
Ymylon Ffyrdd
Cyflwyniad i reoli ymylon ffyrdd ar rwydwaith
cefnffyrdd a thraffyrdd Llywodraeth Cymru, a’u
pwysigrwydd

ATODIAD III



Mae rhwydwaith
ffyrdd Llywodraeth
Cymru yn mynd drwy
ardaloedd
amgylcheddol
sensitif a rhai o’r
tirweddau mwyaf
godidog yng
Nghymru.

Rhyw 3,100 hectar
yw cyfanswm ymylon
ffyrdd rhwydwaith
cefnffyrdd a
thraffyrdd Cymru.
Darnau o dir y tu
hwnt i’r lonydd
cerbydau eu hunain
yw’r rhain, sy’n aml
yn cynnwys
glaswelltir, draeniau
a nodweddion eraill.

Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â dau

Asiant Cefnffyrdd, sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r

rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru.

Yr awdurdodau lleol sy’n gofalu am ffyrdd eraill.

Bwriad y daflen hon yw rhoi cyflwyniad i reoli ymylon ffyrdd yng

Nghymru, a’u pwysigrwydd.

Gellir gweld map sy’n dangos rhwydwaith Cefnffyrdd Cymru isod:
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Pam fod angen eu rheoli?
Mae ymylon ffyrdd yn newid drwy’r amser, yn enwedig os oes

llystyfiant arnynt, a’r brif flaenoriaeth yw sicrhau bod ffyrdd yn

ddiogel ar gyfer defnyddwyr. Mae angen sicrhau bod ymyl y ffordd

yn dal i gyflawni ei bwrpas gwreiddiol hefyd.

Pam fod ymylon ffyrdd yn

bwysig?
Mae ymylon ffyrdd yn bwysig am sawl rheswm. Gallant gyflawni

sawl swyddogaeth, yn dibynnu ar eu lleoliad. Er enghraifft:

• Darparu lle diogel i ddefnyddwyr y ffordd y tu hwnt i’r lôn gerbydau

• Atal llifogydd ar y ffordd neu yn yr ardal gyfagos

• Rhwystro llygredd yn y dŵr rhag cael ei ryddhau i’r amgylchedd

ehangach

• Sicrhau bod y ffordd yn cyd-fynd â’r wlad neu’r treflun o’i hamgylch

• Cuddio’r ffordd neu’r traffig oddi wrth ardaloedd preswyl neu dirweddau

sensitif

• Darparu tirwedd amrywiol a

diddorol ar gyfer defnyddwyr

y ffordd

• Darparu cynefinoedd sy’n

cynnal bywyd gwyllt

• Diogelu nodweddion

hanesyddol fel cerrig milltir a

nodwyr llwybrau

• Darparu lle ar gyfer offer

sy’n gysylltiedig â’r briffordd

Ceir ceblau cyfleustodau neu bibellau ar hyd rhai ymylon ffyrdd hefyd.
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Plannu a thorri glaswellt

  

Boncyffion wedi’u gadael ar gyfer
bywyd gwyllt ar ôl tocio coed

Sut mae ymylon ffyrdd yn cael
eu rheoli?
Gellir gwneud y canlynol yn rheolaidd neu o dro i dro:

• Torri llystyfiant fel glaswellt

a phrysgwydd er mwyn

diogelwch

• Archwilio a rheoli coed a

phrysgwydd i sicrhau eu

bod yn ddiogel

• Archwilio a chynnal a

chadw ffensys

• Cynnal a chadw draeniau a

mannau storio dŵr

• Codi chwyn goresgynnol rhag iddynt ledaenu i ymyl y ffordd neu’r

tir o gwmpas

• Torri llystyfiant er mwyn dal i

allu gweld i’r pellter

• Codi ac ailblannu coed a

phrysgwydd i gyd-fynd yn

well â’r dirwedd o gwmpas

• Torri llystyfiant er mwyn

rheoli pla neu afiechyd

penodol mewn planhigion

• Rheoli llystyfiant i gynnal a gwella’r cynefin ar gyfer bywyd gwyllt,

neu ddiogelu nodweddion hanesyddol
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Pa fywyd gwyllt sydd i’w weld ar

ymyl y ffordd?

 

Gall ymylon ffyrdd gynnal amrywiaeth eang o gynefinoedd bywyd

gwyllt, sy’n aml yn cael llonydd gan bobl. Mae ymylon ffyrdd yn aml yn

cysylltu â’r wlad o’u cwmpas ond gallant hefyd gynnwys gweddillion

olaf cynefin prin a llawn rhywogaethau.

Gall cynefinoedd ymyl y ffordd gynnwys:

 Glaswelltir llawn blodau – sy’n cynnal

amrywiaeth eang o flodau gwyllt brodorol

(e.e. llygad-llo mawr)

 Mathau eraill o laswelltir – fel glaswellt y

gweunydd a phorfa frwyn, sy’n fwyfwy prin

 Creigiau a sgri – sy’n dda ar gyfer cen a

mwsogl

 Coetir, coed brodorol a phrysgwydd –

sy’n darparu bwyd, safleoedd

nythu/clwydo a chysgod i adar, ystlumod a

phathewod

 Gweundir - sy’n cael ei ddefnyddio gan amryw o adar, ymlusgiaid (e.e.

gwiberod) a chreaduriaid di-asgwrn-cefn

Dyma rai o’r rhywogaethau sydd i’w
canfod ar ymylon ein ffyrdd:

 Mamaliaid – fel ystlumod, pathewod,

dyfrgwn a llygod y dŵr 

 Amffibiaid (madfallod y dŵr, llyffantod a 

brogaod) ac ymlusgiaid - (madfallod,

nadroedd defaid a gwiberod)
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Cysylltwch â ni:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am waith cynnal a chadw yn
eich ardal chi, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Llywodraeth Cymru
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
Is-adran Rheoli'r Rhwydwaith
Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NQ
Ffon: 0300 0604400
e-bost: Cymorth@cymru.gsi.gov.uk

 Adar – fel bwncathod a thylluanod

gwyn

 Planhigion – fel clychau’r gog,

ffacbys chwerw, peniganau’r

porfeydd a thegeirianau (e.e.

tegeirian y wenynen)

 Pryfed – amrywiaeth eang gan
gynnwys y glöyn byw, britheg y gors,
a’r gwyfyn, y gliradain Gymreig
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