cynnwys dolenni cyswllt i nifer o adnoddau arolwg ymwelwyr defnyddiol, e.e. 
awgrymiadau, cwestiynau arolwg, ac ati. http://archive.snh.gov.uk/vmm/aims.html 

Ymhlith y rhestrau manwl o rywogaethau, mae'r adroddiad hwn yn cynnwys cyfeiriadau defnyddiol at 
dechnegau rheoli a ddefnyddir mewn twyni tywod yng Nghymru, er mwyn cynnal bioamrywiaeth.
www.biodiversitywales.org.uk/File/241/en-GB 

Mae’r 'Handbook for Phase One Habitat Survey' wedi ei gyhoeddi gan y Pwyllgor Cadwraeth Natur ar y Cyd. 
Mae'n fanwl iawn ac yn cynnwys pob agwedd o gynnal Arolwg Cynefinoedd - Cam Un. Mae rhan dau, y 
Llawlyfr Maes, yn adnodd arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gwaith arolwg ymarferol yn y maes.

4. Rheoli ar gyfer bioamrywiaeth
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Trosolwg
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Cwestiynau Allweddol, gydag awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau
Pa gynefinoedd sy’n cael eu cynrychioli yn y rhan hwn o’r warchodfa? 
Gallai myfyrwyr gynllunio a chynnal Cam Un o Arolwg Cynefinoedd ar ran o'r warchodfa. Mae llawlyfr y Pwyllgor Cadwraeth Natur ar y Cyd (uchod) yn 
cynnwys gwybodaeth fanwl am ddulliau, diffiniadau o gynefinoedd a'r codau a'r lliwiau safonol a ddefnyddir i'w cynrychioli. Gan ddefnyddio'r mapiau o 
gynefinoedd a gynhyrchwyd ar gyfer gwahanol rannau o'r warchodfa, gallai myfyrwyr ymchwilio i gwestiynau ynghylch sensitifrwydd mynediad i 
ymwelwyr, bygythiadau gan gytrefu gan rywogaethau ymledol, a thechnegau rheoli ecolegol.

Beth y mae ymwelwyr yn dymuno ei gael yn y warchodfa? 
Gall cynllunio arolwg o ddisgwyliadau a gweithgareddau i ymwelwyr helpu i annog myfyrwyr i ffurfio cwestiynau drostynt eu hunain am faterion yn 
ymwneud â chydbwyso rheolaeth y warchodfa wrth fynd i'r afael â'r blaenoriaethau sydd gan y gwahanol grwpiau o ymwelwyr, sy’n aml yn gwrthdaro â'i 
gilydd. Gallai myfyrwyr gychwyn drwy ddefnyddio llawlyfr Scottish Natural Heritage yn yr adran adnoddau i hysbysu eu hunain am ddulliau arolygu a 
llunio cwestiynau.

Sut mae ymwelwyr yn effeithio ar y warchodfa?
Gallai'r myfyrwyr gynnal arolygon ecolegol o wahanol ardaloedd y tu mewn i'r warchodfa, e.e. twyni nad aflonyddir arnyn nhw a thwyni sydd wedi cael eu 
herydu, llaciau twyni a llwybrau, er mwyn llunio eu damcaniaethau eu hunain am y graddau y mae gwahaniaethau rhyngddynt yn cael eu hachosi gan 
effaith ymwelwyr. Gellir profi y rhain wedyn drwy gynnal arolygon ymwelwyr. Fel arall, ar ôl cynnal arolygon ymwelwyr, gallai myfyrwyr ymchwilio i effaith 
y defnydd gan ymwelwyr y maent eisoes wedi ei nodi.

Sut y rheolir y warchodfa er mwyn cynnal/gwella bioamrywiaeth?
Gellir gofyn i'r myfyrwyr sylwi ar enghreifftiau o reoli cynefinoedd sy’n weithredol yn ystod eu gwaith maes yng Nghynffig, a gallai eu canfyddiadau a’u 
hargraffiadau gael eu trafod, er mwyn adeiladu darlun o’r amrywiaeth o arferion y maent wedi eu gweld. Gellid defnyddio’r ddau gynllun rheoli yn yr 
adran adnoddau uchod i ymestyn eu syniadau, ac efallai y gallai’r myfyrwyr eu hunain fynd ati wedyn i chwilio am enghreifftiau o wahanol arferion 
rheolaeth a dechrau ymchwilio i ba raddau y maent yn cael yr effaith a ddymunir.

Mynd â phethau ymhellach
Bwriedir i’r gweithgareddau uchod fod yn fan cychwyn. Unwaith y bydd myfyrwyr wedi dechrau ymgyfarwyddo â'r warchodfa a datblygu hyder yn 
defnyddio technegau samplu biolegol, gellir gofyn iddynt gyflwyno eu cwestiynau eu hunain a'u dulliau eu hunain i ymchwilio iddynt.
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