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Wrth i 2021 ddirwyn i ben, rydym ni’n edrych yn ôl 
ar bopeth mae prosiect LIVE wedi’i gyflawni dros y 
flwyddyn ddiwethaf. Mae’r flwyddyn wedi bod yn un 
brysur; mae ein tîm bellach wedi dyblu  o ran maint, 
ac felly hefyd y nifer o brosiectau rydym ni wedi eu 
cwblhau, sy’n amrywio o wyliau a digwyddiadau i 
adnoddau dysgu, fideos a mapiau cerdded thematig. 
Mae’r adolygiad hwn yn crynhoi rhai o’r pethau 
rydym ni wedi ei gyflawni eleni. 
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Canfyddiadau o 
Iveragh
Un o dasgau cyntaf prosiect LIVE oedd ceisio dod o hyd i’r bylchau mewn gwybodaeth a’r 
agweddau hynny o dreftadaeth naturiol penrhyn Iveragh sy’n bwysig i’r cymunedau. Nid 
oedd gennym waelodlin ar gyfer mesur ardrawiad gwaith o’r fath, felly roeddym yn teimlo 
bod hyn yn dasg hanfodol bwysig wrth roi cyfeiriad clir i’r prosiect a chynllunio rhaglen 
waith i’r casglwyr gwybodaeth. Mae  trigolion cymunedau Iveragh yn llawn straeon am eu 
hardal, roedd yn bwysig i brosiect LIVE adnabod lle i ganolbwyntio eu hymdrech i gael y 
budd gorau i’r cymunedau yma wrth gasglu a rhannu gwybodaeth hen a newydd.

Yn ogystal â chael gwybod am beth mae pobl yn ei wybod, roeddym ni eisiau gwybod beth 
oedd yn bwysig i bobl Iveragh. Roeddym ni eisiau gwrando ar awgrymiadau’r trigolion a 
fyddai’n dod a buddion amlwg i’r prosiect a gweld a oedd gwahaniaethau barn ar draws 
y penrhyn. Cafodd arolwg ar-lein ei ddefnyddio gennym gan nad oeddem yn gallu cynnal 
gweithdai wyneb yn wyneb. 

Rydym ni’n ddiolchgar iawn i’r 80 o bobl a gwblhaodd yr arolwg, a rydym ni’n dal i gyfeirio 
at yr ymatebion yma yn rheolaidd bron i flwyddyn yn ddiweddarach. Rydym ni wedi 
crynhoi’r prif ganfyddiadau isod.

Fe wnaeth Soli Levi, a gynhaliodd yr 
arolwg, lunio rhestr o argymhellion 
clir iawn i LIVE ynghylch chwalu 
rhwystrau i gael gafael ar wybodaeth, 
cyfathrebu â chynulleidfaoedd 
nad oedd yn cael eu cynrychioli yn 
yr ymatebion i’r arolwg, cynnwys 
cymunedau yn ein gwaith, yn ogystal 
â darparu adnoddau i breswylwyr ac 
ymwelwyr. Nododd hefyd sylwadau 
mwy cyffredinol rhai o’r ymatebwyr, 
megis diffyg morâl a ffydd mewn 
llunwyr polisi, darnio cymunedol, a’r 
canfyddiad o flaenoriaethu darparu 
gwasanaethau a llety i ymwelwyr ar 
draul preswylwyr. Er na fydd LIVE 
yn gallu mynd i’r afael â’r materion 

hyn i gyd, maent yn faterion sydd yn 
cael eu hailadrodd mewn mannau 
eraill mewn rhanbarthau lle mae’r 
model ecoamgueddfa wedi bod yn 
effeithiol. Mae’r materion yma hefyd 
wedi’u cysylltu’n agos â’r hyn sydd 
yn cael sylw yn Neddf Cymru ar 
gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol . Nid 
oes gan Iwerddon ddeddfwriaeth 
debyg, felly rydyn ni’n dilyn deddf 
Cymru fel fframwaith i’w dilyn ar 
gyfer prosiect LIVE ac yn gobeithio 
y bydd rhai o’r materion economaidd-
gymdeithasol hyn yn cael sylw drwy 
geisio datblygu model adfywiol o 
dwristiaeth yn y dyfodol. 

Daeth pedwar prif gategori o wybodaeth amgylcheddol i’r amlwg:  soniodd pobl am rywogaethau penodol fel y gylfinir, 
bywyd gwyllt cyffredinol fel bywyd morol, nodweddion naturiol fel yr awyr dywyll, yn ogystal ag agweddau diwylliannol 
fel cysylltiadau diwylliannol â natur. Yn ogystal, mae awydd cryf i ddysgu mwy am y berthynas rhwng treftadaeth naturiol a 
diwylliannol. Nododd yr astudiaeth bod bylchau mewn gwybodaeth am yr amgylchedd naturiol sydd wedi cael eu cynnwys 
mewn cynlluniau ymgysylltu a rhaglenni casglu gwybodaeth.

Mae nodweddion naturiol fel golygfeydd hardd, mynyddoedd a’r arfordir yn cael y dylanwad mwyaf ar lesiant unigolion ac 
ymdeimlad o falchder yn eu hardal leol, mae diddordeb hefyd mewn agweddau diwylliannol fel hanes lleol.

Mae unigolion yn rhyngweithio â’u hamgylchedd naturiol drwy amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys 
cerdded, mynydda, garddio, nofio a gwylio adar. Mae pobl Iveragh yn sicr yn hoffi crwydro!

Y prif awgrymiadau ar gyfer twristiaeth gynaliadwy mewn cyfnodau tawelach o’r flwyddyn a wnaed gan gymunedau oedd 
hyrwyddo gweithgareddau awyr agored, Gwarchodfa Awyr Dywyll, gwyliau/digwyddiadau a gweithdai lleol, llwybrau 
natur a theithiau tywys, yn ogystal ag adnoddau ar gyfer twristiaeth.

Datgelodd y data duedd arfordirol sylweddol ar gyfer llesiant personol, ymdeimlad o falchder a nodweddion naturiol; diddordeb 
brwd mewn treftadaeth naturiol, hyd yn oed pan nad oes budd economaidd uniongyrchol; a chyswllt cryf rhwng natur a 
diwylliant ar draws y penrhyn.

https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/
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Buom yn gweithio ar brosiect a oedd yn edrych ar 
adar y penrhyn, gan gynnwys y gylfinir, a sut mae 
rheoli’r tir mewn ffyrdd gwahanol yn effeithio ar eu 
niferoedd. Defnyddiwyd dull ‘mantle of the expert’ 
gennym, sef dull addysgol sy’n defnyddio cyd-destun 
dychmygol i greu gweithgareddau difyr, pwrpasol ar 
gyfer dysgu. 

Fe wnaethom osod tasg i’r grŵp i ddysgu am adar, 
eu cynefinoedd a’r bygythiadau yn yr ardal, yn 
ogystal â rhoi cyfle iddyn nhw ddysgu am brosiect 
LIVE. I ddechrau cafwyd cyfres o gyflwyniadau 
ar-lein a chyfle i osod tasgau i’r disgyblion gan Ben 
Porter, y Casglwr Gwybodaeth, a Rob Parkinson, 
Rheolwr Rhaglenni a Phartneriaethau prosiect 
LIVE ym Mhen Llŷn. Wedyn cwblhawyd arolygon 
adar gartref ac aethpwyd ati i baratoi’r canlyniadau a 
cyflwyno nôl i Ben a Rob . Yn olaf, bu’r plant hefyd yn 
gweithio ar brosiect celf y gylfinir, gan dynnu lluniau 
o’r aderyn ar gyfer diwrnod rhyngwladol y gylfinir. 
Rhoddwyd sglein ar y gwaith celf  drwy gael artist 
lleol i helpu i greu printiau leino o rai o’r adar oedd 
wedi cael eu cofnodi gan y plant.

Wrth ddatblygu ein rhaglen “5 Mawr”, buom yn 
gweithio gydag ysgol gynradd Llanbedrog ac ysgol 
uwchradd Botwnnog. Y syniad yma oedd dewis 
pum rhywogaeth sydd yn gyffredin yn yr ardal a’u 
defnyddio i ddatblygu map cerdded sy’n arwain 
y cerddwr drwy’r ardaloedd lle gellir eu gweld. 
Aethom allan efo’r plant ar deithiau natur i archwilio’r 
safleoedd, ac fe wnaethon nhw helpu i ddewis y 
pump rhywogaeth bwysicaf. Buom hefyd yn cynnal 
gweithdai celf ar gyfer y plant gyda’r artistiaid lleol a 
gwblhaodd y mapiau a’r lluniau. Dilynwyd hyn gan 
weithdai yn yr ysgolion.

Fe wnaeth prosiect creu gweirgloddiau ein galluogi i 
arwain ar rai gweithgareddau gyda Ysgol Foel Gron. 
Buom yn edrych ar y buddion mae gweirgloddiau 
traddodiadol yn ei gynnig i  fywyd gwyllt o’i gymharu 
â chaeau amaethyddol sydd cael eu ffermio yn 
ddwys. Bydd y prosiect yma yn parhau flwyddyn 
nesaf gyda chyfle i’r disgyblion gynnal arolwg o’r 
safle am y tro cyntaf. Rydym ni’n gobeithio y bydd 
hyn yn ddigwyddiad blynyddol yn yr ysgol a gellir 
cofnodi cynnydd ac amrywiaeth y planhigion am 
flynyddoedd i ddod. 

Rydym ni wedi gweithio gyda disgyblion yr ysgol 
i edrych ar bwysigrwydd pryfed peillio, gwneud 
helfeydd bwystfilod bach ar dir yr ysgol, creu cartref 
i wenyn sydd yn byw ar ben ei hun drwy ddefnyddio 
bambŵ wedi’u torri’n stribedi byr a jariau wedi’u 
hailgylchu. Mae’n bosibl  hongian y gwrthrychau 
yma ar dir yr ysgol neu gadael i’r plant fynd â nhw 
adref i’w gerddi.

Pen Llŷn

Rydyn ni wedi gweithio gyda ysgolion cynradd ar 
Iveragh a Phen Llŷn i rannu ein gwybodaeth â phlant 
lleol. Mae’r gweithdai wedi caniatáu i ni feithrin 
cysylltiadau cadarnhaol â’r gwahanol ysgolion, ac 
rydym ni’n gobeithio eu defnyddio i osod sylfaen ar 
gyfer dechrau partneriaethau trawsffiniol rhwng 
ysgolion y ddwy ardal yn 2022. Ym Mhen Llŷn, mae 
rhywfaint o waith wedi ei wneud hefyd gyda ysgolion 
uwchradd lleol.

Gan edrych ar rai o’r prosiectau y buom yn gweithio 
arnynt isod, mae’n amlwg beth yw’r manteision i’r 
plant lleol. Hefyd, fel tîm, fe wnaethon ni wir fwynhau 
gweithio gyda’r bobl ifanc  a chlywed beth oedd 
ganddyn nhw i’w ddweud am yr ardaloedd lle mae nhw 
yn byw. 

Gweithdai 
Ysgol
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Iveragh

Ar Iveragh, buom yn gweithio gyda phlant Scoil 
Naomh Mhichil; bu’r Casglwr Gwybodaeth 
Aoibheann Lambe yn arwain gweithdy a oedd yn 
seiliedig ar y gerdd leol, sef Song of Amergin, sy’n 
cael ei chydnabod yn eang fel y gerdd gyntaf yn y 
iaith Wyddelig. Rhoddodd y gweithdy gyfle i’r plant 
ymwneud â rhan chwedlonol o hanes lleol, gan eu 
harwain drwy’r gerdd, anogwyd y plant i ddychmygu 
eu hunain yng nghanol y stori a’r dreftadaeth naturiol 
sy’n cael ei grybwyll. Ar ôl ysgrifennu eu llinellau eu 
hunain i ychwanegu at y darn gwreiddiol, aeth y 
plant ati i wneud lluniau yn y tywod i ddangos eu 
perthynas personol  â natur. 

Rydym ni hefyd wedi cwblhau cyfres o weithdai gyda 
Scoil a Ghleanna. Cafodd y cyntaf o’r gweithdai hyn ei 
gynnal ar dir yr ysgol gyda chasglwyr gwybodaeth yn 
siarad â’r plant am bryfed peillio, planhigion brodorol 
a bywyd gwyllt brodorol y gallan nhw ddod o hyd 
iddynt  yn yr ardal, aethpwyd ar daith gerdded fer lle 

gallai’r plant adnabod rhai o’r rhywogaethau hyn. Y 
syniad y tu ôl i’r digwyddiadau hyn oedd dangos i’r 
athrawon, yn ogystal â’r myfyrwyr, pa fywyd gwyllt 
sydd yn byw mewn ardal fach o amgylch tir yr ysgol. 
Cafodd ein hail weithdy ei gynnal gyda’r plant hŷn 
ar y traeth, dafliad carreg o’r ysgol. Dangosodd 
y gweithdy hwn y gwahanol greaduriaid a’r 
rhywogaethau gwymon a geir yn y pyllau glan môr, 
rhywfaint o wybodaeth am y morfilod y gellir eu 
gweld o’r traeth a hanes byr o ddaeareg yr ardal i’r 
plant. 

Roedd y ddau weithdy yn llwyddiannus, gyda’r 
rhieni yn dweud bod y plant yn falch iawn o rannu’r 
ffeithiau a ddysgwyd gyda’u teuluoedd ar ôl mynd 
adref. Gobeithio  bydd yr athrawon yn teimlo’n 
ddigon hyderus i ailadrodd rhai o’r teithiau cerdded 
a’r gwersi hyn yn y dyfodol. 

Yn ogystal ag ymweld â’r ysgolion a gweithio’n uniongyrchol gyda’r plant, 
mae LIVE yn awyddus i ddatblygu adnoddau addysgol sy’n tynnu sylw at 
dreftadaeth naturiol penrhyn Iveragh a phenrhyn Llŷn. Bydd yr adnoddau 
yma yn addas ar gyfer gwahanol ddiddordebau, oedrannau ac yn ddefnyddiol 
i athrawon a phobl sy’n gweithio mewn addysg amgylcheddol ffurfiol ac 
anffurfiol.

Yn gynnar yn y flwyddyn, buom yn gweithio gyda nifer o asiantaethau sy’n 
ymwneud â gwarchod y gylfinir yng Nghymru ac Iwerddon, gan greu 
cynnwys  digidol a ryddhawyd mewn pryd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol 
y Gylfinir. Roedd y rhain yn cynnwys cyflwyniadau PowerPoint, nodiadau i 
athrawon, taflenni gweithgareddau a fideos. Yn dilyn yr ymdrech gyntaf yma 
i gynhyrchu adnoddau addysgol rydym wedi datblygu adnoddau pellach ar 
fywyd gwyllt penrhyn Iveragh, sydd yn cynnwys y madfall cyffredin a’r frân 
goesgoch. Mae’r adnoddau yma ar gael ar ein gwefan.

Ym Mhen Llŷn, rydym ni’n datblygu’r Prosiect ‘5 Mawr’. 
Pwrpas y prosiect yma yw creu cynnwys traddodiadol a digidol 
sy’n annog pobl i gymryd sylw o fywyd gwyllt mewn ardal 
benodol. Mae pum rhywogaeth yn cael eu cynnwys mewn map 
sy’n dangos rhai o’r cynefinoedd a’r bywyd gwyllt y gallwch ei 
weld yn yr ardal honno. Mae hyn yn annog pobl i gael gwell 
dealltwriaeth  o’r dirwedd, y cynefinoedd a’r  rhywogaethau 
maent yn ei gynnal. Rydym ni wedi creu dau fap ‘5 Mawr’ eleni 
fydd ar gael ar ein gwefan cyn bo hir.

Rydym yn awyddus iawn i gael pobl o bob oed allan yn yr awyr agored, i gael 
profiadau gwerth chweil o fyd natur, a hefyd darparu adnoddau y gall athrawon 
eu defnyddio ble bynnag y maent yn byw i feithrin gwell dealltwriaeth o fyd 
natur yn yr ysgol a gyda’r gymuned ehangach. Mae datblygu amrywiaeth o 
adnoddau hygyrch, sydd ar gael i bawb eu defnyddio o dan do neu yn yr awyr 
agored, mewn addysg ffurfiol a/neu anffurfiol, ar gyfer dysgu personol neu 
ddysgu grŵp drwy gael profiadau ymarferol yn bwysig iawn i brosiect LIVE. 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio ar allbynnau digidol amrywiol ar ddaeareg, 
planhigion brodorol drwy’r tymhorau, mamaliaid morol a mwy. Felly daliwch 
i edrych ar wefan LIVE i gael mynediad i adnoddau dysgu newydd a chyffrous.

Adnoddau 
Dysgu

https://cy.ecomuseumlive.eu/educationalresources.
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Cofnodion
Bywyd 
Gwyllt

Ers mis Medi 2020, mae tîm o Gasglwyr Gwybodaeth wedi 
bod yn gweithio ar brosiect LIVE sy’n ymchwilio i dreftadaeth 
naturiol penrhyn Iveragh a Llŷn. Drwy eu gwaith maes eu 
hunain a’u harsylwadau achlysurol, mae nhw wedi llunio 
catalog o gofnodion o’r planhigion a’r anifeiliaid y maent wedi’u 
gweld. Mae nhw hefyd wedi cynnal arolygon ffurfiol  ac wedi 
gofyn i’r cymunedau lleol gyflwyno a rhannu gwybodaeth 
am rywogaethau mae nhw wedi ei weld. Yn Iwerddon, 
bydd y cofnodion hyn yn cael eu rhannu â’r Ganolfan Ddata 
Bioamrywiaeth Genedlaethol a byddan nhw ar gael i’r cyhoedd.

Yn fuan ar ôl dechrau eu gwaith maes, fe wnaeth y Casglwyr Gwybodaeth greu map 
rhyngweithiol ar-lein mae nhw’n ei ddefnyddio i gofnodi’r planhigion a’r anifeiliaid 
mae nhw’n eu gweld. Mae’r map yma yn gronfa ddata ddefnyddiol o’r amrywiaeth o  
anifeiliaid a phlanhigion sydd i’w gweld ar Iveragh ar wahanol adegau o’r flwyddyn. 
Lle mae’n bosibl, mae’r cofnodion bywyd gwyllt yn cynnwys yr holl wybodaeth sy’n 
angenrheidiol er mwyn eu rhannu â’r sefydliadau cenedlaethol priodol fel y Ganolfan 
Ddata Bioamrywiaeth Genedlaethol (NBDC) a Grŵp Morfilod a Dolffiniaid Iwerddon 
(IWDG). Mae’r sefydliadau hyn angen gwybodaeth sydd yn cynnwys enw’r cofnodwr, 
dyddiad ac amser yr hyn sydd wedi cael ei weld, y lleoliad ac, wrth gwrs, y rhywogaeth 
ei hun. Mae’n bwysig i LIVE ein bod yn sicrhau bod canlyniadau’r gwaith yma ar gael i’r 
cyhoedd ar ôl i’r prosiect ddod i ben. 

Gweld Bywyd Gwyllt: Map Casglu Iveragh

Bu Fiach Byrne, y Casglwr Gwybodaeth, yn cynnal arolygon maes rhwng mis 
Tachwedd 2020 a mis Chwefror 2021 i ymchwilio i ble mae brain coesgoch Iveragh 
yn bwydo yn ystod y gaeaf. Pan gofnodwyd brain coesgoch yn ystod yr arolygon hyn, 
cafodd eu lleoliad ei gofnodi ar fap ar wahân i’w cyflwyno i’r Ganolfan Bioamrywiaeth 
Genedlaethol. 

Cynefinoedd y frân goesgoch goch sy’n chwilota
am fwyd dros y gaeaf  

Mae aelodau’r tîm wedi cofnodi eu bod wedi gweld gwahanol rywogaethau sy’n 
perthyn i deulu’r morfilod (morfil a dolffin) gan ddefnyddio’r Map Casglu. Ym mis 
Gorffennaf 2021, ymunodd y biolegydd morol Christina Winkler â’r prosiect fel Casglwr 
Gwybodaeth. Mae hi’n chwilio am forfilod a dolffiniaid o benrhynnau ac hefyd o gychod 
pleser sy’n mynd a phobl ar deithiau o gwmpas Iveragh. Bydd yr holl gofnodion o  deulu’r 
morfilod yn cael eu cyflwyno i Grŵp Morfilod a Dolffiniaid Iwerddon mewn fformat 
sy’n gydnaws â’u cynlluniau monitro parhaus o amgylch arfordir Iwerddon.

Mamaliaid Morol

O dan oruchwyliaeth Linda Lyne, y Casglwr Gwybodaeth, lansiodd LIVE brosiect 
gwyddoniaeth i drigolion ym mis Mai 2021 i gofnodi ymweliadau cyhoeddus o unig 
ymlusgiaid brodorol Iwerddon, sef y madfall cyffredin. Cofnododd aelodau o dîm 
LIVE ymweliadau hefyd, ynghyd â gwybodaeth am gynefinoedd ac ecoleg gyffredinol. 
Casglwyd yr holl gofnodion o’r madfallod gan ddefnyddio canllawiau NBDC a byddan 
nhw’n cael eu rhannu â’r sefydliad ar ddiwedd prosiect Madfallod Iveragh ym mis Medi 
2022.

Madfallod Iveragh
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Digwyddiadau
Iveragh
Gan fod cyfyngiadau Covid yn eu lle  am y rhan fwyaf o hanner cyntaf 2021 
ar y ddau benrhyn, nid oeddem yn gallu cynnal digwyddiadau cyhoeddus 
wyneb yn wyneb tan fis Awst.  Cynhaliwyd y cyntaf o’n digwyddiadau yn ystod 
Wythnos Treftadaeth Iwerddon ddiwedd Awst ac roedd yn cynnwys tair ‘taith 
a sgwrs’. Ein pynciau ar gyfer y rhain oedd Brain Coesgoch a Madfallod o Ynys 
Valentia, coetir brodorol a bywyd gwyllt Coedwig Carhan, yn ogystal â Bioleg 
Ddaearegol Whitestrand. Roedd y tri digwyddiad yma yn llawn, ac roedd hi’n 
braf i’r tîm allu cyfarfod â phobl a rhannu eu brwdfrydedd am y prosiect a’r 
rhywogaethau sydd o ddiddordeb iddyn nhw.

Buom hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Gŵyl Bensaernïaeth Kerry ar 
gyfer digwyddiad yn Ballyhearney House, lle siaradodd Linda Lyne am sut 
y gall ein pensaernïaeth hanesyddol greu cynefinoedd gwych i fywyd gwyllt. 
Arweiniodd y cydweithio yma at Linda’n rhoi cyngor ar yr adeilad ei hun a 
gosod blwch tylluanod arno – rydyn ni’n aros yn eiddgar am newyddion am 
unrhyw dylluanod yn ymgartrefu yno! Roedd hwn yn ddigwyddiad hyfryd gan 
ei fod yn caniatáu i ni ddangos sut mae ein treftadaeth naturiol ac adeiledig yn 
medru cydfodoli a ffynnu ochr yn ochr â’i gilydd. 

Ddechrau mis Hydref, buom yn cymryd 
rhan yng ngŵyl Tirweddau Dysgu Iveragh, 
digwyddiad a gynhaliwyd dros benwythnos 
oedd yn dathlu’r tirwedd lleol fel adnodd 
addysgol. Fe wnaethom gynnal dau weithdy; 
taith a sgwrs am fywyd adar arfordirol a theulu’r 
morfilod yn Iveragh yn ogystal â gweithdy ysgol, 
lle bu’r Casglwr Gwybodaeth, Anna Collyer 
yn cydweithio â’r artist lleol a’r storïwr Sean 
O’Laoghaire i gyflwyno gweithdy daeareg i 
blant Ysgol Portmagee yn Kerry Cliffs. 

Ein digwyddiadau diweddaraf oedd dwy 
Ddarlith Ddaeareg a thrip maes dau ddiwrnod 
dan ofal Dr Pat Meere ac Anna Collyer. Roedd y 
digwyddiadau hyn yn cynnwys darlith gyda’r nos 
a thrip maes y diwrnod canlynol. Roeddynt wedi 
ei hanelu ar gyfer bobl leol sy’n awyddus i ddysgu 
mwy am eu tirwedd er budd personol neu fel 
ffordd o ehangu eu cynnig busnes. Fe ymunodd 
nifer o dywyswyr teithiau o rannau eraill o 
Iwerddon â ni i geisio ehangu eu gwybodaeth 
am Iveragh. Yn dilyn adborth o’r digwyddiadau 
yma rydym yn bwriadu defnyddio’r un fformat  
eto yn 2022.

Gan adeiladu ar y digwyddiadau wyneb yn 
wyneb llwyddiannus a gynhaliwyd yn ystod yr 
hydref  rydym yn edrych ymlaen i barhau i gynnal 
digwyddiadau wyneb yn wyneb drwy gydol 
2022. Mae cynlluniau eisoes yn cael eu datblygu 
ar gyfer cyfres o deithiau cerdded yn yr awyr 
agored o fis Ionawr ymlaen. Os oes gennych 
chi ddiddordeb mewn cael gwybodaeth am 
ein digwyddiadau, cofrestrwch ar ein rhestr 
bostio neu dilynwch ein tudalennau cyfryngau 
cymdeithasol. 

Yn ogystal â’n digwyddiadau awyr agored, 
rydym ni wedi cynnal nifer o sgyrsiau ar-lein 
dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r rhain i gyd 
ar gael ar dudalen oriel fideos ein gwefan. Mae 
ein cyfres o sgyrsiau ar-lein Awyr Dywyll ar y cyd 
â Kerry Dark Sky Tourism wedi dechrau ers 
mis Mehefin. Mae’r sgyrsiau yma wedi bod yn 
boblogaidd iawn, gyda mynychwyr o bob  rhan 
o’r wlad yn ymuno i wrando ar ein seryddwr 
preswyl John Flannery a’r amrywiol westeion 
arbennig sydd gennym yn ymuno ag ef bob mis. 
Bydd y gyfres hon yn parhau yn 2022. 
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Gŵyl 
Archeoleg Llŷn 
Yn ystod wythnos olaf mis Hydref, cynhaliodd #Ecoamgueddfa ŵyl 
newydd sbon ym Mhen Llŷn, sef Gŵyl Archeoleg Llŷn. Rhoddodd 
yr ŵyl gipolwg i ni ar orffennol cyn-hanesyddol Pen Llŷn. Roedd yr 
wythnos yn llawn digwyddiadau a oedd yn cynnwys teithiau tywys 
archeolegol, tair sgwrs ar-lein, helfa hanesyddol i blant yn Nefyn, yn 
ogystal ag arddangosfa archeolegol yn Amgueddfa Forwrol Llŷn, un 
o’r saith safle treftadaeth sy’n ffurfio’r #Ecoamgueddfa.

Er gwaetha’r tywydd garw, daeth 62 o 
bobl draw i ymuno â’r archaeolegwyr 
Rhys Mwyn, Katharina Möller a Dr Kate 
Waddington o Brifysgol Bangor ar deithiau 
cerdded tywys i Gastell Odo, Felin Uchaf, 
Garn Boduan a Thre’r Ceiri. Yn anffodus, 
bu’n rhaid canslo taith gerdded dywys 
Mynydd Rhiw oherwydd y tywydd. Fodd 
bynnag, rydyn ni wedi creu canllaw ar-lein 
ar gyfer y daith gerdded y gellir ei gweld a’i 
lawrlwytho oddi ar wefan LIVE a gellir ei 
chwblhau yn eich amser eich hun.

Daeth cyfanswm o 99 o bobl i wrando 
ar dair sgwrs gyda’r nos: Uchafbwyntiau 
cynhanesyddol Llŷn gyda Rhys Mwyn,  
archwilio cerrig wedi’u cerfio o’r canol 
oesoedd cynnar yn Llŷn gyda’r Athro 
Nancy Edwards, ac Adfywiad Pererindod 
gan Lynne Stumpe. Cafodd yr holl sgyrsiau 
eu recordio ac mae nhw ar gael i’w gwylio ar 
wefan a sianel YouTube LIVE.

Cafwyd presenoldeb da hefyd yn yr 
arddangosfa yn yr Amgueddfa Forwrol 

drwy gydol 
yr wythnos, 
gyda phobl 
yn teithio mor 
bell â Chaergybi i ymweld. Roedd yr 
arddangosfa’n arddangos canfyddiadau 
gwaith cloddio Prifysgol Bangor (2010 – 
2015) o Feillionydd, sef cylch amgaeedig 
dwbl ger pentref Rhiw ym Mhen Llŷn. Mae 
llyfryn digidol o arddangosfa Meillionydd 
a Bryngaerau Llŷn yn cael ei gynhyrchu ar 
hyn o bryd a bydd yn cael ei gyhoeddi yn y 
flwyddyn newydd.

Ar ôl blwyddyn a hanner ansicr oherwydd 
Covid-19, roedd hi’n wych cynnal 
digwyddiadau wyneb yn wyneb eto. 
Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i 
bawb a fu yno ac a helpodd i drefnu’r ŵyl 
eleni; edrychwn ymlaen at eich croesawu 
eto y flwyddyn nesaf.

http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.cy
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Rhan hollbwysig  o brosiect LIVE yw’r cydweithio trawsffiniol 
rhwng cymunedau a sefydliadau yng Nghymru ac Iwerddon. 
Mae’r pandemig a’i gyfyngiadau wedi ein rhwystro rhag cynnal 
yr ymweliadau ‘rhannu gwybodaeth’ roedden ni wedi’u cynllunio 
hyd yma. Rydym ni wedi gwneud ein gorau i feithrin perthynas 
weithio rhwng aelodau’r tîm dros y cyfryngau digidol, ond ar ôl tua 
18 mis o siarad ar Teams sawl gwaith yr wythnos roedd partneriaid 
Iveragh yn edrych ymlaen i gyfarfod â rhai o dîm Cymru wyneb yn 
wyneb oedd am fentro i dde Kerry. 

Cyrhaeddodd Arwel Jones (Cyngor Gwynedd), Gwenan Griffith 
(Prifysgol Bangor), a Leonie Schulz (Casglwr Gwybodaeth 
LIVE) yn Waterville ar 22 Tachwedd yn yr haul braf. Dechreuodd 
yr ymweliad gyda chyfarfod prosiect yn Eglwys St Michael yn 
Waterville. Dyma’r tro cyntaf i’r tîm cyfan o Gasglwyr Gwybodaeth 
fod gyda’i gilydd. Roedd yn gyfle iddyn nhw gyflwyno eu cynlluniau 
a’u cynnydd i’n partneriaid o Gyngor Sir Kerry a Phartneriaeth 
Datblygu De Kerry. Ymunwyd â ni hefyd gan Dr Fidelma Butler 
a Dr Pat Meere, arweinwyr y prosiect o Goleg Prifysgol Cork. 

Fáilte go
Uíbh 
Ráthagh  

Roedd y ddau ddiwrnod canlynol yn llawn ymweliadau, cyfarfodydd a 
gwibdeithiau  o gwmpas Iveragh. Fe gawsom deithiau gwerth chweil o amgylch 
chwarel lechi a goleudy Valentia ac fe gawson ni ein tywys o amgylch fferm 
Mike O’Shea, sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Ffermio Cymdeithasol. Hefyd, 
fe gawson ni daith o amgylch y cynlluniau cymunedol presennol yn Sneem, 
y gerddi yn Derrynane House, ac fe gawson ni daith arbennig  yn edrych ar 
wymon Iveragh dan ofal John Fitzgerald o Atlantic Irish Seaweed. 

Ymysg yr holl weithgareddau, fe gawson ni gyfle i gymryd rhan mewn 
cyflwyniadau a sgyrsiau cymunedol yn Knightstown, Cahersiveen, Sneem 
a Caherdaniel. Cyflwynodd partneriaid o Gymru eu gwaith sy’n cynnwys 
degawdau lawer yn datblygu Partneriaeth Tirwedd Llŷn, yr Ecoamgueddfa 
yn Llŷn a’r gwaith presennol yn edrych ar ddatblygu ffyrdd o asesu a mesur 
twristiaeth gynaliadwy ac adfywiol a sicrhau ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar 
gymunedau o ran yr amgylchedd, diwylliant ac economi. 

Gwnaeth y cyflwyniadau ysgogi  sgyrsiau bywiog, rhywbeth sy’n anodd iawn eu 
cynnal ar-lein. Roedd y ffocws yn gyson ar natur integredig y gwaith yn Llŷn, a 
natur gydweithredol, o’r gwaelod i fyny yr Ecoamgueddfa  a phwysigrwydd deall 
y berthynas rhwng twristiaeth a’r ardal. Tynnwyd sylw at y tebygrwydd rhwng 
y ddau benrhyn o ran eu perthynas â thwristiaeth a datblygiad economaidd, 
eu treftadaeth ddiwylliannol a ieithyddol gref, a’u tirweddau. Nodwyd hefyd 
pa mor ysgogol yw rhannu syniadau a siarad â chymunedau eraill am sut maen 
nhw’n gweithio. 

Hyd yn oed gyda chadw pellter cymdeithasol a’r anawsterau o reoli digwyddiadau 
yn ystod pandemig, does dim byd gwell na chwrdd â phobl wyneb yn wyneb. 
Mae masg-i-fasg yn sicr yn well na sgrin-i-sgrin. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn 
i drefnu ymweliad o Iveragh i Lŷn yn y flwyddyn newydd, a gobeithio y bydd 
llawer o ymweliadau’n cael eu trefnu ar ôl hynny. 
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Mae casglu gwybodaeth yn ganolog i LIVE. 
Mae’r term hwn yn cael ei ddefnyddio’n fwriadol 
i ddisgrifio’r tîm o bobl ar y ddau benrhyn sy’n 
gweithio’n galed i gasglu gwybodaeth a llenwi 
unrhyw fylchau yn y wybodaeth sy’n bodoli ar hyn 
o bryd. Mae cymaint o amrywiaeth o themâu fel 
y gall fod yn anodd cadw golwg arnyn nhw i gyd! 
Mae pob un o’r rhaglenni hefyd yn gweithredu’n 
wahanol. Mae rhai o’r themâu’n ymwneud â dod â 
gwybodaeth gyfredol at ei gilydd a allai, er enghraifft, 
fod yn rhy academaidd neu’n rhy anhygyrch i rywun 
sydd ddim yn arbenigwr neu sy’n hysbys i rai pobl, 
ond nad yw’n cael ei rhannu’n eang. Mae eraill 
yn canolbwyntio mwy ar gynnal ymchwiliadau i 
ddarganfod gwybodaeth newydd. Rydyn ni hefyd yn 
canolbwyntio ar brosiectau monitro ac ymgysylltu 
hirdymor a fydd, gobeithio, yn parhau y tu hwnt i 
oes y prosiect.

Fe wnaethon ni ddechrau’r flwyddyn gyda phum prif 
thema: dosbarthiad ac ymddygiad y frân goesgoch; 
dosbarthiad madfallod cyffredin; creu adnoddau 
gweledol ar gyfer treftadaeth naturiol; bywyd 
gwyllt ar hyd llwybrau 
cerdded, yn ogystal â 
hanes daearegol. 

Prosiectau
Casglu
Gwybodaeth  

Mae’r frân goesgoch yn eithaf cyffredin 
ym Mhen Llŷn ac Iveragh, ond mae’n 
aderyn prin iawn mewn mannau eraill. 
Mae ei ehediad chwim , ei chri eiconig, 
a’i ymddygiad cymdeithasol yn destun 
balchder yn y ddau le. Rydyn ni wedi 
ceisio codi proffil y fran goesgoch 
drwy gynnal digwyddiadau, paratoi 
adnoddau ac wedi cynnal astudiaethau 

i asesu ble ar Iveragh y mae’r rhan fwyaf o frain 
coesgoch yn treulio’r gaeaf a pha dirweddau y maen 
nhw’n byw ynddyn nhw. Doedd y gwaith yma erioed 
wedi’i wneud o’r blaen. Dangosodd yr ymchwil fod 
y frân goesgoch yn ffafrio tir sydd yn cael ei ffermio a 
dwysedd isel a ffiniau caeau traddodiadol sydd mor 
gynrychioladol o Iveragh. Bydd deall y cysylltiadau 
rhwng tirweddau ffermio hardd Iveragh a Llŷn a’r 
bioamrywiaeth y maen nhw’n ei ddarparu yn rhan o 
waith y flwyddyn nesaf. 

Ychydig iawn o fertebrau brodorol sydd gan 
Iwerddon o’i gymharu â’r DU a thir mawr Ewrop. 
Yn y grŵp hwnnw, does dim ond un madfall, sef y 
madfall cyffredin. Ond, eto, er bod pobl yn gweld 
madfallod ar Iveragh, doedd dim llawer o wybodaeth 
am ble yn union maen nhw’n dod o hyd iddyn nhw a 
pha mor gyffredin ydyn nhw. Roedd y gwaith yn 2021 
yn rhoi gwaelodlin wych i ni ac yn cynnwys ymgyrch 
lwyddiannus ym maes gwyddoniaeth trigolion, 
lle gallai pobl gyflwyno eu profiadau eu hunain o 
fadfallod cyffredin. Roedd yn dangos bod yr un 
cynefinoedd sy’n bwysig i’r frân goesgoch hefyd yn 
bwysig i fadfallod. Yn olaf, fe nodwyd rhai ardaloedd 
amlwg lle maent i’w gweld. Bydd y gwaith hwn yn 
parhau yr haf nesaf ond, am y tro, rydyn ni’n gadael 
i‘r madfallod aeafgysgu. 

Yn ogystal â’r pynciau penodol iawn 
yma rydym ni hefyd wedi canolbwyntio 
ar bethau mwy cyffredinol. Mae ein 
casglwyr gwybodaeth wedi bod yn 
tynnu lluniau o’r dirwedd a’i thrigolion 
gwyllt (bywyd gwyllt, nid pobl!) ac yn casglu fideos i 

greu llyfrgell o adnoddau. Erbyn diwedd y prosiect, 
bydd yr adnoddau yma ar gael i unrhyw un allu 
hyrwyddo treftadaeth naturiol yr ardaloedd yma.

Un o ganlyniadau pwysig y prosiect eleni oedd 
creu ‘storymaps’. Mae’r cyfrwng digidol yma yn 
defnyddio mapiau o lwybrau cerdded sy’n bodoli ar y 
ddau benrhyn ond wedi’u cynhyrchu i dynnu sylw at 
feysydd neu eitemau o ddiddordeb penodol. Mae’r 
mapiau hyn yn dangos y planhigion a’r anifeiliaid 
sydd ar y llwybrau amrywiol, gan hefyd dynnu sylw 
at fusnesau lleol, yn ogystal a hanes a llên gwerin yr 
ardal. Y ‘storymaps’ yma yw un o’r allbynnau mwyaf 
poblogaidd ar ein gwefan, a 
rydym ni’n gobeithio ychwanegu 
at ein casgliad dros y flwyddyn 
nesaf.

Yn ogystal â’r ‘storymaps’  sy’n canolbwyntio ar fywyd 
gwyllt, yn Iveragh, mae gennym hefyd ddetholiad o 
deithiau daearegol, sy’n tynnu sylw at ardaloedd lle 
gallwch weld tystiolaeth o greigiau yn ffurfio dros 
amser. Gallwch weld yr holl storymaps drwy edrych 
ar ein gwefan . Mae daeareg Iveragh yn ddramatig, yn 
weladwy ac yn ddiddorol. Roeddem ni’n meddwl ei 
fod yn haeddu sylw arbennig. Rydym ni wedi casglu 
canllawiau maes, adnoddau dysgu, ac wedi cynnal 
nifer o ddigwyddiadau yn ymwneud a daeareg. Yn 
anffodus, rydyn ni’n ffarwelio â’n daearegwr preswyl, 
Anna Colyer. Er hynny, mae hi wedi creu cronfa o 
adnoddau i ni a fydd ar gael ar ein gwefan yn gynnar 
yn y flwyddyn newydd.

Yn ail hanner 2021 ychwanegwyd amrywiol themâu 
a datblygiadau newydd at y  rhai presennol. Rydym 
ni nawr hefyd yn canolbwyntio ar archaeoleg 
a threftadaeth ddaearegol; mamaliaid morol; 
plancton, sglefrod môr, a gwaddol Maude Delap; 
bywyd gwyllt y nos; planhigion drwy’r tymhorau; 
pryfed peillio a bioamrywiaeth yn y dirwedd; a 
datblygu diffiniadau twristiaeth cynaliadwy ar gyfer 
cymunedau. Mae lle i ambell un arall, felly cofiwch 
gysylltu os oes gennych chi syniadau.

https://www.ecomusealelive.eu/fideos
https://cy.ecomuseumlive.eu/discover
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Rydyn ni’n falch iawn o’n gwefan a gafodd ei lansio ym mis Ionawr 2021. 
Er ei fod yn arf yn bennaf ar gyfer rhannu gwybodaeth am y prosiect, rydyn 
ni wrth ein bodd ei fod yn edrych mor dda ar y sgrin. Yn ddiweddar, rydyn 
ni wedi ailwampio’r safle, ac mae bellach 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  ‘storymaps’ 
newydd, yn ogystal â chalendr digwyddiadau sy’n cynnwys dyddiadau a 
manylion ein holl ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd ar y gweill. 

Mae ein prosiect yn cael ei redeg yn gwbl ddwyieithog gyda’r adnoddau i 
gyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg gyda’r wefan a rhywfaint o’n hadnoddau 
a’n cynnwys cyfryngau cymdeithasol hefyd ar gael mewn Gwyddeleg.  
Hoffem gael mwy o gynnwys Gwyddelig ond nid ydyn ni wedi sicrhau 
cyfieithydd rheolaidd ar gyfer y gwaith hwn eto. Mae hyrwyddo’r 
Wyddeleg a’r Gymraeg fel ieithoedd byw yn rhan annatod o nodau LIVE, 
felly gobeithiwn ddatrys hyn yn y dyfodol agos.   

Yn ogystal â’r wefan, mae gennym bresenoldeb amlwg iawn ar y cyfryngau 
cymdeithasol hefyd. 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 hymchwil. Dilynwch ni i gael y 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 cysylltiad
ag Ecoamgueddfeydd Llŷn ac Iveragh

www.ecomuseumlive.eu
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