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Mae timau LIVE ar benrhyn Llŷn ac Iveragh wedi bod yn brysur 
iawn dros y 6 mis diwethaf, yn cynnal, mynychu a siarad  mewn 
amrywiol ddigwyddiadau, gwyliau a chynadleddau. Mae wedi 
bod yn gyfnod cyffrous ac mae hynny bron wedi gwneud iawn am 
yr ychydig fisoedd ar ddechrau’r prosiect lle nad oedden ni’n gallu 
gwneud dim byd! 

Yn ogystal â’r digwyddiadau amrywiol, mae ein tîm wedi parhau 
i ddatblygu rhwydweithiau lleol a gweithio gyda grwpiau 
cymunedol sy’n ceisio gwarchod bioamrywiaeth a busnesau lleol 
sydd â diddordeb mewn rheoli eu tir ar gyfer bioamrywiaeth ac 
unrhyw un sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt lleol. 

Mae’r grŵp yn cydweithio’n agos gyda amrywiaeth o gynlluniau 
lleol a chenedlaethol, ac maent bob amser yn awyddus i gwrdd â 
phobl, rhannu gwybodaeth a chael syniadau newydd. Os ydych 
chi eisiau cysylltu â ni, anfonwch e-bost at y prosiect ar live@ucc.
ie. Os ydych chi’n gweld unrhyw aelod o’r tîm, dywedwch helo!

mailto:live%40ucc.ie?subject=
mailto:live%40ucc.ie?subject=
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Yr haf diwethaf, roedd Christina, un o’n chwech Casglwr 
Gwybodaeth, yn ddigon ffodus i dreulio wythnos yn hwylio gyda 
Grŵp Morfilod a Dolffiniaid Iwerddon (IWDG) ar fwrdd eu cwch y 
‘Celtic Mist’. Dyma ei hadroddiad hi o’i thaith.

‘Rhoddwyd y Celtic Mist i Grŵp Morfilod a Dolffiniaid Iwerddon 
yn 2011 gan deulu Charles J. Haughey. Caiff ei ddefnyddio i hyfforddi 
aelodau o’r Grŵp ar arolygon blynyddol ar hyd arfordir Iwerddon. 
Felly, pan welais y byddai cam chwech o’r arolwg eleni yn hwylio o 
amgylch arfordir Iveragh, neidiais ar y cyfle!  

Y dolffiniaid cyntaf a welsom ar y daith pum diwrnod oedd “y Tri 
o Fenit” a phod bach o ddolffiniaid trwyn potel ym mae Brandon. 
Mae’r creaduriaid cyntaf yn perthyn i boblogaeth Moray Firth yn yr 
Alban sydd wedi aros ym Mae Fenit dros y blynyddoedd diwethaf. 
Roedd y rhai eraill yn debygol o fod yn rhan o ddolffiniaid Shannon. 
Mae’r ddwy boblogaeth yn cynnwys dolffiniaid preswyl, ynysig, 
sy’n eu gwneud yn unigryw  gan eu bod yn treulio’r rhan fwyaf o’u 
bywydau mewn ardaloedd penodol yn agos at y lan.  Fodd bynnag, 
mae o leiaf un boblogaeth arfordirol arall, sy’n fwy symudol, yn 
crwydro ar hyd arfordir Gorllewin Iwerddon. Mae dolffiniaid trwyn 
potel o’r Alban ac Iwerddon yn ymweld ag Iveragh yn aml.   

Taith y Celtic Mist

https://www.moraydolphins.co.uk
https://www.moraydolphins.co.uk
http://www.shannondolphins.ie
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Ar ôl gweld morfilod asgellog yn bwydo oddi ar 
Bray Head yr wythnos flaenorol, roeddwn yn 
siomedig na welais i’r un o’r cwch. Ond fe welsom 
ddolffiniaid cyffredin...llawer o ddolffiniaid cyffredin. 
Fe’i gwelsom ar eu pen eu hunain ac yn mynd ar 
drywydd morfilod pigfain wrth iddynt chwilota am 
fwyd a bwydo. Fe welsom un morfil cefngrwm hyd 
yn oed, a nodwyd fel HBIRL107 o gatalog Grŵp 
Morfilod a Dolffiniaid Iwerddon ychydig oddi ar 
Ynysoedd Blasket. Pan ddaeth yr amser bwydo 
prysur i ben, penderfynodd un morfil pigfain ifanc 
ddod i sbecian arnom a nofio o amgylch y cwch. 
Roedd hyn yn sicr yn rhywbeth nad ydych yn dod ar 
ei draws bob dydd, a bydd yn siŵr o aros yn ein cof.
  
O Derrynane i Castletownbere a Baltimore, 
gwelsom lawer mwy o ddolffiniaid a morloi 
cyffredin, ac un pysgodyn haul. Mae gweld morfilod 
a dolffiniaid yn annisgwyl, ac er fy mod wedi gweld 
llawer mwy o anifeiliaid yn yr ardaloedd hyn o’r 
blaen, nid oes sicrwydd o’u gweld ar ddiwrnod 

arall. Un anifail a welwyd yn rheolaidd drwy gydol 
y daith, fodd bynnag, oedd sglefrod môr. Roedd 
un rhywogaeth yn arbennig y môr-ddanhadlen 
yn syfrdanol o hardd ac fe’i gwelwyd ym mhob 
amrywiad o frown ac oren.

Er bod y daith wedi dangos natur annisgwyl 
gweld morfilod (oherwydd dydych chi byth yn 
gwybod pryd a ble byddwch chi’n dod ar eu traws), 
roedd yn gyfle gwych i mi arfer â’r môr unwaith 
eto a mwynhau harddwch arfordirol De Kerry a 
Gorllewin Cork o gyfeiriad gwahanol.’
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Tua diwedd mis Medi, roedd y tywydd yn Llŷn yn teimlo’n 
arbennig o hydrefol, gyda haul cynnes, gwyntoedd oer o’r gogledd 
a chawodydd trwm ar ein diwrnod seidr a phladuro ym Mhlas yn 
Rhiw. Roedd y rhan fwyaf o’r afalau’n aeddfed i’w bwyta, ac felly 
roedd gennym ddewis da o ffrwythau ar gyfer gwneud sudd gyda 
bron i 30 o wahanol fathau o afalau i ddewis ohonynt. Diolch i’r 
holl unigolion brwd fu’n casglu, yn malu ac yn gwasgu’r afalau - 
llwyddwyd i gynhyrchu tua 50 litr o sudd. Cafodd y cyfan ei yfed gan 
y cyfranogwyr a’i ddisgrifio gan fwy nag un fel ‘y sudd gorau a gefais 
erioed.’ Canmoliaeth yn wir. 

Bu Lee Oliver o’r Ymddiriedolaeth Gwarchod Anifeiliaid Hela a 
Bywyd Gwyllt yn cynnal sesiynau pladuro drwy gydol y dydd, gan 
edrych ar hanes pladuro, sut mae’r offer wedi newid dros amser, 
yn ogystal â rhoi cyfle i bobl ddysgu’r dechneg gywir. Mae’r berllan 
ym Mhlas yn Rhiw mewn glaswelltir llawn blodau ac efallai dylid 
ystyried defnyddio pladur ar gyfer y gwaith o reoli’r glaswelltir yn y 
dyfodol yn hytrach na thorri gyda pheiriannau. 

Roedd rhan greadigol y diwrnod dan ofal Jo a Rachel Porter, fu’n 
creu torchau a choronau helyg hydrefol gan ddefnyddio deunyddiau 
naturiol a gasglwyd yn lleol. Cafodd pobl lawer o hwyl yn creu eu 
coron o eiddew, lafant, blodyn trilliw ar ddeg a llawer o blanhigion 
eraill y gallent ddod o hyd iddyn nhw gerllaw.  

Seidr a Phladuro 
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Helfa Ffwng
Llŷn 2022 
Mae 2022 wedi bod yn flwyddyn dda i ffwng, cawsom Hydref cynnes 
a thamp sydd wedi golygu bod amrywiaeth da o ffwng i’w gweld 
yma’n Llŷn. Gwahoddwyd Cynan Jones yn ôl eto eleni i arwain ein 
teithiau ffwng ar rai o safleoedd yr Ecoamgueddfa ac mae’n braf 
cael rhannu bod enghreifftiau hudol a phrin o ffwng wedi cael eu 
darganfod. Cawsom gyfle i archwilio nifer o gynefinoedd gwahanol, 
gan gynnwys coedwigoedd cynhenid aeddfed, glaswelltiroedd, 
llethrau arfordirol a phlanhigfeydd conwydd; roedd y cynefinoedd 
hyn yn cefnogi mathau gwahanol o ffwng. Mae’r tir sydd heb dderbyn 
gwrtaith cemegol yn gartref i rai o’n madarch mwyaf lliwgar, y 
capiau cwyr. Mae enw’r madarch yma’n tarddu o’u hedrychriad sy’n 
sgleiniog a chwyraidd. Maent yn dod mewn amrywiaeth o liwiau 
gwahanol, gan gynnwys aur, melyn, coch, du a gwyn. Roedd rhai 
o’n ddarganfyddiadau cyffrous eraill yn cynnwys madarch parasol 
anferth, ffwng cwrel a’r Amanita muscaris (fly agaric), madarch sy’n 
edrych fel bod o wedi denig yn syth allan o lyfr Tylwyth teg.
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11eg Cynhadledd Ryngwladol ar Fonitro a Rheoli 
Ymwelwyr mewn Ardaloedd Hamdden ac Ardaloedd 
Gwarchodedig (MMV11)   

Mae’r Gynhadledd Ryngwladol ar Fonitro a 
Rheoli Ymwelwyr mewn Ardaloedd Hamdden ac 
Ardaloedd Gwarchodedig yn un o’r cynadleddau 
mwyaf o’i math yn Ewrop, ac mae’n ymwneud 
yn benodol â nodau ac amcanion LIVE, sef nodi 
cyfleoedd ar gyfer eco-dwristiaeth, hyrwyddo 
treftadaeth naturiol a diwylliannol fel rhan o 
strategaeth twristiaeth gynaliadwy, a rhannu 
gwybodaeth am arferion gorau ynghylch addysg 
amgylcheddol a rhaglenni dehongli. Rhwng 19 a 
22 Medi, cynhaliwyd y gynhadledd am yr unfed 
tro ar ddeg – eleni yn Jūrmala, Latfia. Fe ddenodd 
gynulleidfa o bob rhan o Ewrop a thu hwnt, gan 
gynnwys prifysgolion, sefydliadau cymunedol 
ac amgylcheddol, yn ogystal ag ymarferwyr eco-
dwristiaeth / cynaliadwy. Fel rhan o’i swydd 
yn casglu gwybodaeth, aeth Leonie Schulz i’r 
gynhadledd i gyflwyno peth o’n gwaith, gan 
hyrwyddo asedau naturiol a diwylliannol y ddwy 
ardal (penrhyn Llŷn ac Iveragh), a chyfnewid 
syniadau gyda’r rhai a oedd yn bresennol. Mae hi 
wedi ysgrifennu adroddiad am y gynhadledd yma.

‘Ar ôl cael croeso cynnes ar y noson gyntaf, achubais 
ar y cyfle i ddod i adnabod rhai o gyfranogwyr 
eraill y gynhadledd ac i gael gwybod am brosiectau 
tebyg. Gan fod fy ngwaith yn canolbwyntio’n 
benodol ar ddatblygu syniadau ar gyfer twristiaeth 
adfywiol, roedd yn wych trafod y rhain a chael 
mwy o ysbrydoliaeth o brosiectau eraill. Cafodd 
y tri diwrnod nesaf eu llenwi gyda chyflwyniadau 
gan siaradwyr gwadd a phobl oedd yn bresennol, 
sesiynau holi ac ateb, trafodaethau panel, teithiau 
maes, a digonedd o gyfleoedd rhwydweithio. 
Cafwyd tua 75 o gyflwyniadau, a drefnwyd fel 
sesiynau cyfochrog. Roedd hyn yn gyfle i mi ddewis 
y cyflwyniadau mwyaf perthnasol, a oedd yn her 
braidd oherwydd bod cymaint o rai diddorol. 
Roedden nhw’n amrywio o ‘fonitro ansawdd tir a 
dangosyddion perfformiad allweddol’ i ‘reoli a chreu 
adnoddau hamdden’, yn ogystal ag ‘eco-arloesi a 
datblygiadau technolegol o ran rheoli llif ymwelwyr 
mewn ardaloedd natur’, ac ‘eiriolaeth hamdden awyr 
agored fel symudiad cymdeithasol ar gyfer datblygu 
cynaliadwy a newid’.

https://www.mmvconference.org
https://www.mmvconference.org
https://www.mmvconference.org
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Fe wnes i gadeirio sesiwn ar dueddiadau ymwelwyr 
newydd a phatrymau defnyddio, a chyflwynais 
ein gwaith yn ystod y sesiwn honno. Roedd 
fy nghyflwyniad yn ymwneud â’r cysyniad o 
ecoamgueddfa yn gyffredinol, yr #Ecoamgueddfa 
sydd gennym ni yn fwy penodol, yn ogystal â heriau 
a chyfleoedd posibl ar gyfer defnyddio egwyddorion 
twristiaeth adfywiol gydag enghreifftiau o’r ddwy 
ardal (penrhyn Llŷn ac Iveragh). Cyflwynais rai 
canlyniadau cychwynnol o’n harolwg ymwelwyr 
presennol, sy’n casglu syniadau am weithgareddau 
twristiaeth adfywiol, sef gweithgareddau sy’n helpu 
ardal i ffynnu fel cyrchfan a chartref. Yn yr arolwg 
hwn, dywedodd ymwelwyr â’r ddau benrhyn y 
byddent yn hoffi cyfrannu at y gwaith o adfywio 
a gwarchod treftadaeth naturiol a diwylliannol yr 
ardal drwy gefnogi mentrau lleol, prynu cynnyrch 
lleol, dysgu ac ymarfer yr iaith leol (Cymraeg / 
Gwyddeleg), codi sbwriel a glanhau traethau, yn 
ogystal â gwirfoddoli mewn prosiectau cadwraeth 
lleol. Daeth y sesiwn i ben gyda thrafodaeth ar y 
gwahaniaethau rhwng twristiaeth gynaliadwy a 
thwristiaeth adfywiol. Roedd y drafodaeth hon 
yn pwysleisio pwysigrwydd edrych ar dwristiaeth 
gynaliadwy ac adfywiol ar y cyd.

Fe wnaeth y gynhadledd fy ysbrydoli i fireinio ein 
dulliau a’n ffyrdd o feddwl am dwristiaeth fel grym 
er lles mewn cymunedau cyrchfan. Roeddwn i’n 
arbennig o hoff o’r cyflwyniad gan Agnese Balandiņa 
o Ganolfan Natur Parc Cenedlaethol Ķemeri 
yn yr Asiantaeth Gwarchod Natur, yn Latfia, a 
gyflwynodd enghreifftiau o arferion gorau o werth 
ychwanegol cynyddol i ymweliadau ag ardaloedd 
gwarchodedig ac a arddangosodd eu model 
addysgol. Cawsom ei weld ar waith pan aethon ni 
i ymweld â Pharc Cenedlaethol Kemeri. Roedd 
y gynhadledd yn ffordd wych o rannu ein gwaith 
gyda rhwydweithiau eraill a dysgu o enghreifftiau 
eraill o arfer gorau. Os oes gennych chi ddiddordeb 
mewn cael gwybod mwy am y gwahanol bynciau a 
drafodwyd yn ystod y gynhadledd, edrychwch ar lyfr 
crynodebau’r gynhadledd.

https://www.ecomuseumlive.eu/tourismresearch
https://www.mmvconference.org/wp-content/uploads/2022/09/MMV11_abstract_book_2022.pdf
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Cynhadledd: Sut gall 
awdurdodau lleol fynd 
i’r afael â’r argyfwng 
bioamrywiaeth 

Ganol mis Medi, mynychodd Calum a Fiach, y 
Casglwyr Gwybodaeth, gynhadledd bioamrywiaeth a 
oedd wedi’i hanelu at awdurdodau lleol yn Limerick. 
Cafodd LIVE stondin yn y digwyddiad deuddydd, yn 
arddangos ein gwaith ac yn rhoi cyfle i Calum a Fiach 
egluro mwy am y prosiect LIVE i’r rhai a oedd yn 
bresennol. 
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Dyma rai o brif negeseuon y gynhadledd: 

• Trafodwyd yn helaeth bwysigrwydd pennu diffiniad ar gyfer bioamrywiaeth (Amrywiad o fewn 
rhywogaethau, rhwng rhywogaethau ac ar draws ecosystemau). 

• Mae monitro’n allweddol i ddangos effeithiolrwydd y camau gweithredu. Mae astudiaethau gwaelodlin 
yn hanfodol neu ni allwch ddangos bod newid wedi digwydd o ganlyniad i’r camau a gymerwyd. 

• Mae profiadau cadarnhaol o fyd natur mewn pobl ifanc yn gallu ac yn aml yn arwain at ofal 
amgylcheddol. Am y rheswm hwn, mae llawer o grwpiau fel An Choill Bheag (y goedwig fechan) yn 
gweithio gydag ysgolion i blannu a a chael profiad o ymweld a choetiroedd. 

• Dylid integreiddio bioamrywiaeth mewn cynllunio. Er enghraifft, ni ddylai draeniau a dolydd fod 
ar wahân. Mae dŵr ffo ar ffyrdd ac adeiladau yn wenwynig felly gall dyluniad priodol integreiddio 
swyddogaethau gyda phantiau yn cyfeirio dŵr o ffyrdd ac adeiladau i ardaloedd llystyfiant lle mae dŵr 
ffo yn cael ei arafu a’i hidlo ar gyfer halogion. Gall hyn fod yn wasanaeth ecosystemau hefyd, sef dull o 
leihau llifogydd, heb sôn am y manteision o ran iechyd. 

• “Sut ydyn ni’n gwybod pan fyddwn ni wedi gorffen?” – Úna Fitzpatrick. Mae cynllun Peillio Iwerddon 
Gyfan yn agosáu at gael ymrwymiad 100% gan Gynghorau Sir ac Awdurdodau Lleol yn Iwerddon (95% 
yw’r ffigur ar hyn o bryd). Mae’n debygol mai’r cam nesaf fydd mwy o atebolrwydd a chydnabyddiaeth 
ar gyfer gweithredu. 

• Awgrymwyd cyngor ymarferol gwych am focsys gwenoliaid a ymgorfforir mewn pensaernïaeth 
adeiladau a llyfrau fel ‘Designing for Biodiversity’.

Roedd clywed gan bobl sy’n gweithio tuag at ddyfodol gwell o amgylch Iwerddon yn ysbrydoledig iawn i’n 
casglwyr gwybodaeth ac roedden nhw’n teimlo bod y syniadau, a’r camau gweithredu a addawyd, yn golygu 
bod y rhagolygon yn gadarnhaol ar gyfer dyfodol bioamrywiaeth Iwerddon. Wrth ddweud hynny, mae llawer 
i’w wneud o hyd, a bydd angen i’r wlad gyfan ymrwymo i sicrhau cynnydd. 
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Pecyn Addysg 
Llŷn  
Mae manteision addysg a dysgu yn yr awyr agored wedi’u hen sefydlu. 
Am y rheswm hwn, bu nifer o sefydliadau yng Ngogledd Cymru, gan 
gynnwys partneriaid prosiect LIVE, yn gweithio gyda’i gilydd i greu 
set o adnoddau ar gyfer grwpiau ysgol a phobl ifanc, gan ganiatáu 
iddyn nhw edrych yn fwy manwl ar eu hamgylchedd lleol.  

Mae’r pecynnau addysg yn cynnwys cyfres o weithgareddau sy’n 
ymwneud â’r tir, y môr neu ddalgylch  afon. Mae’r rhain yn cynnwys 
pethau fel arolygon rhywogaethau, helfeydd eitemau ar y traethlin, 
ysgrifennu haiku neu ddysgu mwy am frain coesgoch. Y nod yw cynnig 
cyflwyniad i ecoleg. Bydd ysgolion cynradd ym Mhen Llŷn yn derbyn 
copi caled o’r pecynnau gyda blwch yn llawn offer i helpu gyda rhai o’r 
gweithgareddau. Bydd yr holl adnoddau ar gael i’w llwytho i lawr ar 
wefan Pen Llŷn a’r Sarnau yn y Gwanwyn.

Defnyddiwyd y pecynnau’n swyddogol am y tro cyntaf ar fore gaeafol 
prysur ar draeth Cricieth gydag Ysgol y Gorlan. Llwyddodd 28 o 
blant i herio’r amodau gydag Amlyn Parry (swyddog prosiectau Morol 
o Gyngor Gwynedd) a Robert Parkinson, aelod o’r tîm LIVE, gan 
archwilio’r traeth ac edrych ar rai o’r creaduriaid morol a’r effaith y gall 
llygredd a sbwriel ei gael arnynt.  

https://www.penllynarsarnau.co.uk
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Gŵyl Ellen Hutchins
Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, mae Jane 
Sheehan, Casglwr Gwybodaeth ar gyfer prosiect 
LIVE, wedi bod yn ymchwilio i’r fiolegydd morol 
arloesol o Iveragh, sef Maude Delap. Nod y 
prosiect yw llenwi bylchau gwybodaeth ynghylch 
Maude Delap a rhannu ac anrhydeddu ei gwaddol 
gwyddonol, gan hyrwyddo treftadaeth naturiol a 
diwylliannol Iveragh. Er bod canrif yn eu gwahanu, 
mae llawer o bethau tebyg rhwng Maude Delap ac un 
arall o ferched arloesol Iwerddon – Ellen Hutchins.   

Ellen Hutchins oedd botanegydd benywaidd cyntaf 
Iwerddon. Roedd Ellen yn naturiaethwr arloesol o 
Fae Bantry a aned ym 1785, a oedd yn arbenigo mewn 
gwymon, mwsog, cen a llysiau’r afu.  Arweiniodd ei 
gallu am adnabod rhywogaethau, ynghyd â’i gallu i 
gynhyrchu dyfrlliw manwl iawn a chadw a gwasgu 
sbesimenau, at lwyddiant Ellen mewn botaneg. Bu ei 
gwaith yn help i gofnodi blodau Gorllewin Cork, a 
oedd yn gymharol anhysbys ar y pryd. Mi ddaeth hi o 
hyd i sawl rhywogaeth newydd, ac mae tair ohonynt 
yn wahanol rywogaethau o gen sydd wedi’u henwi 
ar ei hôl. I gofio a dathlu’r gwaith a wnaed ganddi, 
cynhelir Gŵyl Ellen Hutchins ym Mae Bantry yng 

Ngorllewin Cork bob mis Awst. Fis Awst eleni, aeth 
Jane i’r ŵyl naw diwrnod flynyddol a oedd yn cael 
ei chynnal am y seithfed gwaith, i ddysgu mwy am 
waddol Ellen Hutchins a sut y gall digwyddiadau fel 
hyn ddathlu ffigyrau hanesyddol a hyrwyddo cyfalaf 
naturiol.  

Mae gan yr ŵyl nifer o wahanol deithiau cerdded a 
gweithdai a oedd yn canolbwyntio ar elfennau o hanes, 
gwyddoniaeth, bioamrywiaeth, bywyd gwyllt a chelf, 
ac fe’u cynhaliwyd mewn sawl lleoliad ar draws ardal 
Bae Bantry. Gydol yr ŵyl, roedd arddangosfa ar Ellen 
Hutchins yn cael ei harddangos yn Llyfrgell Bantry. 
Roedd hwn yn cynnwys deunydd archifol megis ei 
heiddo a’i llythyrau, a oedd yn cael eu harddangos 
mewn cabinet a oedd wedi’i gynllunio’n wych.  

Mae Gŵyl Ellen Hutchins yn enghraifft wych o sut y 
gallwn ddathlu a hyrwyddo ein treftadaeth naturiol a 
gwaddol menywod ym maes gwyddoniaeth. Roedd 
y profiad o fynd i’r ŵyl a gweld ei llwyddiant wedi 
ysbrydoli’r cwestiwn o sut y gallem ddathlu gwaddol 
ein naturiaethwr arloesol Maude Delap yn Iveragh yn 
well.  
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Be. 
Cultour 
Yn dilyn cais llwyddiannus i alwad agored am geisiadau i 
ymuno a rhaglen Be.Cultour, cynllun sydd yn cael ei ariannu 
drwy gynllun Ewropeaidd Horizon 2020,  mae’r tîm sydd 
yn gweithio ar brosiect LIVE yng Nghymru wedi bod draw 
mewn cynhadledd ym Mrwsel yn ystod mis Hydref i drafod 
twristiaeth gynaliadwy a lle twristiaeth o fewn economi 
gylchol. Roedd yn gyfle gwych i gyfarfod pobl o ardaloedd 
amrywiol dros Ewrop sydd yn angerddol dros sicrhau bod 
modelau twristiaeth adfywiol sydd yn amddiffyn treftadaeth, 
diwylliant ac amgylchedd eu rhanbarthau, a rhoi pobl leol yn 
ganolog o fewn y modelau economaidd  newydd sydd yn cael 
eu datblygu.

Ar y diwrnod cyntaf roedd cyfle i ymweld ag ardal Zuid-
Limburg yn ne yr Iseldiroedd, sydd wedi datblygu cynnig 
twristiaeth amrywiol iawn, ond integredig, gan ddatblygu 
themâu penodol i’r ymgyrch er mwyn apelio i gynulleidfaoedd 
gwahanol. www.visitzuidlimburg.com 

Dyma unig ardal fynyddig yr Iseldiroedd sydd yn draddodiadol 
yn boblogaidd gyda phobl sydd yn mwynhau cerdded a 
beicio. Erbyn hyn mae ymdrech ehangach i hyrwyddo hanes 
diwydiannol yr ardal, a phwyslais penodol ar hyrwyddo 
hanes y diwydiant glo oedd yn gyflogwr mawr yn yr ardal 
dan yr 1980au. Cafwyd cyflwyniad gwerth chweil yn y 
sinema trawiadol yn nhref Heerlen  gan bennaeth marchnata  
twristiaeth y rhanbarth oedd yn dangos llwyddiant eu 
hymgyrch farchnata oedd wedi ei frandio mewn dull thematig, 
hawdd i’w ddeall.

http://www.becultour.eu
http://www.visitzuidlimburg.com 
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Yn ystod yr ail ddiwrnod roedd gweithdy yn swyddfa  ERRIN: 
European Regions Research and Innovation Network yng nghanol 
Brwsel yn trafod dyfodol twristiaeth adfywiol. Cafwyd cyflwyniadau 
diddorol ar ddyfodol twristiaeth gan dri arbenigwyr yn y maes, a 
thrafodaethau fywiog am ardaloedd ble roedd gor-dwristiaeth yn cael 
effaith negyddol iawn ar gymunedau, tan adeiladedd, a gwasanaethau 
mewn dinasoedd  fel Venice, Barcelona a Caeredin. Roedd pawb yn 
gytûn bod yn rhaid cael cydbwysedd i sicrhau bod y dinasoedd yma 
yn cynnal cymunedau hyfyw os ydynt am oroesi, ac nad yw’r bobl sydd 
yn draddodiadol yn byw a gweithio yn y dinasoedd yn cael eu gwthio 
allan.  

Bu trafodaethau diddorol am y problemau a bygythiadau o agor 
lleoliadau newydd mwn ardaloedd mwy diarffordd i dwristiaeth a’i 
bod yn bwysig iawn datblygu arfer da i gynnig profiadau o ansawdd i’r 
ymwelydd ochr yn ochr a diogelu’r amgylchedd naturiol ac adeiladol, 
a’r cymunedau sydd yn eu cynnal.

Mae cysylltiadau gwerthfawr wedi datblygu drwy’r rhwydwaith 
yma a byddwn yn gobeithio bydd cyfleon pellach i ddysgu a rhannu 
gwybodaeth yn y dyfodol, gan ymweld a’r prosiectau mwyaf blaengar.

http://www.errin.eu
http://www.errin.eu
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Learning Landscapes /
From the Ground Up    

Un penwythnos ddechrau mis Hydref, buom yn 
ddigon ffodus i gael stondin mewn dau ddigwyddiad 
lleol yn Iveragh. Buom ym mhenwythnos blynyddol 
Learning Landscapes yn Waterville, a oedd eleni’n 
cynnwys arddangosfa gan Stories of Change, a gŵyl 
From the Ground Up yn Tralee.  

Ar y dydd Gwener, aeth tri aelod o Dîm LIVE – 
Orla Breslin, Aoibheann Lambe a Calum Sweeney 

i ddigwyddiad ‘From the Ground Up’, oedd yn 
dathlu bioamrywiaeth, arweinyddiaeth a llesiant 
cymunedol.  Trefnwyd y digwyddiad cymunedol 
hwn yn Tralee gan Trefi Trawsnewid Kerry a 
phartneriaid eraill.  
 



Prosiect LIVE - Newyddlen Gaeaf 2022 17

Roedd y digwyddiad hwn yn dathlu cwblhau dwy 
raglen hyfforddi leol yn llwyddiannus – ‘Ffermio 
Trawsnewid’ ac ‘Arweinyddiaeth Gymunedol 
Bioamrywiaeth a Newid Hinsawdd’. Mae’r cyrsiau 
yma yn hyfforddi  eco-arweinwyr lleol newydd. 
Roedd gan LIVE stondin mewn digwyddiad agored 
ar gyfer grwpiau a gweithgareddau cymunedol 
ledled Kerry, a gynhaliwyd yn Aras an Phobail yn 
Tralee. Cyflwynodd y tîm rai o’r prosiectau rydyn 
ni’n gweithio arnynt, yn ogystal â chwrdd â grwpiau 
bioamrywiaeth cymunedol newydd a diddorol a 
chwrdd â rhai o’n rhanddeiliaid ein hunain a oedd 
yn dod i’r digwyddiad. Daeth ysgolion lleol i’r 
digwyddiad gyda’r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn 
gweithgaredd papur a oedd yn eu hannog i siarad â 
deiliaid stondinau. 
 
Y noson honno yn Waterville, cafwyd gyflwyniad 
i brosiect LIVE gan Lucy Taylor, pan agorwyd 
y digwyddiad Learning Landscapes Iveragh, 
a chymerodd ran mewn trafodaeth panel ar y 
gwahanol gynlluniau amgylcheddol sy’n cael eu 
cynnal ar y penrhyn. Wrth eistedd ochr yn ochr 
â Luke Myers o gynllun Kerry Social Farming, 
Anna Kellagher o Sea Synergy, a Stephen O’Shea o 
brosiect Pearl Mussel, cafwyd trafodaeth ddiddorol 
am waith pob panelwr. Lansiodd yr Ymgyrch 
Moroedd Teg fideo ar y noson hefyd, a oedd yn 

cynnwys rhanddeiliaid o bob cwr o Kerry yn trafod 
materion yn ymwneud â gwarchod y môr.  Cafodd y 
noson ei chloi gan Danni Washington, cyflwynydd 
teledu gyda’r National Geographic, wnaeth grynhoi’r 
trafodaethau a’r rhwydweithio a gafwyd drwy gydol 
y noson. 
 
Y bore canlynol, fel rhan o’r un digwyddiad yn 
Waterville, a oedd yn gydweithrediad â Stories of 
Change, fe wnaethom sefydlu ein stondin ar gyfer y 
diwrnod, ac roeddem yn falch iawn o gael siarad â 
llawer o bobl leol y mae eu gwaith a’u diddordebau’n 
cyd-fynd â rhai’r prosiect. Yn sicr bu’n benwythnos 
gwych, gyda llawer o sgyrsiau a chysylltiadau 
cadarnhaol iawn.  
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Yn ystod mis Hydref, aeth rhai o staff Llŷn yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar daith i Iveragh 
i ddysgu mwy am yr ardal, rhai o’r atyniadau a sut 
mae’r prosiect LIVE yn gweithio gyda chymunedau 
lleol yn Iwerddon.  

Ar ein bore cyntaf, aethom drwy Barc Cenedlaethol 
trawiadol Killarney i’r gorllewin ar benrhyn Iveragh 
lle buom yn cwrdd â staff prosiect LIVE, sef Lucy, 
Calum, Aoibheann, Linda a Peggy (ci Lucy). Buom 
yn archwilio olion coedwig hynafol guddiedig a 
oedd yn cael ei datgelu wrth i’r gwaddodion symud 
lle’r oedd Calum yn mynd i gyfrif bonion y coed gan 
ddefnyddio drôn i gael syniad o ba mor helaeth oedd 
yr olion.  

Y prynhawn hwnnw, buom yn teithio ar hyd yr 
arfordir i ymweld â Derrynane House lle cawsom 
wers hanes Gwyddelig gyda thaith o amgylch cartref 
Daniel O’Connell. Mae’r eiddo hwn gyda’i erddi, ei 
blasty a’i gaffi yn adlais o eiddo’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol yn ôl yng Nghymru ac yn rhoi cipolwg 
defnyddiol ar sut mae modd gwneud pethau tebyg 
ond mewn ffyrdd gwahanol. Yn ystod ein cyfnod yn 
Derrynane House, buom yn cwrdd â grŵp a oedd 
yn ymweld â Skye (Yr Alban). Eu hecoamgueddfa 

nhw oedd yn rhannol gyfrifol am ysbrydoli prosiect 
Ecoamgueddfa LIVE. Fel grŵp, fe gerddon ni ar 
hyd yr arfordir i ynys Abbey, ynys fechan sy’n hawdd 
ei chyrraedd ar lanw isel a man gorffwys Daniel 
O’Connell. Roedd y fynwent wedi’i hymestyn yn 
ddiweddar oherwydd awydd pobl leol i gael eu 
claddu ger y cartref. Roedd y cysylltiadau cryf rhwng 
pobl Iveragh a’i milltir sgwâr yn fy atgoffa o berthnas 
pobl Llŷn a’i amgylchedd, un o nifer o bethau tebyg.
  
Dechreuodd y trydydd diwrnod ar Ynys Valentia 
sy’n ymestyn allan i Ogledd yr Iwerydd. Cawsom ein 
cyflwyno i stori Maude Delap a’i hymchwil arloesol 
i sglefrod môr, a chafodd y rhan fwyaf o hynny ei 
wneud yn Knightstown ar Valentia. Roedd Jane, 
sydd wedi bod yn ymchwilio ac yn adrodd hanes 
Maude Delap fel Casglwr Gwybodaeth LIVE, wedi 
ysbrydoli’r grŵp cyfan, ac er bod y tywydd yn oer 
a llaith, cafodd pawb eu swyno gan ei sgwrs. Aeth 
Clodagh (un o drigolion Valentia) â ni ar daith o 
amgylch yr ynys, gan ymweld â’r chwarel weithredol 
/ groto, yr orsaf ceblau, sef canolfan ddehongli 
arloesol sy’n adrodd hanes y cebl o dan y môr rhwng 
Ewrop ac America ac ymlaen i ganolfan y Skellig 
Experience. 

Ymweliad Yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
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Roedd gallu cymharu’r gwahanol ffyrdd o adrodd stori yn ddiddorol; sut 
mae lle i ddulliau traddodiadol a thechnoleg arloesol wrth adrodd straeon. 
Ymunodd Fiach (sydd hefyd yn Gasglwr Gwybodaeth ar y prosiect) â ni ar 
gyfer ein hymweliad â goleudy Valentia a cherdded i weld olion traed tetrapod 
tua 385 miliwn oed wedi cael eu cadw yn y graig! Cynhaliodd Llŷn ac Iveragh 
gyfrif brain coesgoch ar y cyd yn gynharach yn y flwyddyn ac roedd yn wych 
gweld rhai gyda Fiach wrth i ni gerdded llwybr yr arfordir.  

Gwelsom rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol yr ymweliad ar ein diwrnod 
olaf wrth i ni gerdded i fyny at Benrhyn Bray gyda golygfeydd allan i’r môr 
o Ynysoedd Skellig. Fe wnaethon ni gwrdd â Christina sy’n arbenigo mewn 
morfilod, a oedd, gyda’i thelesgop, yn chwilio am famaliaid morol allan i’r môr 
ac yn sôn am rai o’r golygfeydd cyffrous roedd hi wedi’u gweld o’r safle hwnnw. 
Doedden ni ddim mor lwcus!  

Yn ystod ein taith adref, fe wnaethom siarad llawer am y gwahaniaethau a’r 
tebygrwydd rhwng adref ac Iveragh, graddfa’r tirlun, y mathau o ymwelwyr ac 
atyniadau sydd gan y ddau leoliad. Un peth roedden ni i gyd yn cytuno arno 
oedd y bydden ni’n hoffi ymweld â’r penrhyn eto y flwyddyn nesaf. Diolch eto i 
bawb yn Iwerddon am eich croeso cynnes!
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Ar 19 Hydref 2022, cynhaliodd tîm Iveragh 
ddigwyddiad gwybodaeth ar gyfer ein rhanddeiliaid 
busnes. Mae ‘Meitheal’ yn air Gwyddelig ar gyfer 
cymunedau sy’n dod at ei gilydd i helpu ei gilydd, yn 
draddodiadol ar gyfer gweithgareddau amaethyddol 
fel cynaeafu’r gwair, a dyna’n union oedd y meitheal 
gnó / meitheal busnes hwn, sef cyfle agored i holl 
fusnesau ar draws Iveragh i ddod at ei gilydd i 
ddysgu a rhannu. 

Er bod y tywydd yn eithriadol o wael, roedd oddeutu 
70 o bobl yn bresennol yng Ngwesty’r Sea Lodge yn 
Waterville ar gyfer y digwyddiad tair awr hwn gyda 
stondinau gwybodaeth a sgyrsiau gan amrywiaeth o 
asiantaethau, mudiadau a rhwydweithiau lleol o bob 
rhan o Iveragh. 

Roedd yr asiantaethau cenedlaethol yn cynnwys 
Fáilte Iwerddon, Bwrdd Menter Lleol ac Údaras 
na Gaeltachta. Roedd y rhwydweithiau lleol 
yn cynnwys Cwmni Datblygu Ynys Valentia, 
Rhwydwaith Twristiaeth Arfordir Skellig a Visit 
Waterville, yn ogystal â’n partneriaid Cyngor 
Sir Kerry a Phartneriaeth Datblygu De Kerry. 
Roedd presenoldeb cryf gan wahanol grwpiau a 
sefydliadau’r iaith Wyddeleg, yn ogystal â Kerry 
Local Link – cynllun trafnidiaeth gymunedol sy’n 
ceisio cynnal llwybrau bysiau presennol a datblygu 

llwybrau newydd ar draws y penrhyn.  

Roedd yr adborth a gawsom o’r digwyddiad yn 
wych – drwy sgyrsiau a gafwyd ar y diwrnod ac 
arolygon dilynol. Mae barn gyffredinol bod angen i 
ni gydweithio’n lleol i ‘becynnu’ Iveragh fel cyrchfan 
wych, drwy ei amserlenni a mwy o gydweithio 
rhwng atyniadau, gweithgareddau a darparwyr 
llety, i annog ymwelwyr i aros yn hirach. Mae awydd 
am weithredu cadarnhaol ar lawr gwlad rhwng 
busnesau a chymunedau ar draws Iveragh, a fydd yn 
cyfrannu’n uniongyrchol at ein gweithgareddau, yn 
enwedig y Rhaglen Llysgenhadon, a ddechreuodd 
ym mis Tachwedd 2022, gwefan newydd Iveragh, a 
gwaddol cyffredinol y Prosiect LIVE.  

Diolch yn arbennig i Joe McGill (Radio Kerry/ 
McGill’s Brewery) am fod yn arweinydd gwych, 
gwesty’r Sea Lodge yn Waterville am gynnal y 
digwyddiad, Caitlán Breathnach (Taskforce 
Iveragh), Danielle Favier (Fáilte Iwerddon), 
Oonagh Walsh (Rhwydwaith Twristiaeth Arfordir 
Skellig) a Lucian Horvat (VIDCO) am eu 
cefnogaeth a’u cyngor parhaus yn ystod y gwaith 
o drefnu’r digwyddiad hwn, ac i bawb oedd yn 
bresennol yn y meitheal  ar ddiwrnod gwlyb ac oer 
dros ben.

Meitheal Busnes 
Iveragh
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Ym mis Tachwedd, roeddem yn falch iawn o lansio 
Rhaglen Llysgenhadon Iveragh gyda digwyddiad 
yng Nghanolfan Ymchwil ac Arloesi Skellig yn 
llyfrgell Cahersiveen. Roedd ein digwyddiad cyntaf 
ar thema Bywyd Gwyllt Arfordirol ac aeth â’r rhai 
oedd yn bresennol drwy’r amrywiol adnoddau sydd 
ar gael i fusnesau lleol ynghylch Morfilod, Adar y 
Môr ac Adar hirgoes y Gaeaf. Roedd y trafodaethau 
ar ôl y digwyddiad yn ddiddorol ac yn fanwl iawn ac 
rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn parhau drwy gydol 
y gyfres.  

Nod y gyfres o lysgenadaethau yw llunio a rhannu’r 
adnoddau a’r allbynnau rydyn ni’n eu creu ar brofiadau 
yn yr awyr agored ar gyfer ymwelwyr yn ystod y cyfnod 
tawel o’r flwyddyn. Hoffem wahodd rhanddeiliaid 
De Kerry i ymuno â ni i fireinio’r adnoddau digidol 
a’r amserlenni y mae LIVE wedi’u datblygu ar gyfer 
penrhyn Iveragh, gan ddysgu sut y gallant fod o fudd 
i chi farchnata eich busnes a’ch rhanbarth, trafod sut 
i hyrwyddo penrhyn Iveragh y tu allan i’r tymhorau 
twristiaeth brig, a datblygu pecynnau profiad 
ymwelwyr.  Ein nod yw cwrdd ddwywaith y mis ar 
gyfer sesiynau dan do ac yn yr awyr agored ar thema 
neu bwnc penodol. Bydd y digwyddiadau hyn yn 
cael eu cynllunio i ategu a gwella eich gwybodaeth 

leol eich hun am dreftadaeth naturiol Iveragh, ei 
dirweddau, morluniau, mynyddoedd, llwybrau a 
theithiau cerdded, a’r holl fioamrywiaeth sy’n byw 
yma.  

Bydd y sesiynau dan do yn canolbwyntio ar themâu 
fel twristiaeth gynaliadwy, marchnata cydweithredol, 
a defnydd effeithiol o adnoddau digidol i hyrwyddo 
eich ardal tra bydd y sesiynau awyr agored yn seiliedig 
ar daith gerdded a sgwrs. Byddwn yn canolbwyntio 
ar rannu gwybodaeth am dreftadaeth naturiol a 
diwylliannol Iveragh a dod i adnabod gwahanol 
leoliadau, safleoedd treftadaeth a llwybrau cerdded. 
Byddwn yn trafod y thema o’r sesiwn dan do, sef 
defnyddio adnoddau digidol yn brofiadau yn yr awyr 
agored.

Bydd y rhaglen hon yn cyfrannu at ddatblygu cronfa 
o adnoddau digidol sy’n gallu tyfu ac addasu i 
anghenion y gymuned dros amser a bydd yn parhau 
tan Wanwyn 2023. Rydyn ni’n annog pobl sy’n 
meddwl bod yn bresennol i ymuno â ni unrhyw bryd 
a bydd pob digwyddiad yn cael ei hysbysebu drwy 
ein neges e-bost misol neu ein tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol.  

Rhaglen 
Llysgenhadon 
Iveragh  
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Dim ond un peth sy’n bwysig yn yr Hydref i dîm 
LIVE yng Nghymru – amser Gŵyl Archaeoleg 
Llŷn! Roedd gŵyl 2022 yn adeiladu ar sylfeini cadarn 
yr ŵyl gyntaf yn 2021. Fodd bynnag roedden ni 
eisiau ymestyn cynnig yr ŵyl yn 2022 a phenderfynu’n 
gynnar iawn yn y flwyddyn i gynnal yr ŵyl dros 
gyfnod o wythnosau gan ddechrau ym mis Medi.  

Arddangosfa Meillionydd 
Medi 12 - 16 

Dechreuodd yr ŵyl gydag Arddangosfa Meillionydd 
a oedd yn para wythnos, yn Oriel Plas Glyn y 
Weddw yn Llanbedrog. Mae Prifysgol Bangor wedi 
bod yn cloddio ym Meillionydd, sef cylch amgaeedig 
dwbl o ddiwedd yr Oes Efydd ger Mynydd Rhiw 
ers 2010, ac mae’r arddangosfa wedi dangos rhai 
o’r darganfyddiadau diddorol o’r safle. Ymwelodd 
cyfanswm o 191 o bobl â’r arddangosfa dros gyfnod o 
bum niwrnod. Roedd yn wych gweld cymaint o bobl 
o bob cwr o’r byd â diddordeb yn hanes y safle. Fe 
wnaethom hefyd groesawu 50 o ddisgyblion o Ysgol 
Crud y Werin, Aberdaron ac Ysgol Llanbedrog a 
gafodd eu cyflwyno i hanes Meillionydd gan Dr Kate 
Waddington o Brifysgol Bangor, ac archaeolegydd 
a seren roc pync, Rhys Mwyn. Rhoddodd y plant 
gynnig ar wehyddu a chreu modelau o wrthrychau 
o’r Oes Haearn allan o glai. 

Gweithdai Modelu 3D 
Medi 23 – Tachwedd 11 

Yr ail ddigwyddiad oedd ‘Ail-greu’r Oes Haearn ym 
Mhen Llŷn’ – cyfres wythnosol o weithdai modelu 
3D a gynhaliwyd yn Oriel Plas Glyn y Weddw yn 
Llanbedrog. Ariannwyd y gweithdai hyn drwy 
Brosiect LIVE a Gŵyl Bod yn Ddynol – gŵyl 
genedlaethol y dyniaethau yn y DU. Yn ystod y 
gweithdai, dysgodd y cyfranogwyr sut i ddigideiddio 
gwrthrychau a gloddiwyd o Feillionydd. Cymerodd 
cyfanswm o 47 o gyfranogwyr ran dros gyfnod o 
6 wythnos gan gynnwys disgyblion blwyddyn 11 o 
Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog. Bydd yr holl 
wrthrychau digidol yn cael eu harddangos yn barhaol 
ochr yn ochr â thaith rithiol bryngaerau LIVE 
ym Mhorth y Swnt yn Aberdaron yn y flwyddyn 
newydd.  

Teithiau Cerdded Archeolegol 
Hydref 31 – Tachwedd 4 

Digwyddiad olaf yr ŵyl   oedd y Teithiau Cerdded 
tywys Archaeolegol gyda Rhys Mwyn. Eleni, 
roeddem am gynnig teithiau cerdded a oedd yn 
hwylus i bawb. Roeddent yn amrywio o’r rheini a 
oedd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a 
bygis, i deithiau cerdded ar y bryniau. 

Gŵyl Archaeoleg 
Llŷn 2022
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Gohiriwyd taith gerdded Garn Fadryn oherwydd 
rhybudd Gwynt Melyn ond aeth taith gerdded Helfa 
Hanesyddol Nefyn ac Archaeoleg Aberdaron ymlaen 
gyda 21 o bobl yn cymryd rhan.  

Teithiodd y Casglwr Gwybodaeth a’r 
Archaeolegydd Aoibheann Lambe i Lŷn o Iveragh ar 
gyfer rhan o’r ŵyl. Mae hi wedi ysgrifennu adroddiad 
o’i thaith ac mae’n rhaid i ni ddweud, mae wedi 
gwneud gweddill tîm Iveragh yn eithaf cenfigennus! 
 
‘Mae’r mathau mwy prin o henebion a geir ar 
Benrhyn Llŷn hefyd wedi’u cofnodi yn Iwerddon, 
sef ‘ffatri fwyelli’ o Oes y Cerrig, bryngaerau a 
beddrodau gyda phorth. Mae’r penrhyn, sydd ar yr 
arfordir ychydig yn is nag Ynys Môn, ac sy’n enwog 
am ei feddrodau gyda chynteddau addurnedig, 
yn cynnwys enghreifftiau o gylchoedd amgaeedig 
dwbl. Mae’r enw Cymraeg yn cyfeirio atynt fel 
‘Cytiau Gwyddelod’. Mae carreg ogam yn ogystal â 
chelfyddyd craig i’w gweld hefyd yn Llŷn. Gan fod 
yr un mathau o henebion yn Llŷn ac yn Iwerddon 
yn dystiolaeth o gysylltiadau cynhanesyddol, roedd 
cael cyfle i deithio i Lŷn ar gyfer Gŵyl Archaeoleg 
2022 yn bleser mawr! Rheswm arall dros fynd oedd 
gweld sut mae ein partneriaid yn Llŷn yn trefnu ac yn 
rheoli’r fath ŵyl. Rwyf wrth fy modd yn cael dweud 

bod yr holl brofiad yn bleserus, yn addysgol ac, yn 
anad dim, yn ysbrydoledig. 

Cynhaliwyd yr ŵyl dros bum niwrnod, o ddydd 
Llun 31 Hydref i ddydd Gwener 4 Tachwedd. 
Y gŵr dawnus lleol (archaeolegydd, cerddor, 
cyflwynydd radio, tywysydd teithiau ac awdur Real 
Gwynedd), sef Rhys Mwyn a Gwenan Griffith o 
LIVE oedd asgwrn cefn yr ŵyl.  Cafodd y llu o 
ddigwyddiadau awyr agored a oedd yn amrywio 
o deithiau pentref hamddenol i deithiau mynydd 
mwy egnïol eu harwain gan Rhys ac roedd yr holl 
ddigwyddiadau i fod i gael eu cynnal cyn amser cinio. 
Roedd y clociau wedi troi awr yn ôl ychydig cyn i’r 
ŵyl ddechrau ac felly roedd y boreau’n berffaith ar 
gyfer digwyddiadau, a gweddill y diwrnod yn rhydd i 
archwilio’r carneddau a’r llethrau yr oedd Rhys wedi 
tynnu sylw atyn nhw yn ystod ei deithiau. Nawr, er ei 
bod yn bleser cael eich arwain i safle gan dywysydd 
lleol gwybodus, mae modd archwilio llawer o’r 
safleoedd ar y penrhyn drwy ddefnyddio’r mapiau 
stori rhyngweithiol sydd ar gael ar wefan LIVE! 
Cafodd fy ymweliad â’r ‘ffatrïoedd bwyelli’ gyda’r 
casglwr gwybodaeth Leonie Schulz ei wella’n fawr 
drwy fanteisio ar Daith Archeolegol Mynydd Rhiw  
llwybr digidol rhyngweithiol a gafodd ei greu gan y 
casglwr gwybodaeth, Katharine Moeller. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/2c9f8b1a6ece4c4ca8a65ab213e7fe4f
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Roedd yr ŵyl  yn un gymdeithasol iawn. Roedd 
y rhai a oedd yn bresennol yn sgwrsio â’i gilydd, ac 
roedd y gynulleidfa yn un gynnes a chyfeillgar. Roedd 
y teithiau hefyd yn rhoi gwybodaeth iddynt i’w 
rhannu ag unrhyw ymwelwyr. Ar ôl ein taith dywys 
o gwmpas pentref Aderdaron gydag ymweliad â thŷ’r 
archdderwydd (Cynan)  ar y clogwyni yn ogystal 
â ffynnon sanctaidd, fe wnaethom ymochel rhag 
yr elfennau mewn becws lleol clyd. Yn yr un modd 
â phob gweithgaredd awyr agored, dydy’r tywydd 
ddim bob amser yn ffafriol. Cafodd y daith i fryngaer 
Garn Fadryn o’r Oes Haearn ei gohirio oherwydd y 
gwyntoedd trwm a’r glaw.  

Roedd y gweithgareddau dan do yn cynnwys 
gweithdai 3D rhithiol a oedd eisoes wedi bod yn cael 
eu cynnal am nifer o wythnosau’n flaenorol fel rhan o’r 
ŵyl ‘Bod yn Ddynol’.  Trafodwyd arteffactau go iawn 
o’r Oes Haearn a gloddiwyd ar safle cylch amgaeedig 
dwbl ym Meillionydd. Roedd Rhys wrth law i 
egluro natur pob gwrthrych, a chyda chyfarwyddyd 
gan ddau fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol 
Bangor, gwnaethom fodelau 3D rhithiol o nifer o’r 
gwrthrychau hyn yn ystod y gweithdy. Er bod gen i 
brofiad o wneud modelau o’r fath yn barod, roeddwn 

i’n teimlo bod y gweithdai hyn yn fuddiol iawn ac fe 
wnes i ddysgu gwersi  defnyddiol iawn.  

Daeth Rhys Mwyn â mi ar daith breifat i safleoedd 
celfyddyd craig a’m cyflwyno i dirfeddianwyr ar hyd 
y ffordd a fu’n ddigon caredig i’m gwahodd yn ôl 
unrhyw bryd, ac yn ôl fe es i. Doedd yr holl safleoedd 
yr ymwelais â hwy ddim yn rhai archaeolegol. 
Dangosodd ffermwr fferm gyfagos i mi gyda pharlwr 
godro gwerth miliynau o bunnoedd. Roedd yn debyg 
i ‘gylchfan hud’ lle mae’r gwartheg yn camu ar y ddyfais 
ac yn cael eu godro’n awtomatig nes bydd y cylchdro 
llawn wedi’i gwblhau ac yna byddant yn cael camu 
i ffwrdd. Weithiau bydd pethau’n mynd o chwith. 
Defnyddir tŷ crwn mewn ardal anghysbell ar gyfer 
adrodd straeon. Roedd hwnnw’n llawn hud a lledrith. 
Yn ardal fywiog Nefyn, mae’r cymunedau’n rhedeg 
dwy dafarn, ac mae cynnyrch o ardd gymunedol yn 
cael ei ddefnyddio ar gyfer cegin un o’r busnesau. Am 
syniad gwych y gallem ei addasu yma ar Iveragh.  

Un o fanteision annisgwyl y daith oedd clywed 
Cymraeg, yr iaith gyntaf yn Llŷn, yn cael ei siarad ym 
mhob un o’r digwyddiadau. 
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Ba mhór agam an Bhreatnais a chloisteáil á labhairt le linn mo 
thaisteal ar Leithinis Lŷn sa Bhreatain Bheag. Cé ceolmhar a 
fhuaimeann sé! Ag an am céanna, mhothaigh mé brón (agus náire) 
nach labhraím ach Béarla sa bhaile. Bhí Breatnais á labhairt ag 
gach aon duine ar bhuail mé leo ar Leithinis Lŷn. Chomh iontach 
agus a bhí sé an Bhreatnais a chloisteáil á labhairt mar theanga 
bheo. Gheall mé dom féin go ndéanfainn comhiarracht a bheith 
líofa sa Ghaeilge ar fhilleadh abhaile dom agus Gaeilge a labhairt 
gach lá as seo amach.  

Cyfieithiad: Roeddwn i wrth fy modd yn clywed Cymraeg yn cael 
ei siarad yn ystod fy nheithiau ym Mhen Llŷn yng Nghymru. Pa 
mor gerddorol mae’n swnio! Ar yr un pryd, roeddwn i’n teimlo’n drist (a chywilydd) mai dim ond Saesneg 
rwy’n siarad gartref. Roedd pawb wnes i gyfarfod ym Mhen Llŷn yn siarad Cymraeg. Mor hyfryd ag oedd 
clywed y Gymraeg yn cael ei siarad fel iaith fyw. Addewais fy hun y byddwn yn gwneud ymdrech ar y cyd i 
fod yn rhugl yn y Wyddeleg ar ôl dychwelyd adref ac i siarad Gwyddeleg bob dydd o hyn ymlaen.

Roedd Gŵyl Archaeoleg Llŷn yn brofiad gwych ac yn un a fydd yn aros gyda mi, nid yn unig yn y cof, ond fel 
model ar gyfer ein gwyliau archaeoleg ein hunain ar Iveragh, gyda’r cyntaf i gael ei chynnal yn hydref 2023.’ 

Felly dyna ni ar gyfer 2022. Hoffem ddiolch i Oriel Plas Glyn y Weddw am gynnal yr arddangosfa a’r 
gweithdai Modelu 3D yn ddi-dor, i Rhys Mwyn am arwain y teithiau cerdded ac i’r holl gyfranogwyr a 
gymerodd ran. Tan y tro nesaf, diolch.
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Rydyn ni’n parhau i ddiweddaru ein gwefan.  Er mai arf yw yn bennaf 
i rannu gwybodaeth am y prosiect, mae hefyd yn cynnwys mwy o 
wybodaeth ac allbynnau o’n gwaith drwy gydol y flwyddyn. Mae rhai o’r 
ychwanegiadau newydd i’r wefan yn cynnwys oriel fideo, nifer o flogiau a 
mapiau storïau newydd, yn ogystal â chalendr digwyddiadau sy’n cynnwys 
dyddiadau a manylion yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill gennym. 
Gobeithiwn ehangu ein darpariaeth ar y we yn y dyfodol agos.  

Mae ein prosiect yn ddwyieithog, gyda’r Gymraeg a’r Saesneg yn 
ieithoedd gwaith. Rydyn ni’n hefyd yn ceisio cynnwys Gwyddeleg lle bo 
hynny’n bosib. 

Yn ogystal â’r wefan, mae gennym bresenoldeb bywiog iawn ar y cyfryngau 
cymdeithasol. Mae modd gweld Ecoamgueddfeydd Llŷn Iveragh ar 
Facebook, Twitter ac Instagram. Rydyn ni’n rhannu gwybodaeth am 
ddigwyddiadau, straeon lleol sydd o ddiddordeb, a phytiau gwybodaeth 
am ein gwaith. Dilynwch ni i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
prosiect.   

Os hoffech chi gysylltu â ni’n uniongyrchol, gallwch wneud hynny hefyd 
drwy anfon e-bost at live@ucc.ie.  

Cadw mewn cyswllt 
ag Ecoamgueddfeydd LIVE 
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