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Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 

Cymru wedi ei ffurfio gan gloddio, 

prosesu a chludiant llechi i greu 

deunyddiau toi a phensaernïol i 

farchnadoedd rhyngwladol o ddiwedd y 

ddeunawfed ganrif hyd at yr ugeinfed. 

Yn ogystal a’r chwareli a mwyngloddiau 

eu hunain, mae’r tirwedd llechi hefyd 

wedi ei lunio gan yr angen i waredu 

tunelli o wastraff llechi; i brosesu a chludo 

llechi; i rheoli dwr i yrru’r peiriannau; 

i gartrefu chwarelwyr a’u teuluoedd, 

ac i ddarparu ar gyfer eu lles materol, 

moesol a deallusol.
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Ar ran Llywodraeth y Deyrnas Unedig, fel Gwladwriaeth sy’n Barti i’r Confensiwn 
Treftadaeth y Byd, cyflwynaf enwebiad ar gyfer Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru i’w gynnwys ar Restr Treftadaeth y Byd.

Rydym yn ymfalchïo yn ein 32 o safleoedd Treftadaeth y Byd, sy’n ymdrin ag ehangder 
ein gorffennol – o safleoedd cynnar megis Calon Ynysoedd Erch Neolithig, i safle 
modern Arsyllfa Jodrell Bank. Dyma safleoedd unigryw ac amrywiol, sy’n enghreifftiau 
o rai o’r camau pwysicaf yn natblygiad y byd. Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru yn llwyr haeddu’r anrhydedd hynod hon am ei gyfraniad i’r casgliad eithriadol 
o safleoedd sy’n ffurfio treftadaeth ddiwydiannol o bwys rhyngwladol yn y Deyrnas 
Unedig. 

Darparodd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ddeunyddiau toi a phensaernïol 
i farchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol, gan arwain y gad yn fyd-eang erbyn 
diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Heddiw, erys tystiolaeth rymus, nid yn unig 
o’r datblygiadau technolegol a gyflawnwyd a’r chwareli eu hunain, ond hefyd 
ddulliau o brosesu a chludo llechi, ac o fywydau’r perchnogion, a chymunedau o 
weithwyr a’u teuluoedd. 

Cyflwynaf yr enwebiad sy’n manylu pam y dylai’r safle hynod hwn gael ei le 
haeddiannol ar y Rhestr Treftadaeth y Byd. Dymunaf ddiolch i Gyngor Gwynedd a’i 
bartneriaid – Llywodraeth Cymru; Amgueddfa Cymru; Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru; Parc Cenedlaethol Eryri; yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a 
Phrifysgol Bangor, a’r tirfeddianwyr a’r budd-ddeiliaid niferus ledled Gwynedd am eu 
gwaith wrth ddatblygu’r enwebiad hwn dros y deng mlynedd diwethaf. 

On behalf of the United Kingdom Government, as State Party to the World Heritage 
Convention, I submit the nomination dossier for The Slate Landscape of Northwest 
Wales for inclusion on the World Heritage List. 

We are very proud of our 32 World Heritage sites, which span the breadth of our 
collective past – from early sites such as The Heart of Neolithic Orkney, to the 
modern Jodrell Bank Observatory. These sites are unique and varied, exemplifying 
some of the most important stages in global development. The Slate Landscape of 
Northwest Wales is equally deserving of this high accolade for its contribution to the 
exceptional collection of sites that form the UK’s globally important industrial 
heritage. 

The Slate Landscape of Northwest Wales provided roofing and architectural materials 
for national and international markets, becoming the world leader by the end of the 
nineteenth century. Today there remains compelling landscape evidence of not only 
the technological advancements made and the quarries themselves, but also for the 
processing and transport of slate, and for the lives of the owners, communities of 
workers and their families.

Rhagair
Y Gwir Anrhydeddus Helen Whately
Aelod Seneddol; Gweinidog ar gyfer y Celfyddydau, 
Diwylliant a Thwristiaeth

I present this nomination dossier detailing the case for this extraordinary site to take 
its rightful place on the World Heritage list. I wish to thank Gwynedd Council and its 
partners – the Welsh Government; National Museum Wales; the Royal Commission 
on the Ancient and Historical Monuments of Wales; Snowdonia National Park; the 
National Trust and Bangor University, and the many landowners and stakeholders 
across Gwynedd for their work in developing this nomination over the past ten 
years.

The Rt Hon Helen Whately
Member of Parliament, 

Minister for Arts, Heritage and Tourism

Au nom du gouvernement du Royaume-Uni et en tant qu’État partie à la Convention 
du Patrimoine Mondial, je souhaite présenter le dossier de nomination du Paysage 
Ardoisier du nord-ouest du Pays de Galles en vue de son inclusion sur la liste du 
Patrimoine Mondial.

Nous sommes très fiers de nos 32 sites classés au Patrimoine Mondial. Ils reflètent 
l’étendue de notre vaste passé collectif, qu’il s’agisse de sites anciens comme le 
Cœur des Orcades Néolithiques, ou de sites modernes comme l’Observatoire de 
Jodrell Bank. Ces sites, uniques et variés, sont de parfaits exemples de certaines des 
étapes les plus importantes du développement mondial. Le Paysage Ardoisier du 
nord-ouest du Pays de Galles mérite à son tour de recevoir cette éminente 
distinction, pour sa contribution à l’exceptionnel ensemble de sites qui constituent 
le patrimoine industriel du Royaume-Uni, patrimoine dont l’importance historique 
va au-delà de nos frontières.

Le Paysage Ardoisier du nord-ouest du Pays de Galles a pendant longtemps fourni 
des matériaux de construction et de couverture pour les marchés nationaux et 
internationaux, faisant de la région le leader mondial de l’ardoise à la fin du 
dix-neuvième siècle. Aujourd’hui encore, ce paysage reste profondément marqué 
par ce passé. Les carrières, les avancées technologiques qui ont permis leur 
exploitation, la transformation et le transport de l’ardoise : ces choses ont façonné 
la vie des propriétaires, des communautés de travailleurs et de leurs familles.

Je présente ce dossier de candidature afin que ce site extraordinaire puisse prendre 
la place qui lui revient sur la liste du Patrimoine Mondial. Je souhaite remercier 
Gwynedd Council et ses partenaires, le gouvernement gallois, le Musée National du 
Pays de Galles, la Commission Royale pour les Monuments Anciens et Historiques 
du Pays de Galles, le parc national de Snowdonia, le National Trust et l’Université de 
Bangor, ainsi que les nombreux propriétaires terriens et parties prenantes partout 
dans le comté de Gwynedd pour leur travail au cours de ces dix dernières années, 
qui a permis d’élaborer cette candidature.

La Très Honorable Helen Whately
députée; Ministre des Arts, du Patrimoine et du Tourisme



Rhagair Rhagair4 5

Mae tirweddau Cymru yn dangos ôl canrifoedd o hanes a gweithgareddau 
cenedlaethau o ferched a dynion oedd yn byw, yn gweithio ac yn ffurfio’r tir lle’r 
ydym ni’n byw heddiw.

Yn wir, rhai o’n tirweddau mwyaf dramatig yw’r rhai a ffurfiwyd gan weithgareddau’r 
chwareli a’r pyllau glo. Glo o Gymoedd De Cymru a daniodd y Chwyldro Diwydiannol 
– ond llechi oedd yn rhoi to ar gartrefi pobl ac ar y ffatrïoedd lle’r oeddynt yn gweithio 
– llechi oedd wedi’u cloddio gan ddynion crefftus oedd yn llafurio’n galed ym 
mynyddoedd Gogledd Orllewin Cymru. Câi’r llechi eu cludo o harbyrau yng 
Ngwynedd i borthladdoedd ledled y byd, ac fe ellir gweld llechi Cymru ar doeau 
adeiladau ar draws y byd hyd heddiw. 

Pleser o’r mwyaf i mi yw bod Llywodraeth Cymru wedi medru cefnogi enwebiad bid 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru am statws Treftadaeth y Byd. Mae’r 
enwebiad tirwedd diwylliannol hwn yn cynrychioli un o weithgareddau mwyaf 
hynafol a sylfaenol bodau dynol – echdynnu a gweithio carreg. Mae’r bid yn 
pwysleisio rôl bwysig technoleg wrth chwarela, prosesu a symud llechi, ond mae 
hefyd yn dathlu’r newidiadau diwylliannol a chymdeithasol dwys a ddaeth i’r 
rhanbarth hwn yn sgil diwydiannaeth. 

Roedd diwylliant ac iaith cymunedau chwarel Gogledd Orllewin Cymru yn unigryw. 
Lluniodd y dynion a’r merched gweithgar hyn eu byd eu hunain – yn grefyddol, yn 
wleidyddol ac yn y celfyddydau creadigol. Heddiw, mae’r dirwedd ddiwydiannol a 
diwylliannol unigryw hon yn goroesi nid yn unig fel arwydd o ddosbarthiad 
rhyngwladol deunydd o bwys ond hefyd fel teyrnged i’r bobl, i’w gwytnwch ac i’w 
hangerdd tuag at yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig. 

Hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad i’r bobl a’r sefydliadau lu sydd wedi gweithio 
mewn partneriaeth i ddatblygu’r ddogfen enwebiad hon ar gyfer safle mor rymus. Ar 
ran Llywodraeth Cymru, mae’n bleser gen i roi cefnogaeth lwyr i’r enwebiad hwn am 
statws Treftadaeth y Byd.

The landscapes of Wales bear the evidence of centuries of history and of the activities 
of generations of women and men who have lived, worked and shaped the land 
where we live today. 

Some of our most dramatic landscapes are those shaped by quarrying and mining. 
The Industrial Revolution was powered by coal from the South Wales Valleys but the 
homes people lived in and the factories people worked in were covered with slate, 
which had been quarried by hard-working and skilled men in the mountains of 
Northwest Wales. Shipped from harbours in Gwynedd to ports across the globe, 
Welsh slate can still be found on the roofs of buildings around the world.

I am delighted the Welsh Government has been able to support the nomination of 
The Slate Landscape of Northwest Wales for World Heritage status. This cultural 
landscape nomination represents one of the most ancient and fundamental human 

economic activities – extracting and working stone. The bid emphasises the 
important role of technology in quarrying, processing and moving slate but it also 
celebrates the profound cultural and societal changes which industrialisation 
brought to this region. 

The culture and language of the quarry communities of Northwest Wales was 
distinctive. The working men and women made their own world – in religion, politics 
and the creative arts. Today, this unique industrial and cultural landscape survives 
not only as a testament to the international distribution of an important commodity 
but also as a tribute to the people, their resilience and their passion for the Welsh 
language and culture. 

I would like to express my thanks to the many people and organisations who have 
worked in partnership to develop this nomination document for a compelling site. 
On behalf of the Welsh Government, I am delighted to give my full support to this 
nomination for World Heritage status.

The Rt Hon Mark Drakeford
Assembly Member and Privy Counsellor, 

First Minister of Wales

Les paysages du Pays de Galles portent la trace de plusieurs siècles d’histoire et des 
activités de générations de femmes et d’hommes qui ont vécu et travaillé dans cette 
région, et qui ont façonné le territoire sur lequel nous vivons aujourd’hui.

Certains de nos paysages les plus pittoresques ont été marqués par l’exploitation 
des carrières et des mines. C’est le charbon des vallées du sud du Pays de Galles qui 
a permis la révolution industrielle, mais c’est l’ardoise des montagnes du nord-ouest 
du Pays de Galles, taillée par des hommes habiles et durs à la peine, qui a recouvert 
les demeures des habitants et les toits des usines où ils travaillaient. Cette ardoise 
galloise, qui a quitté les ports du Gwynedd pour traverser les mers, se retrouve 
encore aujourd’hui sur les toits de nombreux bâtiments autour du monde.

Je suis enchanté que le gouvernement du Pays de Galles ait pu soutenir la nomination 
du Paysage Ardoisier du nord-ouest du Pays de Galles afin qu’il soit classé au 
Patrimoine Mondial. La nomination de ce paysage culturel recouvre l’une des 
activités économiques les plus anciennes et les plus fondamentales : l’extraction et 
le travail de la pierre. Cette candidature insiste sur le rôle essentiel de la technologie 
pour l’exploitation des carrières, la transformation et le transport de l’ardoise ; elle 
célèbre aussi les profonds changements culturels et sociétaux que l’industrialisation 
a apportés à cette région.

Les communautés qui travaillaient dans les carrières d’ardoise du nord-ouest du 
Pays de Galles possédaient leur propre culture et leur propre langue. Ces ouvriers et 
ouvrières bâtirent leur propre monde, en religion, en politique et dans les arts. 
Aujourd’hui, ce paysage industriel et culturel unique demeure, non seulement 
comme témoignage du commerce international d’une marchandise importante, 
mais aussi comme hommage à ce peuple, sa résilience et sa passion pour la langue 
et la culture galloises.

Je souhaite exprimer mes remerciements aux nombreuses personnes et organisations 
qui ont collaboré au partenariat afin de mettre sur pied cette nomination pour un site 
fascinant. Au nom du gouvernement gallois, je suis très heureux de soutenir de tout 
cœur cette nomination au statut de site du Patrimoine Mondial.

Le Très Honorable Mark Drakeford
Membre de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, 

membre du Conseil privé de Sa Majesté, Premier Ministre du Pays de Galles

Rhagair
Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford
Aelod Cynulliad a Chyfrin Gynghorydd, 
Prif Weinidog Cymru
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Fel cadeirydd Grŵp Llywio’r Bartneriaeth sy’n hyrwyddo statws Treftadaeth y Byd ar 
gyfer Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, pleser o’r mwyaf yw cyflwyno’r goflen 
hon ar ran Cyngor Gwynedd, sy’n amlinellu’r achos dros arysgrifiad gan UNESCO.

Llechi wedi’u cloddio o lethrau’r mynyddoedd a lloriau’r dyffrynnoedd, neu o grombil 
y ddaear, wedi’u naddu gan chwys, gwaed ac ysgyfaint silicotig, oedd y deunydd ar 
gyfer bob dim yn ein cymuned. Rhoddodd y llechi do uwch ein pennau, ac roedd y 
gwastraff yn ddeunydd cyfleus i godi waliau. Gosodwyd slabiau llechi yn y ddaear i 
greu crawiau, oedd yn waliau terfyn naturiol mewn caeau. Câi hyd yn oed cafnau 
dŵr ar ffermydd eu creu o lechen oedd wedi’i morteisio’n ofalus. Roedd carreg yr 
aelwyd, pyst giatiau, y slabiau o dan ein traed, placiau enwau ein tai, heb anghofio 
am ein cerrig beddi, oll wedi’u llunio o lechi. O ran allforio byd-eang, roedd hwn yn 
gynnyrch o bwys mawr, ac fe gariwyd y llechi ar sgwneri pren bychan i Hamburg; 
Szczecin, Melbourne ac Efrog Newydd, yn ogystal â harbyrau a phorthladdoedd 
dirifedi eraill ledled y byd. Mae to o lechi Camriaidd piws neu lechi Ordoficiaidd 
llwyd, sy’n adnabyddus yn syth mewn unrhyw dref neu ddinas ar unrhyw gyfandir, yn 
dystiolaeth o sut y bu i’n chwareli ddarparu’r deunyddiau ar gyfer y ffyniant mawr a 
fu yn y maes adeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac a fu’n ddylanwad pwerus 
ar arddull pensaernïol a threfn ddinesig. 

Nid y llechi eu hunain gafodd eu hallforio cofiwch chi; bu i nifer o chwarelwyr a’u 
teuluoedd fynd draw i Ganada, yr Unol Daleithiau ac Awstralia i agor chwareli. Roedd 
yr amgylchedd galed a’r hinsawdd garw yn rhan o hunaniaeth y bobl hyn – pobl 
solet, dibynadwy a goddefgar; Cadernid Gwynedd yw arwyddair ein sir. Bu i’r amodau 
gwaith caled, lle roedd afiechydon diwydiannol yn endemig, greu cymuned lle roedd 
yn hanfodol fod pawb yn medru dibynnu ar ei gilydd. Roedd cymunedau chwareli 
llechi gogledd orllewin Cymru ar flaen y gad yn y frwydr i ennill hawliau i weithwyr, 
diwygio cymdeithasol a chyfleoedd addysgiadol; ac roeddynt yn ysbrydoliaeth i 
eraill ymhell i ffwrdd. Ac eto, roedd cymaint mwy iddynt na hyn. Mae perygl yn 
llechu bob amser mewn ardal ymylol fel Gwynedd, a lle bynnag y mae iaith frodorol 
hynafol yn parhau’n gryf – rydym yn dychmygu bod y cymunedau hyn – er mor arw 
a gweithgar yr oeddynt, yn wan o ran eu harloesedd a’u diwydrwydd. Ond, mae’n 
stori llechi ni yn wahanol. Cafodd trefi a phentrefi newydd eu creu i gartrefu’r 
gweithlu; dyma enghreifftiau gwych o gymunedau o’r oes ddiwydiannol, ond mae 
iddynt hefyd gymeriad Cymreig unigryw. Bu i reilffyrdd llechi Gogledd Orllewin 
Cymru, a naddwyd drwy greigiau neu a gludwyd dros nentydd mynyddig ar sarnau 
cerrig uchel, ddarparu model ar gyfer systemau tebyg mewn amgylcheddau 
mynyddig ledled y byd. Gwnaeth peirianwyr, rheolwyr a thechnegwyr benderfyniadau 
deallus ynghylch systemau trin newydd, peiriannau ar gyfer pwmpio neu dwnelu, 
neu lifiau i’w defnyddio i sgwaru blociau llechi. Dyma flas ar rai o’r rhesymau eithriadol 
y credaf pam y bydd y byd am wybod rhagor am Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru, ac y bydd yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau ei arwyddocâd. 

Felly, rwyf yn argymell yn frwd bod Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn cael 
ei ystyried gan UNESCO fel Safle Treftadaeth y Byd.

As chair of the Partnership Steering Group promoting World Heritage status for The 
Slate Landscape of Northwest Wales, it gives me great pleasure, to introduce this 
dossier on behalf of Gwynedd Council, which sets out the case for inscription by 
UNESCO.

Slate, quarried from mountain-slope and valley-floor, or mined from the bowels of 
the earth, hewn by sweat, blood and silicotic lungs, was the all-purpose material of 
our community. It roofed our homes, and the off-cut waste provided ready-made 
walling blocks. Placed on end, slate slabs – crawiau – were the natural field dividers. 
Even water-troughs on farms were constructed from carefully mortised slate. The 
doorsteps of our homes were of slate, as were our gateposts, the slabs on which we 
walked and the name-plates by our doors, not to mention our gravestones. In global 
terms, it was a major export, carried on small wooden schooners to Hamburg, 
Szczecin, Melbourne and New York, as well as to countless harbours and ports 
elsewhere. A roof of purple Cambrian slate or grey Ordovician slate, instantly 
recognisable in any town or city in any continent, is testament to the ways in which 
our quarries provided the materials for the great building boom of the nineteenth 
century, and powerfully influenced both architectural style and civic order.

It was not only the slate itself that was exported; many quarrymen and their families 
went to Canada, to the United States and to Australia to open quarries. A rock-hard 
environment and the harsh climate made these people what they were – rock-solid, 
reliable and enduring; Cadernid Gwynedd (‘the dependability of Gwynedd’) is the 
motto of our county. The harsh working climate, in which industrial disease was 
endemic, created a community where inter-dependence was essential. The slate-
quarrying communities of northwest Wales were in the vanguard of the struggle for 
employee rights, social reform and educational opportunity; and were an inspiration 
to others further afield. Yet there was more to them even than this. There is always 
a danger in a marginal area like Gwynedd, and wherever an ancient minority language 
remains strong, that we imagine these communities, rugged and hard-working as 
they undoubtedly were, to be lacking in both inventiveness and diligence. Our slate 
story tells us otherwise. New towns and villages came into being to house the 
workforce; these are excellent examples of industrial-era communities, but they 
also have their unique Welsh character. The slate railways of Northwest Wales, 
carved through rock cuttings or carried across mountain streams on high stone 
causeways, proved a model for similar systems in mountain environments across 
the world. Engineers, managers and technicians made informed choices about new 
handling systems, machinery for pumping or tunnelling, or saws for squaring slate 
blocks. These are just some of the many good reasons why I believe that the world 
will want to know more about The Slate Landscape of Northwest Wales, and will 
appreciate and enjoy its significance.

I therefore heartily commend this The Slate Landscape of Northwest Wales for 
consideration by UNESCO as a World Heritage Site.

Dafydd Wigley
The Rt Hon the Lord Wigley of Caernarfon, 

Privy Counsellor

Rhagymadrodd
Dafydd Wigley
Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Wigley o Gaernarfon, 
Cyfrin Gynghorydd



Ffigwr E.1. Gwneuthurwr 
llechi wrth ei waith yn 
hollti bloc yn Chwarel y 
Penrhyn yn 1911.
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En tant que président du comité directeur du partenariat chargé de promouvoir la 
candidature du Paysage Ardoisier du nord-ouest du Pays de Galles afin qu’il obtienne 
le statut de site du Patrimoine Mondial, c’est pour moi un immense plaisir que de 
présenter, au nom de Gwynedd Council, ce dossier qui définit les arguments pour son 
inscription par l’UNESCO.

L’ardoise, durement gagnée au prix de la sueur, du sang et du souffle des poumons 
silicotiques des mineurs, sur les pentes des montagnes et au fond des vallées, ou 
extraite des entrailles de la terre, était autrefois le matériau par excellence dans nos 
communautés. L’ardoise était le toit de nos demeures, et les déchets de coupe nous 
fournissaient des blocs prêts à être employés pour les murs. Les plaques d’ardoise 
appelées crawiau qui se dressaient dans les champs servaient à en marquer les limites. 
Même les abreuvoirs des fermes étaient construits à partir de plaques d’ardoise 
soigneusement mortaisées. Nos pas de porte étaient en ardoise, les chambranles de 
nos portails, les dalles sur lesquelles nous marchions, les plaques à nos noms à côté de 
nos portes, et finalement nos pierres tombales. L’ardoise était exportée partout dans le 
monde, transportée par goélettes jusqu’à Hambourg, Szczecin, Melbourne ou New-
York, ainsi que de nombreux autres ports. Un toit d’ardoise cambrienne violette, ou 
d’ordovicienne grise, est instantanément reconnaissable dans n’importe quelle ville sur 
n’importe quel continent : c’est le témoin de la façon dont nos carrières ont fourni les 
matériaux qui ont servi au grand boom du bâtiment au dix-neuvième siècle, et ont 
puissamment influencé à la fois le style architectural et l’ordre civique.

Mais l’ardoise n’a pas été la seule à s’exporter: de nombreux ouvriers et leurs familles 
partirent pour le Canada, les États-Unis et l’Australie, où ils exploitèrent de nouvelles 
carrières. La dureté de la pierre et la rudesse du climat, leur environnement de tous les 
jours, façonnèrent ces gens à leur image : d’une solidité, d’une fiabilité et d’une 
endurance à toute épreuve. « Cadernid Gwynedd », « solide comme Gwynedd », telle 
est la devise de notre comté. Ce climat de dur labeur, dans lequel les maladies 
industrielles étaient endémiques, créa une communauté où il était essentiel que chacun 
puisse compter sur tous. Les communautés du nord-ouest du Pays de Galles qui 
exploitaient les carrières d’ardoise furent à l’avant-garde des luttes pour les droits des 
travailleurs, pour les réformes sociales et les opportunités éducatives; elles furent 
l’inspiration d’autres communautés à leur tour. Et ce n’est pas tout. Pour un territoire 
isolé, éloigné comme le Gwynedd, à un endroit où une langue ancienne et minoritaire 
garde son influence, le danger serait de s’imaginer que ces communautés, robustes et 
dures à la peine comme elles l’étaient sans l’ombre d’un doute, aient manqué d’inventivité 
et de zèle. L’histoire de l’ardoise nous apprend qu’il n’en est rien. De nouveaux bourgs 
et villages furent construits pour loger les travailleurs: ce sont d’excellents exemples de 
communautés industrielles, mais qui gardent aussi leur caractère gallois unique. Les 
chemins de fer du nord-ouest du Pays de Galles qui servirent à transporter l’ardoise, 
taillés dans le roc ou franchissant des torrents de montagne sur de vertigineuses 
chaussées de pierre, se sont avérés être un modèle pour des systèmes similaires en 
milieu montagneux partout dans le monde. Ingénieurs, maîtres d’œuvre et techniciens 
firent des choix judicieux pour de nouveaux systèmes de manutention, des machines 
pour pomper ou creuser des tunnels, des scies pour équarrir des blocs d’ardoise. Et ce 
ne sont que quelques-unes des excellentes raisons pour lesquelles je suis persuadé que 
le monde entier sera enchanté d’en savoir plus sur le Paysage Ardoisier du nord-ouest 
du Pays de Galles, et saura apprécier et goûter son importance. 

C’est pourquoi je soutiens de tout cœur la candidature du Paysage Ardoisier du nord-
ouest du Pays de Galles afin qu’elle soit prise en considération par l’UNESCO pour en 
faire un Site du Patrimoine Mondial.

Dafydd Wigley
Le Très Honorable Lord Wigley de Caernarfon, 

membre du Conseil privé de Sa Majesté.



10 11

Cynnwys

Crynodeb Gweithredol 12

1. Adnabod yr Eiddo 26

 1.a Y Wlad a’r Wladwriaeth sy’n Barti 28

 1.b Gwladwriaeth, Tiriogaeth neu Ranbarth 28

 1.c Enw’r Eiddo 28

 1.d Cyfesurynnau Daearyddol i’r Eiliad Agosaf  28

 1.e Mapiau a chynlluniau sy’n dangos terfynau’r 

Eiddo Enwebedig a’r Parth Clustogi 29

 1.f Ardal yr Eiddo Enwebedig 32

 1.g Geirfa 32

2. Disgrifiad 34

 2.a Disgrifiad o’r Eiddo 36

 2.b Hanes a Datblygiad 166

3. Cyfiawnhau’r Arysgrifo 250

 3.1.a Synthesis Cryno 252

 3.1.b Meini prawf arfaethedig yr arysgrifo 254

 3.1.c Datganiad o Gyfanrwydd 261

 3.1.d Datganiad o Ddilysrwydd 266

 3.1.e Anghenion gwarchod a rheoli 274

 3.2 Dadansoddiad Cymharol 279

 3.3 Datganiad Arfaethedig o Werth Rhyngwladol 

Eithriadol  331

4.  Cyflwr Cadwraeth a Ffactorau sy’n effeithio 

ar yr Eiddo 336

 4.a Cyflwr Cadwraeth presennol 338

 4.b Ffactorau sy’n Effeithio ar yr Eiddo 363

5. Gwarchod a Rheoli’r Eiddo 380

 5.a Perchnogaeth 382

 5.b Dynodiad gwarchodedig 386

 5.c Dull o weithredu mesurau gwarchodedig 396

 5.d Cynlluniau presennol sy’n ymwneud â’r 

fwrdeistref a’r rhanbarth ble lleolir yr Eiddo 

arfaethedig 401

 5.e Cynllun Rheoli Eiddo neu system reoli arall 404

 5.f Ffynonellau a lefelau cyllid 412

 5.g Ffynonellau arbenigedd a hyfforddiant mewn 

cadwraeth a thechnegau rheoli 413

 5.h Cyfleusterau ymwelwyr ac isadeiledd 416

 5.i Polisïau a rhaglenni sy’n ymwneud â 

chyflwyniad a hyrwyddo’r Eiddo 421

 5.j Lefelau staffio ac arbenigedd 425

6. Monitro 430

 6.a Prif ddangosyddion i fesur cyflwr cadwraeth 433

 6.b Trefniadau gweinyddol i fonitro’r Eiddo 436

 6.c Canlyniadau’r ymarferion adrodd blaenorol 441

7. Dogfennaeth 444

 7.a Rhestr ffotograffau a delweddau clyweledol yr 

eiddo a ffurflen awdurdodi 446

 7.b Testunau sy’n ymwneud â’r dynodiad 

gwarchodedig, copïau o gynlluniau rheoli’r 

Eiddo neu systemau rheoli dogfennau a 

detholiadau o gynlluniau eraill sy’n berthnasol 

i’r Eiddo  450

 7.c Ffurf a dyddiad y cofnodion mwyaf diweddar 

neu restr yr Eiddo 452

 7.d Cyfeiriad ble cedwir rhestr yr eiddo, cofnodion ac 

archifau 453

 7.e Llyfryddiaeth 455

8. Gwybodaeth Gyswllt yr Awdurdodau Cyfrifol 462

 8.a Paratöwr 463

 8.b Sefydliad Lleol / Asiantaeth Leol Swyddogol 463

 8.c Sefydliadau Lleol Eraill 464

 8.d Gwefan Swyddogol 465

9. Llofnod ar ran y Wladwriaeth sy’n Barti 466

Cydnabyddiaeth 468



Crynodeb Gweithredol Crynodeb Gweithredol12 13

C
ry

n
o

d
eb

Gwladwriaeth sy’n Barti
Teyrnas Gyfunol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Gwladwriaeth, Tiriogaeth neu Ranbarth 
Sir Gwynedd (Cymru)

Enw’r Eiddo 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Cyfesurynnau daearyddol i’r eiliad agosaf

Cydran 1 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen at Aber Cegin (Porth Penrhyn) 
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 53°10’34” Gn 04°04’25”

Cydran 2 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig 
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 53°07’15” Gn 04°06’54”

Cydran 3 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 53°03’24” Gn 04°14’10”

Cydran 4 
Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), y Rheilffyrdd a’r Felin 
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 52°59’12” Gn 04°08’45”

Cydran 5 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog 
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 52°59’42” Gn 03°56’27”

Cydran 6 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn 
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 52°38’18” Gn 03°57’57”

Disgrifiad testun o derfynau’r Eiddo Enwebedig 

Mae’r Eiddo Enwebedig yn cynnwys chwe Chydran ar wahân yn Sir Gwynedd, 
Cymru.  Ymhob achos lluniwyd y terfynau i gynnwys yr holl nodweddion sy’n ffurfio 
mynegiannau diriaethol o Werth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig, yn cynnwys 
chwareli a mwyngloddiau, aneddiadau ble roedd y chwarelwyr a’u teuluoedd yn 
byw, systemau’r ffordd a’r rheilffyrdd oedd yn cysylltu chwareli a mwyngloddiau 
gyda’r môr a chyda’r system reilffordd genedlaethol, a sawl cei a harbwr ble 
trosglwyddwyd y llechi i gychod a llongau.  Mae ardal yr Eiddo Enwebedig yn mesur 
3259.01 hectar.

Mae ardal warchodedig ehangach yn gweithredu fel Parth Clustogi.  Mae’r ardal hon 
yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri cyfagos ac yn union ger Tirweddau o 
Bwysigrwydd Hanesyddol Arbennig yn Nghymru. Mae’r ardal yn cynnwys 250,400 
hectar a’r holl olygfeydd o bwys oddi fewn, tuag at ac allan o’r Eiddo Enwebedig.

Crynodeb Gweithredol
Mapiau o’r Eiddo Enwebedig

Ffin yr Eiddo Enwebedig

Parc Cenedlaethol Eryri

Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithiradol
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Map E1. Map yn dangos terfynau’r Eiddo Enwebedig yng ngogledd orllewin Cymru, ardal 
warchodedig ehangach Parc Cenedlaethol Eryri a Thirweddau o Bwysigrwydd Hanesyddol Arbennig 
sy’n cyflawni diben Parth Clustogi i’r Eiddo Enwebedig (Graddfa 1:500,000).
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Ffin yr Eiddo Enwebedig

Eiddo Enwebedig tanddaear
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Map E2. Map yn dangos terfynau Cydran 1: Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen at 
Aber Cegin (Porth Penrhyn) (Graddfa 1:50,000).

Map E3. Map yn dangos terfynau Cydran 2: Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig (Graddfa 
1:40,000).
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Map E4. Map yn dangos terfynau Cydran 3: Tirwedd Chwarel Dyffryn Nantlle (Graddfa 
1:25,000).

Map E5. Map yn dangos terfynau Cydran 4: Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince 
of Wales), y Rheilffyrdd a’r Felin (Graddfa 1:35,000).
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Ffin yr Eiddo Enwebedig

Eiddo Enwebedig tanddaear

Eiddo Enwebedig tanddaear (graddau)
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Map E6. Map yn dangos terfynau Cydran 5: Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, 
‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog (Graddfa 1:50,000).
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Meini prawf Enwebu’r Eiddo

(ii) arddangos cyfnewidiad pwysig o werthoedd dynol, dros gyfnod o amser neu o 
fewn ardal ddiwylliannol o’r byd, mewn datblygiadau ym meysydd pensaernïaeth 
neu dechnoleg, celfyddydau coffadwriaethol, cynllunio trefi neu ddylunio’r tirlun.

Maen prawf (ii) – Mae Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn dangos 
cyfnewidiad pwysig o werthoedd dynol, yn arbennig yn y cyfnod rhwng 1780 a 
1940, mewn datblygiadau ym meysydd pensaernïaeth a thechnoleg. 

(iv) bod yn enghraifft eithriadol o fath o adeilad, ensemble pensaernïol neu 
dechnolegol neu dirwedd sy’n cyfleu (a) cyfnod(au) arwyddocaol yn hanes pobl.

Maen prawf (iv) – Mae Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o fath o dirwedd sy’n cyfleu, mewn ffordd ddramatig, ‘cywaith natur 
a dyn’ drwy ymelwad dwys ar raddfa fawr o adnoddau naturiol.  

(v) bod yn enghraifft eithriadol o anheddiad, defnydd tir neu ddefnydd môr 
traddodiadol sy’n cynrychioli diwylliant (neu ddiwylliannau), neu ymwneud dynol â’r 
amgylchedd, yn enwedig mewn achosion lle mae wedi mynd yn fregus yn sgil effaith 
newid di-droi’n-ôl.

Maen prawf (v) – Mae Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o drawsnewidiad diwydiannol anheddiad dynol traddodiadol a 
phatrwm o ddefnydd tir amaethyddol ymylol; mae hefyd yn enghraifft o’r modd 
yr addasodd diwylliant lleiafrifol a hynod unffurf i fodernedd yn y cyfnod 
diwydiannol ond a gadwodd nifer o’i nodweddion traddodiadol. 

Datganiad Drafft o Werth Rhyngwladol Eithriadol 

a) Synthesis cryno 

Lleolir Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yng nghanol mynyddoedd Eryri yn y 
Deyrnas Gyfunol. Gyda’i gilydd, mae’r chwe ardal yn enghraifft eithriadol o dirwedd 
ddiwydiannol a luniwyd yn gyfan gwbl bron gan chwarela a chloddio am lechi, a 
chludo’r cynnyrch i farchnadoedd cenedlaethol a rhyngwladol. O 1780 hyd 1940, y 
diwydiant hwn a deyrnasai dros gynhyrchiant llechi to byd eang, gan drawsnewid yr 
amgylchedd a’r cymunedau a drigai ac a weithiai yma. 

Mae’r chwareli a’r mwyngloddiau yn anferthol, ac yn cynnwys ponciau chwarel ar 
lethrau’r bryniau, pyllau dyfnion, agorau tanddaearol ceudyllog, tomennydd 
rhaeadrol enfawr, systemau dŵr dyfeisgar, ac amrediad o adeiladau diwydiannol.  
Erys offer technegol eithriadol a nodweddion peirianneg pwysig.

Mae’r dirwedd fynyddig hon yn agos at y môr. Roedd systemau cludo arloesol yn 
cysylltu’r chwareli a’r safleoedd prosesu gyda harbyrau allforio arfordirol pwrpasol 
a’r rheilffyrdd prif lein.

Saif plastai gwledig a’r ystadau a adeiladwyd gan ddiwydianwyr mewn 
gwrthgyferbyniad ag aneddiadau gwerinol y gweithwyr, gyda’u capeli a’u heglwysi, 
eu cytiau seindorf, eu hysgolion, eu llyfrgelloedd, a’u mannau cwrdd nodweddiadol. 

Ffin yr Eiddo Enwebedig
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Map E7. Map yn dangos terfynau Cydran 6: Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a 
Rheilffordd Talyllyn (Graddfa 1:70,000).
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Mae llechi o ogledd orllewin Cymru yn ysgafn, yn hirhoedlog, ac yn anhydraidd. 
Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cynhyrchai’r ardal tua thraean o lechi 
to a llechfeini pensaernïol yr holl fyd. Cyfrannodd y defnydd ohonynt mewn tai teras, 
ffatrïoedd, warysau, a phensaernïaeth aruchel, at drefoli cyflym byd eang, a 
ddylanwadodd ar arddull adeiladau, gan ysbrydoli’r toeau Sioraidd isel. 

Ymysg y dechnoleg a arloeswyd, a fabwysiadwyd ac a addaswyd yn Nhirwedd Llechi 
gogledd orllewin Cymru mae defnydd dyfeisgar o ynni dŵr, datblygiad systemau trin 
swmpus, a, hyd y gwyddys, y defnydd cyntaf o’r llif gron i dorri cerrig. Lledaenwyd y 
rhain gan arbenigwyr, ac allfudiad chwarelwyr hyfedr o Gymru, i egin ddiwydiannau 
llechi yr UDA, cyfandir Ewrop ac Iwerddon.

Cafodd systemau lein fach (rheilffyrdd culion) Eryri ddylanwad byd eang. Oherwydd 
eu haddasrwydd i amgylcheddau mynyddig ac i gludo llwythi cywasgedig a mwynau, 
cawsant eu mabwysiadu o Asia i America, i Affrica ac Awstralasia.

b) Cyfiawnhau’r Meini Prawf 

Maen prawf (ii) – Mae Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn dangos 
cyfnewidiad pwysig o werthoedd dynol, yn arbennig yn y cyfnod rhwng 1780 a 
1940, mewn datblygiadau ym meysydd pensaernïaeth a thechnoleg.  

Cloddiwyd am lechi ym mynyddoedd gogledd orllewin Cymru ers oes y Rhufeiniaid; 
ond, o ddiwedd y ddeunawfed ganrif hyd ddechrau’r ugeinfed ganrif y tra-
arglwyddiaethai’r cynhyrchiant toreithiog, hirhoedlog hwn dros y farchnad fyd-eang 
fel deunydd to. Arweiniodd hyn at ddatblygiadau traws-gyfandirol pwysig mewn 
adeiladau a phensaernïaeth.

Roedd trosglwyddo technoleg o Dirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn sylfaenol 
i ddatblygiad y diwydiant llechi yng nghyfandir Ewrop a’r UDA. Ymhellach, bu ei 
rheilffyrdd bach – sy’n dal i redeg ar stêm heddiw – yn batrwm i rwydweithiau 
diweddarach a wnaeth gyfraniad helaeth i ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd 
ardaloedd mewn llawer rhan arall o’r byd.

Maen prawf (iv) – Mae Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o’r math o dirwedd sy’n cyfleu, mewn ffordd ddramatig, ‘cywaith 
natur a dyn’ drwy ymelwad dwys ar raddfa eang o adnoddau naturiol. 

Diffiniwyd prif adnodd daearegol tirwedd fynyddig, heriol cadwyn Eryri gan y 
dyddodion enfawr o lechi o ansawdd uchel yno. Mae lleoliadau gwasgaredig y 
dyddodion yn dynodi’r mannau o ymelwad ac ymgartrefu dwys; yr ynni cynaliadwy 
a gynhyrchwyd gan gyfaint toreithiog o ddŵr a ddefnyddiwyd mewn ffyrdd dyfeisgar. 
A hyn yn ei dro a esgorodd ar reilffyrdd arloesol a thechnolegol flaengar, a ymlwybrai 
at borthladdoedd arfordirol newydd i hwyluso’r masnach allforio rhyng-gyfandirol 
hwn. 

Yn yr Eiddo hwn ceir tiroedd hynod arwahanol sydd, gyda’i gilydd, yn dangos 
treftadaeth amrywiol tirwedd llawer ehangach a grëwyd yn ystod cyfnod dwys o 
ddiwydiannu Prydeinig a newidiodd y byd.

Maen prawf (v) – Mae Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o drawsnewidiad diwydiannol anheddiad dynol traddodiadol a 
phatrwm o ddefnydd tir amaethyddol ymylol; mae hefyd yn enghraifft o’r modd 
yr addasodd diwylliant lleiafrifol a hynod unffurf i fodernedd yn y cyfnod 
diwydiannol ond a gadwodd nifer o’i nodweddion traddodiadol. 

Mae ehangder y dirwedd chwarelyddol yn atyniadol; ceir ponciau chwarel enfawr 
wedi’u naddu o lethrau’r mynyddoedd, pyllau dyfnion a thomennydd enfawr, a 
gweithfeydd ceudyllog tanddaearol helaeth. Mae’r rhain hefyd yn ardystio i 
ddyfalbarhad diflino cenedlaethau o weithwyr a ddefnyddiodd eu medrau a’u 
technoleg arloesol, a ddaeth i’w rhan drwy waith caled, i fanteisio ar lechi ar gyfer 
marchnad fyd-eang. Cynhaliwyd agweddau niferus yr hen ffordd o fyw a’i hiaith 
leiafrifol gref yn yr aneddiadau, a grëwyd gan y diwydianwyr, y gweithwyr a’u 
teuluoedd. Maent yn parhau i fod yn dystiolaeth ‘fyw’ a chyffyrddadwy, yn yr un 
modd yn union â’r traddodiad gwaith llechi, sydd wedi lleihau ond sy’n parhau yn 
destun balchder, a’r rheilffyrdd a arferai gludo’r llechi.

c) Datganiad o Gyfanrwydd 

Fe berthyn i’r Eiddo bob un o’r elfennau hanfodol sy’n cyfleu priodweddau Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol. Y tu mewn i’w ffiniau, ceir ardaloedd pennaf cynhyrchu 
llechi gogledd orllewin Cymru, ynghyd â’r dreftadaeth ddiwydiannol gysylltiol, sy’n 
cynnwys y cyfleusterau prosesu, aneddiadau a’r llwybrau cludo mwyaf arwyddocaol.

Cyflawnder: mae’r holl briodweddau angenrheidiol yn yr Eiddo Enwebedig.  

Cyfanrwydd: yr holl briodweddau angenrheidiol yn bresennol – nid oes dim wedi eu 
colli nac wedi eu difrodi’n sylweddol nac wedi dadfeilio. 

Absenoldeb bygythiadau: nid oes dim o’r priodweddau wedi eu bygwth gan 
ddatblygiad, dadfeilio nac esgeulustod.

d) Datganiad o Ddilysrwydd 

Mae Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn dirlun diwylliannol sy’n dal mewn 
cyflwr eithriadol o dda gyda lefel o ddilysrwydd anghyffredin o uchel sydd, yn 
rhyfeddol, ond wedi profi ychydig iawn o ymyrraeth ers prif gyfnod y gwaith 
diwydiannol. Cyflëir priodweddau y Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig 
drwy eiddo ffisegol sydd wedi’i adnabod yn glir a’i ddeall o safbwynt dyddiad, 
dosbarthiad gofodol, defnydd a swyddogaeth (gan gynnwys cymunedau byw a 
rheilffyrdd gweithredol), ffurf a dyluniad, deunyddiau a sylwedd, a’r berthynas 
rhyngddynt, gan gynnwys cysylltedd, a dilysrwydd swyddogaethol a chyfansoddiadol 
cyffredinol y gyfres. Mae’r Eiddo Enwebedig yn ymgorffori traddodiad diwylliannol 
fywiog ymhellach, gan gynnwys medrau gwaith llechi a’r defnydd eang a pharhaus 
o’r Gymraeg. Caiff y priodweddau allweddol eu hadlewyrchu yn ansawdd a 
nodweddion chwarela gan gynnwys yr ardaloedd gwaith creiriol, tomennydd a’r 
llwybrau cludo, ynghyd â’r aneddiadau cysylltiedig a’r isadeiledd cymdeithasol.



Ffigwr E.2. Mae Chwarel Tywysog Cymru yng Nghwm 
Pennant (Cydran 4) yn glynu wrth ochr y mynydd.
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e) Gwarchod a Rheoli 

Cyflwynir agwedd Llywodraeth Cymru at warchod Safleoedd Treftadaeth y Byd a’u 
rheoli’n gynaliadwy yn Rheoli Newidiadau i Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru 
(2017). Bydd yr Eiddo Enwebedig a’i leoliad yn cael y lefelau uchaf o warchodaeth 
drwy weithredu deddfwriaeth bresennol: Deddf Henebion a Mannau Archeolegol 
1979, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 a 
thrwy weithredu polisïau o fewn Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys 
Môn 2011-2026 a Chynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

Diffiniwyd priodweddau y Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig yn eglur yng 
Nghynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru sy’n sefydlu’r 
strategaethau a’r mecanweithiau cyffredinol y bydd y Safle Treftadaeth y Byd 
arfaethedig yn cael ei reoli oddi tanynt. Ar lefel leol, ychwanegir at hyn gan gyfres o 
Gynlluniau Rheoli Lleol, a ddatblygwyd ar y cyd â thirfeddianwyr, sy’n cynnwys 
argymhellion ymarferol a phenodol i safle.  Bydd y cyfrifoldeb am weithredu Cynllun 
Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi gogledd orllewin Cymru yn perthyn i Grŵp Llywio 
Partneriaeth aml-sefydliadol a sefydlwyd gan y sefydliad arweiniol, a bydd y 
Cydlynydd Eiddo penodedig yn adrodd iddo.   

Mae holl Gydrannau’r Eiddo Enwebedig mewn ardaloedd o Gymru sydd eisoes yn 
destun lefelau cryf o warchodaeth tirwedd trwy ddynodiad fel Parc Cenedlaethol a 
chofrestriad fel Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig.  Bydd y rhain yn 
cyflawni diben Parth Clustogi gan warchod y lleoliad a’r golygfeydd allweddol i fewn 
ac allan o’r Safle Treftadaeth y Byd arfaethedig. 

Nid oes unrhyw chwarela na chloddio gweithredol yn yr Eiddo Enwebedig (ni 
chynhwysir unrhyw ganiatâd mwynau gweithredol); pery gwaith mwyngloddio yn yr 
ardal ehangach a warchodir y tu allan i derfynau’r Eiddo Enwebedig. Bydd cymhwyso 
trefniadau rheoli statudol presennol yn sicrhau nad yw hyn yn effeithio’n negyddol 
ar Werth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig yr Eiddo.

Enw a Gwybodaeth Gyswllt y Sefydliad Lleol Swyddogol / Asiantaeth

Sefydliad: Cyngor Gwynedd

Cyfeiriad: Pencadlys Cyngor Gwynedd, 
 Stryd y Castell, 
 Caernarfon, 
 Gwynedd
 LL55 1SE

Rhif Ffôn: 01286 679947 (Adran Economi a Chymuned)
Ffacs: Dim
E-bost: llechi@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad y we: https://www.gwynedd.llyw.cymru/

https://www.gwynedd.llyw.cymru/
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1 Adnabod 
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Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen at Aber Cegin (Porth Penrhyn)
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 53°10'34" Gn 04°04'25"

Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), y Rheilffyrdd a’r Felin
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 52°59'12" Gn 04°08'45"

Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 53°07'15" Gn 04°06'54"

Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 52°59'42" Gn 03°56'27"

Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 53°03'24" Gn 04°14'10"

Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn
Cyfesurynnau’r pwynt canolog: G 52°38'18" Gn 03°57'57"
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1.e Mapiau a chynlluniau sy’n dangos terfynau’r Eiddo 
Enwebedig a’r Parth Clustogi

1.a Y Wlad a’r Wladwriaeth sy’n Barti Teyrnas Gyfunol Prydain Fawr a Gogledd 
Iwerddon

1.b Gwladwriaeth, Tiriogaeth neu Ranbarth Sir Gwynedd

1.c Enw’r Eiddo The Slate Landscape of Northwest Wales

1.d Cyfesurynnau daearyddol i’r eiliad agosaf

Rhif 
Adnabod 

Enw’r Gydran Cyfesurynnau’r 
pwynt canolog 

Arwynebedd 
y Gydran (ha)

Map rhif

1 Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a 
Dyffryn Ogwen at Aber Cegin (Porth 
Penrhyn)

G 53°10'34"
Gn 04°04’25”

763.85 E2

2 Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig G 53°07’15”
Gn 04°06’54”

1252.98 E3

3 Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle G 53°03’24”
Gn 04°14’10”

320.32 E4

4 Chwareli Gorseddau a Bwlch y 
Ddwy Elor (Prince of Wales), y 
Rheilffyrdd a’r Felin

G 52°59’12”
Gn 04°08’45”

142.43 E5

5 Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i 
Chwareli, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd 
i Borthmadog

G 52°59’42”
Gn 03°56’27”

685.94 E6

6 Chwarel Bryneglwys, Pentref 
Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn

G 52°38’18”
Gn 03°57’57”

93.49 E7

Cyfanswm Arwynebedd (ha)  3259.01

Map Disgrifiad Graddfa Lleoliad

Executive Summary

E1 Yr Eiddo Enwebedig a’r ardal ehangach a warchodir 1:500,000 Tudalen 13

E1 Yr Eiddo Enwebedig a’r ardal ehangach a warchodir 1:155,000 Wedi’i atodi

E2 Terfynau Cydran 1 1:50,000 Tudalen 14

E2 Terfynau Cydran 1 1:15,000 Wedi’i atodi

E2.a Cydran 1 gydag Elfennau (Gogledd) 1:10,000 Wedi’i atodi

E2.b Cydran 1 gydag Elfennau (De) 1:10,000 Wedi’i atodi

E3 Terfynau Cydran 2 1:40,000 Tudalen 15

E3 Terfynau Cydran 2 1:15,000 Wedi’i atodi

E3.a Cydran 2 gydag Elfennau 1:10,000 Wedi’i atodi

E4 Terfynau Cydran 3 1:25,000 Tudalen 16

E4 Terfynau Cydran 3 1:10,000 Wedi’i atodi

E4.a Cydran 3 gydag Elfennau 1:10,000 Wedi’i atodi

E5 Terfynau Cydran 4 1:35,000 Tudalen 17

E5 Terfynau Cydran 4 1:15,000 Wedi’i atodi

E5.a Cydran 4 gydag Elfennau (Gogledd) 1:10,000 Wedi’i atodi

E5.b Cydran 4 gydag Elfennau (De) 1:10,000 Wedi’i atodi

E6 Terfynau Cydran 5 1:50,000 Tud. 18-19

E6 Terfynau Cydran 5 1:25,000 Wedi’i atodi

E6.a Cydran 5 gydag Elfennau (Dwyrain) 1:10,000 Wedi’i atodi

E6.b Cydran 5 gydag Elfennau (Canol) 1:10,000 Wedi’i atodi

E6.c Cydran 5 gydag Elfennau (Gorllewin) 1:10,000 Wedi’i atodi

E6.d Chwarel Cwmorthin, dan y ddaear 1:5,000 Wedi’i atodi

E7 Terfynau Cydran 6 1:70,000 Tudalen 20

E7 Terfynau Cydran 6 1:20,000 Wedi’i atodi

E7.a Cydran 6 gydag Elfennau (Dwyrain) 1:10,000 Wedi’i atodi

E7.b Cydran 6 gydag Elfennau (Gorllewin) 1:10,000 Wedi’i atodi

E7.c Chwarel Bryneglwys, dan y ddaear 1:5,000 Wedi’i atodi

1. Adnabod yr Eiddo

1.1 Lleoliad yr Eiddo Enwebedig a’r ardal ehangach a warchodir – Tud. 30-31

2. Disgrifiad

2.1 Daeareg, topograffeg, hydroleg a hydrograffeg – Tudalen 40

2.2 Cydran 1 gydag Elfennau 1:50,000 Tudalen 49

2.3 Cydran 2 gydag Elfennau 1:40,000 Tudalen 69

2.4 Cydran 3 gydag Elfennau 1:25,000 Tudalen 95

2.5 Cydran 4 gydag Elfennau 1:35,000 Tudalen 120

2.6 Cydran 5 gydag Elfennau 1:50,000 Tud. 132-133

2.7 Cydran 6 gydag Elfennau 1:70,000 Tudalen 153

5. Gwarchod a Rheoli’r Eiddo

5.1 Cydran 1 dynodiadau treftadaeth statudol 1:15,000 Wedi’i atodi

5.2 Cydran 2 dynodiadau treftadaeth statudol 1:15,000 Wedi’i atodi

5.3 Cydran 3 dynodiadau treftadaeth statudol 1:10,000 Wedi’i atodi

5.4 Cydran 4 dynodiadau treftadaeth statudol 1:15,000 Wedi’i atodi

5.5 Cydran 5 dynodiadau treftadaeth statudol 1:25,000 Wedi’i atodi

5.6 Cydran 6 dynodiadau treftadaeth statudol 1:15,000 Wedi’i atodi

5.7 Cydran 1 dynodiadau amgylcheddol statudol 1:10,000 Wedi’i atodi

5.8 Cydran 2 dynodiadau amgylcheddol statudol 1:15,000 Wedi’i atodi

5.9 Cydran 3 dynodiadau amgylcheddol statudol 1:10,000 Wedi’i atodi

5.10 Cydran 4 dynodiadau amgylcheddol statudol 1:15,000 Wedi’i atodi

5.11 Cydran 5 dynodiadau amgylcheddol statudol 1:25,000 Wedi’i atodi

5.12 Cydran 6 dynodiadau amgylcheddol statudol 1:20,000 Wedi’i atodi
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Ffin yr Eiddo Enwebedig
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Map 1.1. Mapiau yn dangos yr Eiddo Enwebedig a’r ardal ehangach a warchodir, ei leoliad yn 
Nheyrnas Gyfunol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (Gwladwriaeth sy’n Barti), Ewrop a’r byd 
ehangach.
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1.f Arwynebedd yr Eiddo Enwebedig

Arwynebedd yr Eiddo Enwebedig: 3259.01 ha

1.g Geirfa

Ardal warchodedig ehangach: ardal o amgylch yr Eiddo Enwebedig sy’n cyflawni 
swyddogaeth Parth Clustogi. 

Barics: gair a ddefnyddiwyd yn niwydiant llechi gogledd orllewin Cymru i ddisgrifio 
adeilad penodol i letya gweithwyr, a fyddai weithiau o bosib yn gartref i’w teuluoedd 
hefyd. 

Cloddfa: chwarel oedd yn gweithredu fel twll agored. 

Chwarelwr: defnyddir y gair rhywedd benodol yma gan fod yr holl dystiolaeth yn 
dangos mai gweithleoedd i ddynion oeddent yn ddieithriad yn y cyfnod 1780–1940.  
Mae tystiolaeth o ferched yn gweithio fel contractwyr cludo llechi, ond nid fel 
gweithwyr chwarel. 

Ffordd haearn: defnyddir yma, yn dilyn defnydd cyfoes, ar gyfer ffurf gynnar ar 
reilffordd ymyl lle roedd y rheiliau yn cael eu gwneud o haearn bwrw yn hytrach na 
haearn gyr neu ddur. 

Ffurf (rheilffordd): peirianneg sifil rheilffordd – ei thrychfeydd, ei thwneli, ei 
hargloddiau a’i sarnau. 

Gwely trac: y rhan o ffurf rheilffordd a leolir yn union islaw’r man lle gosodir y 
rheiliau, y sliperi a’r balast. 

Inclên: darn o reilffordd ar raddiant serth, lle caiff wagenau eu tynnu â rhaff. Gall 
inclên fod yn fathau gwrthbwyso, lle mae pwysau trymach y wagenni sy’n teithio ar 
i lawr yn ddigon i dynnu’r rhai gwag i fyny ar drac cyfagos; neu gall fod o fath tynnu-
fyny (up-haulage), lle caiff wagenni eu tynnu yn erbyn y graddiant gan brif-symudydd 
sefydlog (fixed prime-mover). 

Injan drawst Gernywaidd: math o injan stêm a ddatblygwyd yng Nghernyw (DG) yn 
bennaf i bwmpio dŵr ond y gellid hefyd ei chymhwyso i symudiad cylchdroadol ac 
felly ei defnyddio i weindio, ac i bweru peiriannau malu. Mae’n defnyddio stêm ar 
bwysedd uwch na’r peiriannau cynharach a ddyfeisiwyd gan James Watt.

Lefel: twnnel sy’n draenio gweithfa neu’n rhoi mynediad at agorau. 

Melin: strwythur o fewn / yn gysylltiedig â chwarel, lle mae prif symudydd i bweru’r 
gwaith o brosesu blociau llechi yn fecanyddol. Roedd y mwyafrif yn cynhyrchu llechi 
to, ac felly’n cadw elfen o waith prosesu â llaw. Roedd rhai yn felinau slabiau llechi, 
yn cynhyrchu elfennau pensaernïol, cerrig beddi ac ati, ac mae’n bosib y byddai’r 
rhain yn hollol fecanyddol. 

Pentref cwmni: anheddle a adeiladwyd gan gwmni gweithredol i roi cartref i’w 
weithlu. 

Pentref ystâd: anheddle a adeiladwyd gan ystâd yn gyfan gwbl ar dir yr ystâd ar gyfer 
eu tenantiaid. 

Ponc: wyneb gwaith grisiog mewn chwarel agored. 

Prosesu: defnyddir yma i ddisgrifio’r broses o drawsnewid blociau llechi crai yn 
gynnyrch masnachol, trwy lifio a hollti. 

Rhaffordd ‘Blondin’: system rhaffordd ar gyfer symud a thrin mewnol mewn chwareli 
ac ar safleoedd diwydiannol eraill, a ddyfeisiwyd gyntaf yn Yr Alban (DG). Yn y system 
hon, gyrrir wagen i deithwyr ar hyd nenffordd gadwynog, a rheolir rhaff gludo ar 
wahân; cafodd ei enwi ar ôl y cerddwr rhaffau, Charles Blondin.  

Rhaffordd inclên tsiaen: system rhaffordd ar gyfer symud a thrin mewnol mewn 
chwareli gyda nenffordd ar ongl serth i gysylltu llawr y chwarel â’r ardal brosesu. 

Rheilffordd gadwraeth: rheilffordd sy’n cael ei gweithredu fel atyniad treftadaeth/
ymwelwyr yn bennaf ac nid fel cyswllt trafnidiaeth. 

Rheilffordd gyhoeddus: rheilffordd a weithredir gan gwmni cyhoeddus, gyda pheth 
ymrwymiad a chyfrifoldeb cyhoeddus, a chyda sancsiwn seneddol, sy’n wahanol i 
reilffyrdd a ffurfiai ran o ymgymeriad diwydiannol at ei ddibenion ei hun yn unig. 

Rheilffordd lein-gul: system rheilffordd lle mae’r pellter rhwng wynebau mewnol y 
rheiliau yn llai na’r maint ‘safonol’ – sef 1,435mm yn y rhan fwyaf o Ewrop ac America. 
Yn ymarferol, roedd mwyafrif y rheilffyrdd lein-gul yn niwydiant llechi Cymru yn 
mesur oddeutu 0.6 metr.

Rheilffordd ymyl: ffurf ar reilffordd lle caiff y wagen ei arwain gan gantelau (flanges) 
ar yr olwynion, ac sy’n wahanol i dramffordd. Erbyn hyn, mae bron pob rheilffordd 
yn ‘rheilffordd ymyl’. 

Rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol: y system o reilffyrdd cyhoeddus oedd yn 
galluogi dosbarthu nwyddau a darparu gwasanaethau ledled y Deyrnas Gyfunol, ac 
a ddaeth i ranbarth Gwynedd rhwng 1848 a 1881. 

Agor: ardal waith danddaearol yn un o chwareli llechi Ffestiniog (Cydran 5) neu yng 
ngweithfeydd tanddaearol chwarel Bryneglwys (Cydran 6). 

Sgwatiwr: unigolyn sy’n codi annedd ac yn sefydlu tyddyn heb awdurdod y 
tirfeddiannwr. 

System bwmp: technoleg a ddefnyddid i gadw dŵr o chwarel neu bwll, yn ogystal 
â’r pympiau eu hunain, y modd i’w pweru a’r modd o drosglwyddo pŵer o’r prif 
symudydd i’r man defnyddio. 

System gaeau: Grŵp neu gasgliad o gaeau sy’n ymddangos fel eu bod yn ffurfio 
cyfangorff synhwyrol. 

Tipio ar ail lefel: ardal o fewn tirffurf chwarel lle roedd cyfyngiadau o ran gofod yn 
golygu bod rhaid creu tipiau cerrig gwastraff ar lefel uwch na’r brif ardal brosesu. 

Tirffurf: defnyddir yma i ddisgrifio priodweddau ffisegol nodweddiadol chwarelydda 
agored. 

Tomennydd gwastraff llechi: mannau ble roedd cerrig heb werth masnachol yn 
cael eu rhoi. Gallai’r cerrig hyn fod ar ffurf wahanol i lechi, ond bod angen eu tynnu 
i gael mynediad at y llechi; llechi â graen gwael; neu wastraff a gynhyrchwyd wrth 
brosesu, megis darnau wedi eu llifio neu drimio.

Tramffordd: ffurf ar reilffordd, sydd wedi hen ddarfod, lle caiff y wagen ei arwain gan 
gantelau (flanges) ar y rheiliau, ac sy’n wahanol i reilffordd ymyl. 

Tyddyn: Daliad tir ar raddfa lai na fferm arferol.
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2 Disgrifiad

Ffigwr 2.1. ‘Symud mynyddoedd i doi’r byd’: chwareli tirffurf a thomennydd 
yn dominyddu ‘dinas lechi’ Fictorianaidd wych, Blaenau Ffestiniog (Cydran 5).
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2.a Disgrifiad o’r Eiddo

Cyflwyniad i’r Eiddo Enwebedig 

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn gyfres o eiddo a leolir yng Ngwynedd, 
Cymru, sy’n cynnwys chwe Chydran gyda chyfanswm arwynebedd o 3259.01 hectar. 
Mae hon yn dirwedd ddiwylliannol gydlynol sy’n cynrychioli treftadaeth ehangach 
diwydiant llechi Cymru ond yn fwy penodol, ei chanolfan ddihafal ym mynyddoedd 
a chymoedd ardal Eryri.  O’r fan hon daeth llechi Cymru – a gafodd effaith ddofn 
fyd-eang – a daeth yr ardal yn arweinydd byd i gynhyrchu deunydd toi coeth gyda’r 
diwydiant ar ei anterth o tua 1780 i 1940, ac ar arloesedd technegol blaengar mewn 
chwarela a phrosesu cerrig ac ymhellach fel prototeip technoleg rheilffyrdd lein-gul 
i ardaloedd mynyddig. Yma hefyd, fe wnaeth ymwela hirhoedlog o’r llechi drawsnewid 
y tirlun amaethyddol tir uchel ymylol gyda phoblogaeth wasgaredig i un a dra-
arglwyddiaethwyd gan y diwydiant, ar raddfa mor eithriadol, yn wir mor anferthol fel 
ei fod yn cystadlu gyda mawredd naturiol Eryri.

Caiff tystiolaeth ffisegol ei nodweddu gan oroesi eithriadol; mae mwyafrif helaeth y 
tirlun yma sydd wedi esblygu yn parhau yn gyfan ac yn hynod o eglur.  Fe wnaeth 
echdynnu cyfoeth mwynau Gwynedd siapio nid yn unig y tirlun, ond hefyd y 
cymunedau a drigai ac a weithiai yn y mynyddoedd hyn. Cynhelir gwaddol 
gymdeithasol gyfoethog oesol yn rhannol drwy barhau i ymwela o lechi y tu allan i’r 
Eiddo Enwebedig yn yr ardal warchodedig ehangach, sy’n cynnal traddodiad byw, ei 
gwybodaeth a medrau.    Mae’r diwydiant yma ‘y Cymreiciaf o ddiwydiannau Cymru’ 
yn parhau i fod yn gyflogwr pwysig, ac yn dal i gefnogi cymunedau sy’n meddwl yn 
fodern ac sy’n eangfrydig, sy’n falch o’u treftadaeth, eu diwylliant nodedig a’u 
defnydd dyddiol o iaith Geltaidd, a gydnabyddir gan UNESCO fel Iaith Frodorol. 

Mae’r enwebiad yn cynnwys chwe Chydran sydd gyda’i gilydd yn crynhoi dosbarthiad 
daearyddol llawn yr ymwela llechi, ei raddfa, natur dechnegol amrywiol a’r effaith 
ehangach ar y dirwedd, sy’n cynnwys anheddiad a chludiant. 

Caiff y berthynas ofodol ei rheoli gan leoliad sawl prif rhes o gerrig brig sy’n eiddo i’r 
dyddodion rhanbarthol mwyaf yn y byd o lechi ansawdd uchel. Mae canolfannau 
cynhyrchu yn amrywio o bennau ac ochrau’r mynyddoedd i lethrau is a gwaelod 
dyffrynnoedd, yn dibynnu ar gyfeiriad y gwelyau llechi neu’r ‘gwythiennau’ sy’n rhan 
o strwythur daearegol plyg cymhleth.  Mae pob un yn gwneud cyfraniad nodedig a 
sylweddol i’r Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig o ran y math o ddyddodion 
daearegol a’r ffordd y cafwyd y llechi, eu trin a’u prosesu; ble mae tebygrwydd, mae’r 
rhain yn darparu tystiolaeth bwysig o drosglwyddo sgiliau a thechnoleg drwy ymfudo 
mewnol. 

Yn ogystal, mae ystod o fathau o aneddiadau yn angenrheidiol i gefnogi cyfanrwydd 
swyddogaethol cyffredinol ac i ddangos yr amrywiaeth o rymoedd cymdeithasol 
oedd ar waith fel yr aeth y rhanbarth drwy gyfnod diwydiannu, y rhagdybio cyfoes 
gwahanol am sut y gellid lletya gweithlu oedd yn ehangu, a’r ffyrdd y gellid sicrhau 
eu lles cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol. 

Ffigwr 2.2. Bethesda yn y blaen, ac yn edrych drosto mae Chwarel y Penrhyn (Cydran 1).  
Unwaith, Penrhyn oedd y chwarel lechi fwyaf yn y byd, ac mae’n dal yn weithredol yn yr ardal 
warchodedig ehangach (pen dde uchaf, y tu allan i’r Eiddo Enwebedig) – gweithgaredd oedd 
yn hollol gymwys i gynorthwyo dealltwriaeth glir o’r diwydiant ac sy’n dal i gynhyrchu llechi i 
gontractau cadwraeth o fri yn rhai o adeiladau mwyaf hanesyddol y byd. Ffigwr 2.3. Stryd Fawr Bethesda (Cydran 1).
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Datblygodd aneddiadau, gan gynnwys Bethesda, Deiniolen a thref Blaenau Ffestiniog, 
yn agos iawn at y chwareli a’r mwyngloddiau, gyda’u lleoliad yn cael ei bennu gan 
dopograffi. Mewn rhai achosion, cafodd eu datblygiad ei ddylanwadu yn gryf gan 
nawdd tirfeddianwyr bonheddig a buddsoddwyr cyfoethog, ac mewn mannau eraill 
gan wrthwynebiad yn eu herbyn.  

Mae hon hefyd yn dirwedd rheilffordd, a ddaeth i fod drwy, ac yn elfen hanfodol o 
ymelwa diwydiannol o adnoddau llechi Eryri gan i dunelli enfawr gael eu cludo i lawr 
y bryn mewn trenau hir o gerbydau bach.  Nid yn unig fod perthynas dechnegol y 
rheilffyrdd hyn â’r topograffi maent yn mynd drwyddo yn eithriadol, ond maent hefyd 
yn dilyn patrwm cryf ac amlwg sydd wedi esblygu yn yr Eiddo Enwebedig. Daw eu 
dyluniad yn gynyddol soffistigedig, gan ddechrau gyda dulliau a addaswyd o 
beirianneg camlesi drwy weithrediad ceffyl a disgyrchiant i reilffyrdd cyhoeddus 
pwrpasol a weithredir gan locomotif. Esblygodd y cysyniad o reilffordd haearn oedd 
yn cludo mwynau i led o tua 0.6 metr yn yr Eiddo Enwebedig o 1801 ymlaen; yn yr 
1860au aeth Rheilffordd Ffestiniog â’r dechnoleg yma i gyfnod tracsiwn stêm a 
chludo teithwyr, gan ddarparu prototeip a efelychwyd yn fyd-eang. 

Caiff cynhyrchiant llechi ei nodi gan y rhwydwaith hwn o gysylltiadau llinellol ffisegol, 
o wyneb gwaith y chwarel i’r melinau prosesu ble roedd y blociau yn cael eu llifio, i’r 
harbyrau pwrpasol newydd a adeiladwyd ar gyfer llechi yn Aber Cegin (Porth Penrhyn) 
a Phorthmadog ac i’r rheilffyrdd prif lein. 

Ffigwr 2.4. Adeiladwyd Rheilffordd Ffestiniog (Cydran 5) i gludo llechi ac roedd yn gynsail i 
Reilffordd Treftadaeth y Byd, Darjeeling Himalayan yn yr India.  Mae’n parhau yn weithredol fel 
atyniad rhyngwladol cydnabyddedig i ymwelwyr.

Ffigwr 2.5. Aber Cegin gyda Chastell Penrhyn a’r Parc y tu hwnt (Cydran 1). 
Adeiladwyd rhwng 1790 a 1855, mae’r porthladd llechi yn marcio terfynfa 
tirlun diwylliannol llinellol cyfan – o’r chwarel i’r lanfa, wedi eu cysylltu gan 
gysylltiadau cludiant penodol – yn wreiddiol i gyd dan un perchennog, 
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Cysylltiadau rhwng Cydrannau

Gyda’i gilydd, mae’r chwe Chydran yn cyfleu tirwedd greiriol rymus a thrawiadol, 
sydd wedi datblygu yn sgil cloddio am lechi. Mae cysondeb mawr rhyngddynt, a 
chyfanrwydd digyffelyb o ran eu helfennau a’u gweithgarwch. 

Cysylltiadau daearegol

Mae pob Cydran yn ddetholiad caeth o’r enghreifftiau gorau a mwyaf arwyddocaol 
o chwareli wyneb a chloddfeydd tanddaearol a leolir mewn tair prif haen o lechi 

Cambriaidd ac Ordoficaidd sy’n ymestyn am 60km i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol 
a de-orllewinol. Mae’r dirwedd fynyddig gyda thopograffeg serth a garw, glawiad 
trwm ac eira aml yn y gaeaf, yn cynnwys beth oedd erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg, 
y chwareli llechi mwyaf a mwyaf cynhyrchiol yn y byd, ynghyd â’u cloddfeydd 
tanddaearol cyfatebol (mwyngloddiau): Penrhyn, Dinorwig a Ffestiniog, a phob un 
â’u tirffurfiau o domennydd gwastraff. 

0 20 cilomedrau

G

1  Chwarel y Penrhyn (Cydran 1)
2  Chwarel Dinorwig (Cydran 2)

3  Chwareli Nantlle (Cydran 3)

4  Chwarel Tywysog Cymru (Cydran 4)

5  Chwarel Gorseddau (Cydran 4)

6  Chwareli Ffestiniog (Cydran 5)

7  Chwarel Bryneglwys (Cydran 6)

1

2

3

4

5

6

7

Map 2.1. Gogledd orllewin Cymru, yn dangos y cysylltiadau daearegol rhwng Cydrannau, 
topograffeg, afonydd a llynnoedd.  Dangosir y Wythïen Lechi Borffor Cambriaidd mewn 
porffor a’r Wythïen Lechi Ordoficaidd yn felyn.

Ffigwr 2.6. Chwarel Dinorwig (Cydran 2), ble mae’r ponciau grisiog yn esgyn dros 500m uwchben 
dyfroedd Llyn Peris. Yn y ddeunawfed ganrif a dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd llechi 
Dinorwig yn cael eu cludo gan gychod bychain ar hyd rhan isaf y llyn i droliau yn y pen pellaf.
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Technoleg llechi: arloesedd a chysylltiadau trosglwyddo

Mae pob Cydran yn gysylltiedig â thechnoleg arloesol a defnydd blaengar o rym dŵr 
i bwmpio ac i dynnu, codi a phrosesu llechi.  Roedd technoleg tynnu llechi o’r ddaear 
yn amrywio o’r mynydd i’r dyffryn; ac felly hefyd roedd y gwaith o sychu a llusgo’r 
llechi allan. Gellir hefyd gweld arloesedd yn y melinau prosesu, yn aml wedi eu lleoli 
ar ochrau mynyddoedd llwm ble byddai dynion yn fynych yn aros mewn barics a 
adeiladwyd yn bwrpasol i leddfu llafur y dydd. Gellir gweld trosglwyddiad technoleg 
yn yr Eiddo Enwebedig drwy ddulliau mewnol (e.e. pwmpio Cernywaidd, rhwng 
Cydrannau (e.e. ponciau grisiog o Chwarel Penrhyn) a gan ddulliau allanol (e.e. 
Rheilffordd Ffestiniog i sawl rhan o’r byd). Mae’r holl Gydrannau yn cynnwys 
tystiolaeth brin am amrediad o offer sydd wedi goroesi ac arteffactau o gyfnodau ac 
adegau penodol, uwchben ac o dan y ddaear. 

unol a nodedig a ddatblygodd yn gymharol annibynnol: bythynnod a thyddynnod 
gwasgaredig chwarelwyr, pentrefi a ‘dinas llechi’ Blaenau Ffestiniog – un o 
enghreiftiau gorau’r Deyrnas Unedig i oroesi o dref ddiwydiannol Fictorianaidd – a’r 
tai mawr a’r stadau sydd yn dangos perchnogaeth, trefniadaeth a datblygiad dan 
fodel cyfalafol Prydeinig o ddiwydiannu gwledig. 

Ffigwr 2.7. Mae Injan drawst Gernywaidd Dorothea (Cydran 3) yn gyflawn ac yn ei chartref 
gwreiddiol.  Adeiladwyd yn 1904–1906, dyma’r enghraifft olaf ond un a adeiladwyd erioed a’r 
unig un sydd wedi goroesi i’r ugeinfed ganrif, gan nodi diwedd goruchafiaeth hir Cernyw ar 
gynhyrchu y cewri stêm hyn. 

Cysylltiadau Swyddogaethol/Proses

Roedd incleiniau, rheilffyrdd gwastad, siafftiau a rhaffyrdd awyr yn symud blociau o 
lechi a gloddwyd o weithfeydd ceudyllog tanddaearol neu o byllau dyfn a phonciau 
mynyddig mawr i’r melinau ble roeddent yn cael eu llifio a’u hollti. O’r melinau, 
roedd y rheilffyrdd yn parhau i ymlwybro dros dirlun mynyddig heriol gan gludo’r 
cynnyrch i borthladdoedd llechi a adeiladwyd yn bwrpasol yn nyfroedd bas aberoedd 
llydan a chulforoedd llanw. Oddi yma allforiwyd y cynnyrch i farchnadoedd 
cenedlaethol a rhyngwladol. Mae bob un o’r Cydrannau yn cyfrannu gwahanol 
agweddau i’r Eiddo Enwebedig cyfan.   

Mae gan batrymau aneddiadau berthynas agos â daeareg, topograffeg a 
pherchnogaeth, tra bod isadeiledd cymdeithasol penodol yn adlewyrchu diwylliant 

Cysylltiadau Pensaernïol

Mae pensaernïaeth ddiwydiannol yn cynnwys cymysgfa o nodweddion, sy’n benodol 
i’r diwydiant, priodweddau sydd i’w gweld drwy’r Eiddo Enwebedig: o’r incleiniau 
gwaith maen hollbresennol a’u cytiau weindio a pengialiau llechi enfawr y rhaffyrdd 
inclên tsiaen, i’r melinau slabiau hir ac isel neu’r llochesi prosesu llechi elfennol a 
elwir yn gwaliau. Mae rhai nodweddion heb eu tebyg, fel melin slabiau llechi 
fawreddog Ynysypandy, sy’n edrych fel abaty ac a oedd yn cael ei phweru gan ddŵr 
i wasanaethu Chwarel Gorseddau oedd yn fasnachol aflwyddiannus. 

Ffigwr 2.8. Y Dre’ Newydd (Barics Môn) (Cydran 2) a adeiladwyd yn yr 1870au yn Chwarel 
Dinorwig i ddenu a lletya gweithwyr o rannau mwy pellennig gogledd orllewin Cymru. Mae 
ffurf yr anheddiad yn cynnwys bythynnod gwledig traddodiadol unllawr, dwy ystafell, sydd 
wedi eu haddasu i greu pâr o resi diwydiannol sy’n wynebu ei gilydd ar draws y ‘brif stryd’.
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Mae llawer o’r bensaernïaeth werinol nid yn unig yn gyffredin drwy’r Eiddo Enwebedig, 
ond hefyd yn nodweddiadol o lawer o Gymru, ac yn wir mewn mannau eraill, yn 
enwedig rhanbarthau diwydiannol Prydain yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Er 
hynny, mae’n elfen allweddol o’r dirwedd ddiwylliannol eithriadol, a hebddi ni fyddai 
modd llwyr ddeall sut y cafodd llechi o ansawdd uchel eu tynnu o’r ddaear mewn 
rhan mor anghysbell o Brydain.

Cysylltiadau cymdeithasol cyfrannol

Mae’r Eiddo Enwebedig yn gyfan yn cwmpasu tystiolaeth gyfrannol, benodol ac 
unigryw o werthoedd diriaethol sy’n cynrychioli traddodiad diwylliannol llechi 
Cymreig. Er bod Tirwedd Llechi Gogledd orllewin Cymru yn bennaf yn dirwedd 
greiriol, mae ei rheilffyrdd wedi bod yn destun cadwraeth gynnar ac yn parhau i 
ddarparu teithiau byd-enwog gyda stêm, gyda’i threfi a’i phentrefi yn parhau yn 
fannau byw bywiog.  Mae’r traddodiad byw yma hefyd yn cynnwys (tu allan i’r Eiddo 
Enwebedig mewn rhan fach o’r ardal warchodedig ehangach) parhau i dynnu a 
phrosesu llechi o ansawdd uchel ar gyfer prosiectau o fri a chadwraeth ar draws y 
byd. Mae chwarela heddiw nid yn unig yn cynnal y sgiliau traddodiadol ac yn darparu 
llechi i gadwraeth byd eang, ond hefyd yn dangos parhad a newid mewn diwydiant 
sy’n dal i fod yn hanfodol i’r rhanbarth a’i chymunedau. Yn y ffordd yma mae chwarela 
gweithredol wedi ei reoli’n dda yn yr ardal warchodedig ehangach yn bwysig yn 
swyddogaethol i gefnogi’r eiddo ac i warchod ei werthoedd. 

Ffigwr 2.9. Melin Slabiau Llechi Ynysypandy (Cydran 4).

Ffigwr 2.10. Gwaith tanddaearol yn Chwarel Bryneglwys (Cydran 6). Mae rhai o’r enghreifftiau 
gorau, a mwyaf amrywiol yn dechnegol, o waith tanddaearol wedi eu cynnwys yng 
Nghydrannau 5 a 6.  Mae arteffactau hanesyddol yn goroesi’n dda yn yr amgylcheddau hyn.
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Gosodiad

Mae lleoliad yr Eiddo Enwebedig yn amrywio o ardal ucheldir gwledig eang, a dra-
arglwyddiaethir gan gadwyni o fynyddoedd moel sy’n cynnwys y copaon uchaf yng 
Nghymru a Lloegr, i lwyfandir cymedrol agored ond cul (hyd at 7 cilomedr o led o’r 
gogledd i’r de) a ddaw i derfyn ar arfordir Môr Iwerddon yn y gogledd a’r gorllewin.  
Dengys y golygfeydd dramatig y berthynas agos weledol a chyferbyniol, gan 
bwysleisio’r cysylltedd cryf rhwng yr elfennau ym mhob Cydran, yn ogystal â thirlun 
ehangach y mynyddoedd a’r arfordir.

Saif yr Eiddo Enwebedig, yn cynnwys ei olygfeydd allweddol, mewn ardal warchodedig 
ehangach drwy ddynodiad fel Parc Cenedlaethol a chofrestriad fel Tirweddau o 
Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig fydd yn gwasanaethu diben Parth Clustogi.

Iaith a threftadaeth anniriaethol; ysbryd ac ymdeimlad

Dyma’n amlwg dirwedd ddiwylliannol ble roedd pobol yn gorfod ennill bywoliaeth 
mewn amgylchedd gerwin, ac o ganlyniad, mae iaith leiafrifol wedi parhau yn gryf.  
Mae enwau lleoedd yn yr Eiddo Enwebedig bron i gyd yn y Gymraeg – yr unig 
eithriadau yw’r enwau ffansïol a roddodd y chwarelwyr ar leoliadau ble roeddent yn 
gweithio fel ‘Sebastopol’ neu ‘Burma Road’, sy’n adlewyrchu eu diddordeb mewn 
digwyddiadau cyfoes, a’r enwau Beiblaidd a roesant ar eu mannau addoli, fel ‘Carmel’ 
a ‘Bethesda’. Mae poenau tyfu diwydiannu a’r anghydfod rhwng y rhai a elwodd ar y 
llechi a’r rhai fu’n gweithio yn y chwareli, yn amlwg yn y gwahanol fathau o dai a 
mannau addoli, ac yn yr aneddiadau amrywiol yn yr Eiddo Enwebedig.  

Ffigwr 2.11. Tirlun cyfoethog archeolegol chwareli creiriol Dyffryn 
Nantlle (Cydran 3) yn edrych tua’r gogledd orllewin dros Fôr Iwerddon.  
Mae’r cloddfeydd dwfn sy’n llawn dŵr yn dangos natur fertigol y 
gwythiennau llechi yn y dyffryn, sy’n cynnig tirwedd â chyferbyniad 
technegol i dir mynyddig y Cydrannau eraill.
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CYDRAN 1
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn 
Ogwen at Aber Cegin (Porth Penrhyn)

Ffigwr 2.12. Mae’r cyfan o Gydran 1 yn weladwy yn yr olwg yma o’r awyr o 
Ddyffryn Ogwen, o’r chwarel yn y pellter i’r porthladd yn y blaendir, ac wrth 
gwrs y rheilffyrdd oedd yn eu cysylltu. Hefyd i’w gweld mae aneddiadau 
chwarel a chastell Neo-Normanaidd teulu perchennog y chwarel.

Map 2.2. Ffiniau ac Elfennau Cydran 1: Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen at 
Aber Cegin (Porth Penrhyn) (Graddfa 1:50,000).
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Lleoliad a gosodiad

Dyma’r mwyaf gogleddol o’r holl Gydrannau, yn dirwedd ddiwydiannol 9km unionlin 
de-de-orllewin sy’n gogwyddo i’r gogledd-gogledd-ddwyrain ble mae’r saith elfen 
â chysylltiad agos o ran eu datblygiad uniongyrchol gan berchnogion uchelwrol.

Mae llwybr y Gydran yn cynnwys holl lif y broses, yn dechrau yn y de yn Chwarel 
fawr Penrhyn, y chwarel lechi fwyaf yn y byd ar un adeg.  Mae wedi ei lleoli ble mae’r 
wythïen lechi yn croesi’r Gydran mewn man ble mae dyffryn rhewlifol serth i’r de yn 
agor allan i lethrau is Arfon.  Yn ddaearegol, mae’n rhan o Ardal Lechi Arfon (oes 
Cambriaidd) sydd hefyd yn cynnwys Cydrannau 2 a 3.  Caiff Chwarel y Penrhyn ei 
gwahanu oddi wrth Ardal 2 Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig, sydd yn fras tua 
5km i’r de-orllewin, gan fynydd Elidir Fawr (924m uwchben lefel y môr, copa mwyaf 
gogleddol cadwyn y Glyderau).

Lleolir pentref Bethesda, a ddatblygwyd i wasanaethu’r Chwarel, 1km i’r gogledd, ar 
draws dyffryn Ogwen sy’n rhedeg rhwng crib isel y Glyderau ar y gorllewin a’r 
Carneddau ar y dwyrain cyn arwain i’r gogledd-gogledd orllewin am tua 8km fewn 
tua 200m i Gastell Penrhyn cyn cyrraedd y môr. Mae’r cynharaf o’r ddwy reilffordd 
lechi o felinau’r chwarel yn creu nodwedd unionlin yn y dirwedd sy’n dilyn cyfuchlin 
Dyffryn Ogwen fel mae’n torri drwy lwyfan amaethyddol cymharol agored tan ei fod 
yn cyrraedd tirlun uchel stad Castell Penrhyn a’r Parc. Yma mae’r afon yn llifo i’r 
dwyrain o’r Castell tra bod y rheilffordd yn dilyn godre’r Parc i’r gorllewin cyn 
cyrraedd Aber Cegin (Porth Penrhyn), a ddatblygwyd fel porthladd llechi yng 
ngogledd orllewin y Parc, ar gyrion dwyreiniol dinas Bangor. Mae’r rheilffordd 
ddiweddarach, eto’n nodwedd amlwg yn y dirwedd, yn trawstorri tua’r gorllewin i 
ffwrdd o Ddyffryn Ogwen tua thraean o’r ffordd i’r Porthladd ac yn hytrach yn dilyn 
dyffryn Cegin.  Mae’r porthladd yn ymestyn i fflatiau lleidiog Bangor, hanner ffordd 
rhwng penllanw a distyll ar lannau pen dwyreiniol afon Menai, sy’n gwahanu tir mawr 
Cymru oddi wrth Ynys Môn.

Castell Penrhyn oedd cartref y bonheddwyr a oedd yn berchen ar ac a ddatblygodd 
fwyafrif y Gydran yma, ac a osododd ddiwydiant llechi gogledd orllewin Cymru ar 
sylfaen ddiwydiannol gyfalafol o ddiwedd y ddeunawfed ganrif ymlaen.    Mae yn 
tra-arglwyddiaethu ar yr hyn sydd o’i gwmpas, ac yn un o’r plastai gwledig mawr 
pwysicaf yng Nghymru (mae ei 70 to yn gorchuddio 0.4ha).  Mae’r golygfeydd oddi 
yma’n ymestyn i’r gogledd ddwyrain ble mae afon Menai yn agor i Fae Lerpwl, i’r 
gogledd orllewin drosodd i Ynys Môn, ac i’r de i fynyddoedd Eryri a Chwarel y 
Penrhyn. Y chwarel hon, ynghyd â phlanhigfeydd caethion y perchnogion yn 
Jamaica, oedd ffynhonnell y cyfoeth a alluogodd adeiladu’r castell ffantasi Neo-
Normanaidd eang yma. Mae eu tai annedd addurnedig, llaethdai, ffermydd ac 
eglwysi mawreddog yn cyferbynnu gyda rhesi tai trymaidd a chapeli Anghydffurfiol 
anheddle rhydd-ddaliadol y chwarelwyr ym Methesda.

Crynodeb

Mae’r Gydran yn cynnwys ardaloedd creiriol ponciau enfawr Chwarel y Penrhyn, 
sydd wedi cael eu gweithio’n barhaus ers diwedd y ddeunawfed ganrif, adeiladau 
melin ddŵr, systemau cludiant cysylltiedig at yr harbwr preifat yn Aber Cegin 
(Porth Penrhyn) ac aneddiadau nodweddiadol a chyferbyniol gweithwyr ym 
Methesda a Mynydd Llandygái. Yn wreiddiol, Castell Penrhyn a’r Parc oedd cartref 
y prif deulu bonheddig a oedd piau’r chwarel. 

Mae dyffryn Ogwen yn nodedig yn hanes Chwyldro Diwydiannol Prydain fel 
tirwedd echdynnu cyfannol a ddatblygwyd yn uniongyrchol gan ei berchnogion 
bonedd, yn union fel y bu iddynt hefyd wella’r economi amaethyddol. Mae hyn yn 
adlewyrchu’r dull rheoli cryf a ddatblygwyd ganddynt ar eu prif ddaliadau tir eraill, 
gan gynnwys ffynhonnell wreiddiol eu cyfoeth, sef stadau caethweision yn tyfu 
siwgr yn Jamaica. 

Elfennau

Mae saith Elfen y Gydran yma’n dyddio o’r 1780au hyd at ddechrau’r ugeinfed ganrif 
o fewn tirwedd stad wedi ei gwella gan ei pherchennog pendefigaidd.

Tabl 2.1 Elfennau Cydran 1

Elfen 1.1 Chwarel y Penrhyn

Elfen 1.2 Y Felin Fawr

Elfen 1.3 Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn a Rheilffordd Chwarel y 
Penrhyn

Elfen 1.4 Aber Cegin (Porth Penrhyn)

Elfen 1.5 Anheddiad Mynydd Llandygái

Elfen 1.6 Pentref Bethesda

Elfen 1.7 Castell Penrhyn a’r Parc
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Mae elfen 1.1 yn cynnwys tirffurf creiriol chwarel – y mwyaf o’i bath yn y byd ar un 
adeg– ble mae llechi yn dal i gael eu gweithio y tu allan i’r Eiddo Enwebedig yn yr 
ardal warchodedig ehangach, yn fwyaf proffidiol ar gyfer nwyddau pensaernïol o 
ansawdd uchel. Mae’r system o bonciau grisiog, a gyflwynwyd yn gyntaf yma ar 
droad y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn amlwg, gydag ardaloedd 
eang o domennydd llechi bob ochr. Yn y chwarel weddilliol, mae’r nodweddion 
pwysig yn cynnwys ysbyty (adfeilion), a chyfuniad technegol prin o beiriannau 
sylweddol gaiff eu gyrru gan ddŵr, yn cynnwys dau siafft cydbwysedd dŵr cyflawn 
sydd wedi eu cadw’n dda gyda’u cewyll a’r mecanwaith, injan hydrolig a’r pympiau 
cysylltiedig a thyrbin yn dal yno. Mae’r rhain yn cyd-fynd â’r olwynion dŵr sydd 
wedi goroesi yn Melinau Slabiau Llechi Felin Fawr. Mae’r lefelau draenio tanddaearol 
a’u systemau rheilffordd yn parhau yn gyfan ac yn hygyrch. 

Mae Chwarel y Penrhyn yn dirffurf sy’n weddill o beth oedd erbyn dechrau’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg y chwarel lechi fwyaf yn y byd, gyda dros ugain o 
bonciau grisiog. Cafodd cerrig gwastraff eu dadlwytho i’r gogledd, y de ac i’r dwyrain 
o arwynebau’r gwaith. Câi’r tomennydd hyn eu bwydo gan leiniau rheilffyrdd o 1801 
hyd 1965, gan arwain at ffurfio tyrrau ‘finger run’ nodedig o rwbel. Mae’r gwaith 
tomennu presennol yn digwydd i’r gogledd o’r Eiddo Enwebedig, gan osgoi yn 
ofalus dirffurf gweddilliol y Chwarel. 

Yn yr 1840au, rhoddwyd y gorau i’r system o incleiniau o byllau chwarel o blaid 
ddefnyddio system o siafftiau cydbwysedd dŵr. Mae dau o’r siafftiau hyn wedi cadw 
eu fframiau pen ac offer arall ac yn cysylltu gyda rhwydwaith o dwneli.  

I ddechrau roedd y gwaith o leihau’r blociau a’u hollti yn cael ei wneud â llaw yn y 
llochesi a elwid yn ‘gwaliau’ gan y chwarelwyr. O ddechrau’r ugeinfed ganrif fe gafodd 
y rhain eu disodli gan felinau oedd yn cael eu gyrru gan drydan gyda byrddau llifio yn 
y prif ardal brosesu, ond mae enghreifftiau wedi goroesi yn yr Eiddo Enwebedig. 

Yn sgil cyflwyno’r siafftiau cydbwysedd dŵr o’r 1840au a dyfnhau’r pwll roedd angen 
cloddio lefel draenio 1.9 cilomedr o hyd at afon Ogwen gan fwyngloddwyr profiadol 
o dref glo a haearn Merthyr Tudful yn Ne Cymru. Mae’r peiriannau tanddaearol yn 
Chwarel y Penrhyn yn cynnwys systemau rheilffyrdd cyfan ac injan hydrolig a 
phympiau yn y siafft sydd bellach yn llawn dŵr i ychydig dan lefel y llawr. 

Ffigwr 2.15. Ni fu peiriannau hydrolig (neu bwysau dŵr) erioed yn gyffredin ym Mhrydain, ond 
gosododd Chwarel y Penrhyn y peiriant tri-silindr yma i bwmpio pwll y chwarel yn 1872, a’i 
gadw ar ei safle pan beidiwyd ei ddefnyddio yn y 1930au.

Ffigwr 2.13. Mae graddfa gwaith hanesyddol Chwarel y Penrhyn yn rhyfeddol, ac fe geidw 
system o bonciau grisiog a gyflwynwyd gyntaf ar droad y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg.  Mae’r rhain i’w gweld yng ngweithfeydd gweithredol yr ardal warchodedig 
ehangach ac yn y tirffurf creiriol o’r chwarel yn yr Eiddo Enwebedig.

Ffigwr 2.14. Defnyddiodd Chwarel y Penrhyn systemau cydbwysedd dŵr yn helaeth o ganol y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg tan 1965, pan gadwyd dwy enghraifft oedd wedi goroesi 
oherwydd eu gwerth treftadaeth. Cafodd siafft cydbwysedd dŵr Sebastopol ei suddo yn ystod 
rhyfel y Crimea, ac mae’r enw yn dwyn i gof hanes cipio’r ddinas yn 1855.  Mae’n cysylltu â 
rhwydwaith hygyrch o dwneli a lefelau draenio yn y Chwarel.

Elfen 1.1 Chwarel y Penrhyn
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Mae Elfen 1.2 yn cynnwys cyfadeiladau prosesu a pheirianneg cymhleth sydd wedi 
eu diogelu ar lwybr systemau rheilffordd 1801 ac 1870au’r Penrhyn o’r chwarel i’r 
môr, sydd wedi eu lleoli yn y man cyntaf lle’r oedd cwymp y dŵr yn ddigon grymus 
i yrru peiriannau. Dyma oedd safle’r felin slabiau llechi arloesol yn 1802 – y lleoliad 
cynharaf y gwyddom amdano yn y byd i ddefnyddio llifiau crwn i dorri cerrig.  
Mae’r ddwy olwyn ddŵr sydd wedi goroesi a mwyafrif yr adeiladau presennol yn 
dyddio o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg neu’n ddiweddarach, ac yn cael eu 
hailddefnyddio’n briodol yn ddiwydiannol.

Mae’r cyfadeiladau diwydiannol a elwir y Felin Fawr wedi eu lleoli i’r gogledd o 
Chwarel y Penrhyn, yn y lleoliad cyntaf ble roedd y rheilffordd yn croesi nant a fedrai 
gael ei chronni i droi’r olwynion dŵr. Dyma ble roedd y slabiau llechi yn cael eu llifio 
a’u siapio, a ble roedd anghenion peirianyddol y chwarel yn cael eu diwallu.  Bu’n 
gweithredu tan 1965 ac mae bellach yn cael ei ail-ddefnyddio gan fusnesau lleol. 

Sefydlwyd melin i lifio blociau crai yn slabiau pensaernïol yma erbyn 1802, drwy roi 
llifiau crwn yno. Dyma’r lleoliad cynharaf y gwyddom amdano yn y byd i ddefnyddio 
llifiau crwn i dorri cerrig; sy’n rhagflaenu o ychydig eu defnydd i lifio lignum vitae yn 
Nociau’r Llynges Frenhinol ym Mhortsmouth.  Yn ddiweddarach, cafodd melinau eu 
hadeiladu tua 1846 ac yn 1855, a’r ddwy felin bresennol yn 1865–6, i ddyluniad 
William Francis (m.1887) a’i fab John Francis (1828–1879), rheolwyr y chwarel. Yn 
1999–2000 cafodd y melinau eu had-drefnu gan Gyngor Gwynedd i’w trosi’n 
unedau diwydiant ysgafn. 

Ychwanegwyd y sied locomotif sydd wedi ei hadeiladu o slabiau llechi yn erbyn 
talcen deheuol y felin orllewinol, ar gyfer y locomotif cyntaf ar Reilffordd Chwarel y 
Penrhyn ym mis Rhagfyr 1875, gyda seidin diweddarach ar gyfer locomotif hylosgi 
mewnol. Mae’r ffowndri yn dyddio o 1866, gan gymryd lle adeilad cynharach a 
godwyd yn 1834. Mae’n nodweddiadol o’i chyfnod, wedi ei hadeiladu o slabiau llechi 
wedi’u llifio, gyda chonglfeini o graig igneaidd. Darparwyd olwyn ddŵr grog i’r 
ffwrnais chwyth, sydd wedi goroesi mewn adeilad ar ymylon dwyreiniol y safle, gan 
Henry Sugden a’i Fab o Bramley ger Leeds. 

Adeiladwyd Tai’r Stablau yn 1875 ar safle cyfleusterau’r ceffylau a arferai dynnu’r 
wagenni llechi i Aber Cegin (Porth Penrhyn). Mae adeiladau diweddarach yn cynnwys 
gweithdy dau fae ar gyfer trwsio locomotifau, wedi ei adeiladu o flociau llechi wedi 
eu llifio. Roedd y rhes ogleddol yn gartref i amrediad o offer peirianyddol; yn y llall, 
mae twll archwilio a chraen nenbont uwchben wedi goroesi. Ar ymylon deheuol y 
safle, ble roedd y rheilffordd yn mynd i’r chwarel, mae’n croesi ffordd dros bont o 
slabiau llechi cain yn dyddio o 1900. Mae’r afon oedd yn pweru’r cyfadeiladau yn 
dilyn ei chwrs gwreiddiol ac mae’n weladwy i fyny ac i lawr yr afon. Mae’r cylfat yr 
aiff drwyddi o dan y safle yn hygyrch.

Ffigwr 2.16. Dengys yr awyrlun hwn 
o felin slabiau Melin Fawr a’r 
cyfadeilad peirianyddol sut mae’r 
ddwy felin slabiau a’r cyfadeilad 
peirianyddol wedi eu hadeiladu 
uwchben cylfat sy’n cludo’r nant 
oedd yn gyrru’r olwynion dŵr. 
Hefyd i’w gweld mae’r ffowndri, 
llwybr y rheilffordd, siediau’r 
locomotifau a thai gweithwyr.  Caiff 
yr adeiladau yn awr eu rhedeg gan 
fusnes lleol, ac maent wedi eu 
gwarchod.

Ffigwr 2.17. Mae dwy olwyn ddŵr o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi 
goroesi yn Felin Fawr; roedd hon yn 
pweru chwythwr y ffowndri.

Elfen 1.2 Y Felin Fawr

54 2 Disgrifiad



2
 D

is
g

ri
fi

ad

2 Disgrifiad 2 Disgrifiad56 57

Roedd y ffordd haearn wreiddiol 0.6 metr yn 1801 yn defnyddio tyniant gan geffylau 
ar hyd rhannau graddedig ysgafn ac incleiniau gwrthgytbwys i gysylltu’r chwarel 
gydag Aber Cegin (Porth Penrhyn). Dyma wreiddyn dylunio llawer o’r rheilffyrdd 
bach a adeiladwyd wedi hynny, sy’n gwrthgyferbynnu gyda’r rheilffordd stêm a 
ddaeth yn ei lle ac a adeiladwyd yn yr 1870au, fu’n weithredol tan 1962. Mae eu 
llwybrau yn rhedeg yn gyfochrog mewn mannau ac yn cynnwys waliau cynnal 
trawiadol yn ogystal â thraphont rheilffordd gynnar a thŷ weindio inclên sy’n gyflawn. 

Roedd y ddwy system reilffordd yma’n cludo llechi o Chwarel y Penrhyn i Aber Cegin 
(Porth Penrhyn). Mewn mannau mae eu ffurfiau yn rhedeg yn gyfochrog; ac yn dilyn 
llwybrau gwahanol mewn mannau eraill.  Maent yn dangos nid yn unig datblygiad 
technoleg nodedig rheilffyrdd bach y diwydiant llechi yng ngogledd Cymru, ond 
hefyd sut yr esblygodd mewn cyd-destun byd-eang. Mae hyn yn amlwg yn ei 
gysylltiadau gyda thechnoleg gynharach a hwyrach; roedd y ffordd haearn wreiddiol 
0.6 metr yn 1801 yn defnyddio tyniant gan geffylau ar hyd rhannau graddedig ysgafn 
ac incleiniau gwrthgytbwys, fel camlas â rhesi o lociau.  Defnyddiodd reiliau ochr 
arloesol o haearn bwrw a ysbrydolwyd gan yr arfer diweddar ym Mlaenafon (wedi ei 
arysgrifo yn 2000 ar Restr Safle Treftadaeth y Byd fel tirlun diwydiannol) a gweithfeydd 
haearn eraill yn ne Cymru. Dyluniodd Charles Easton Spooner o Reilffordd Ffestiniog 
y rheilffordd stêm a ddaeth yn lle’r rheilffordd ceffylau yn 1870. Mae’n dilyn llwybr 
dolennog a serth – uchafswm y graddiant yw 1 mewn 33.  Erbyn hynny, gallai 
locomotifau stêm bach ond pwerus gludo nifer o lwythi sylweddol i fyny graddiant 
serth ac nid oedd angen defnyddio’r incleiniau bellach, gyda’u posibilrwydd o beri 
oedi. Bu Rheilffordd Chwarel y Penrhyn yn gweithredu tan 1962. 

Adeiladwyd rheilffyrdd mewnol Chwarel y Penrhyn i’r un lled gan redeg dros 80km 
o drac.  Daeth wagenau oddi-ar-y-ffordd i gymryd eu lle yn 1965, ond mae llwybr 
llawer o’r incleiniau yn amlwg, fel mae ffurf y canghennau a ddefnyddid i roi cerrig 
gwastraff mewn tomen.  Mae trac wedi goroesi yn rhan tanddaearol y chwarel. 

Ffigwr 2.18. Gellir gweld llwybr Rheilffordd Chwarel Penrhyn yn amlwg yn yr olygfa yma. 
Roedd y rhan yma’n gweithredu o 1879 tan 1962.

Ffigwr 2.19. Mae llwybrau’r ddwy reilffordd i’w gweld yn amlwg yn yr 
olygfa yma wrth nesáu at Aber Cegin. Roedd y bont yn y blaendir yn 
cludo rheilffordd wreiddiol 1801 dros afon Cegin, ac mae wedi’i 
gwarchod.  Roedd y rheilffordd stêm yn mynd dros bont oedd yn cael 
ei chynnal gan y pileri carreg yn y cefndir.

Elfen 1.3 Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn a Rheilffordd Chwarel y Penrhyn
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Datblygwyd ar ôl 1790 fel harbwr wedi ei saernïo i allforio llechi Penrhyn, a’i 
ymestyn yn 1803, 1829–30 a 1855; yn cael ei ddefnyddio fel harbwr masnachol, 
wedi cadw ei warysau (1790au), a’r swyddfa Fictorianaidd, tŷ-bach crwn, sied 
locomotif a sied gerbydau.

Saif Aber Cegin ar ben dwyreiniol afon Menai, sy’n gwahanu Ynys Môn o dir mawr 
Cymru, ger tref Bangor a Chastell Penrhyn, a dyma oedd prif safle allforio llechi 
Penrhyn o’r ddeunawfed ganrif hyd ganol yr ugeinfed ganrif.  

Mae afon Cegin yn mynd i’r Fenai o’r de. Y man cynharaf i longau llechi oedd y pwll i 
fyny’r afon o’r cyflifiad, ac mae cynllun o 1768 yn dangos ffordd ddynesu o’r dwyrain 
gyda chei posib ochr yn ochr. Yn 1790, dyluniodd Benjamin Wyatt geiau carreg gyda 
phier carreg bach a warws yng ngheg afon Cegin; adeiladwyd cei bach arall erbyn 
1803, a ehangwyd yn 1828-1830. Mae rhain i gyd wedi goroesi. Yn 1855, bu mwy o 
waith adeiladu ac o ganlyniad cafwyd yr harbwr presennol. 

Yn y dechrau, gwasanaethwyd Aber Cegin gan ffordd y chwarel, ac wedyn gan y 
rheilffordd geffylau o 1801, gan seidin o Reilffordd Caer a Chaergybi yn 1852, oedd 
yn galluogi llechi i gael eu dosbarthu gan y rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol yn 
ogystal â chan y môr, yna gan Reilffordd fach stêm Chwarel y Penrhyn o’r 1870au 
(Elfen 1.3). 

Mae Aber Cegin yn parhau i gael ei ddefnyddio fel harbwr masnachol ac weithiau 
mae’n allforio peth llechi mâl. Mae’r strwythurau yn cynnwys: warws, sy’n cynnwys 
ffabrig o’r ddeunawfed ganrif ac sy’n swyddfeydd erbyn hyn ac yn bencadlys i Agoriad 
Cyf., sefydliad sy’n helpu pobl anabl ac o dan anfantais; pont o 1820 a adeiladwyd 
gyda charreg galch Penmon sy’n croesi afon Cegin; y swyddfa (1840au); tŷ-bach 
crwn (1862); y sied locomotif ddwy ffordd (1878) a’r sied i drên y chwarelwyr (1880).

Ffigwr 2.21. Mae Aber Cegin yn 
borthladd diwydiannol mewn cyflwr 
da a adeiladwyd rhwng 1790 a 1855.

Ffigwr 2.20. Mae’r swyddfa neo-glasurol 
yn Aber Cegin yn dyddio o’r 1840au.

Elfen 1.4 Aber Cegin (Porth Penrhyn)
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Ardal a neilltuwyd gan Stad y Penrhyn er mwyn codi tai wedi eu cynllunio ar gyfer 
chwarelwyr a’u teuluoedd. Fe’u datblygwyd rhwng y 1820au a’r 1860au, gyda 
bythynnod wedi eu gosod mewn lleiniau gardd hir. 

Noddodd Stad y Penrhyn ei anheddiad model ei hun i’r chwarelwyr ar lethrau agored 
Mynydd Llandygái, ar ochrau gorllewinol afon Ogwen. Yn 1796, roedd y llethrau isaf 
wedi eu hamgáu fel llecyn tatws i fwydo’r chwarelwyr a’u teuluoedd; ar y dechrau 
manteisiwyd i’r eithaf ar y llethrau uchaf i gloddio mawn i ddarparu tanwydd i’w cartrefi. 
Adeiladwyd y tai cyntaf yn 1798 ynghyd â’r ffordd lechi o’r chwarel, ond fe adeiladwyd 
cartrefi ar gyfer swyddogion y chwarel o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn 
lle’r mwyafrif o’r tai cyntaf. Ar y mynydd cafodd cartrefi’r chwarelwyr ar y ffordd isaf, 
Llwybr Main, eu gosod allan yn 1843 ac ar y ffordd uwch, Tan y Bwlch, yn 1862. Mae’r 
rhain yn anheddau hanner llofft o ddyluniad traddodiadol, bob un gyda gardd hir ar 
ochr y bryn a osodwyd mewn trefn reolaidd. Mae’r cyn fannau addoli a addaswyd yn 
cynnwys Capel Annibynwyr Hermon, a adeiladwyd yn 1845, ail-adeiladwyd yn 1856 ac 
eto yn 1879 yn ôl dyluniad is-glasurol gan y pensaer Owen Morris Roberts o 
Borthmadog a chapel Methodistiaid ‘Amana’, a adeiladwyd yn 1868 yn yr arddull pen- 

Ffigwr 2.23. Ffordd Tan y Bwlch ar Fynydd Llandygái, gyda’r chwarel yn y cefndir. 

Ffigwr 2.22. Mae Mynydd 
Llandygái yn dangos 
economi deuol chwarela ac 
amaethyddiaeth, a llaw reoli 
stad y Penrhyn yn y ffordd 
roedd yn cartrefu ei weithlu 
yn y dirwedd yma oedd 
wedi’i dylunio.

Elfen 1.5 Anheddiad Mynydd Llandygái

crwn syml gyda mynediad o’r talcen. Adeiladwyd meindwr eglwys (Anglicanaidd) 
Santes Ann yn yr arddull Seisnig cynnar yn 1865, sydd yn nodwedd amlwg, i atgoffa y 
rhai oedd yn byw yno o rôl bwysig ac oesol eglwys sefydledig y wladwriaeth.
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Pentref a grëwyd yn wreiddiol gan chwarelwyr a’u teuluoedd yr oedd yn well 
ganddynt beidio byw ar Stad y Penrhyn. Cafodd ei sefydlu ar rydd-ddaliad ble 
adeiladwyd Capel yr Annibynwyr yn 1820 a roddodd yr enw i’r pentref. Nodweddir y 
cnewyllyn cynharach gan dai annedd plaen ar hyd priffordd Thomas Telford, ynghyd 
â diffyg unrhyw gynllunio ffurfiol. Mae ymhelaethu mwy diweddar ar dir y stad yn 
cynnwys tai annedd mwy ynghyd ag isadeiledd cymunedol wedi ei noddi gan deulu’r 
Penrhyn unwaith y bu iddynt gydnabod bodolaeth y gymuned annibynnol hon.

Datblygwyd rhan gynharaf pentref Bethesda fel un o’r ychydig rannau o Ddyffryn 
Ogwen nad oedd dan dra-awdurdod stad y Penrhyn, ac a adeiladwyd gan chwarelwyr 

fel cartrefi iddynt eu hunain a’u teuluoedd. Daw enw’r gymuned o Gapel Bethesda 
(Annibynwyr) a adeiladwyd yn 1820, mewn man lle’r oedd priffordd newydd Thomas 
Telford o’r Amwythig i Gaergybi, a noddwyd gan y Llywodraeth, yn dod i mewn i 
ddarn o dir rhydd-ddaliadol. Roedd yr anheddiad cynnar wedi ei gyfyngu i’r llain 
annibynnol bach yma, yn gyntaf fel datblygiad rhuban ar hyd y ffordd, ac wedyn ar 
hyd llwybrau troellog y caeau fel y tyfodd y boblogaeth yn yr 1850au. Mae’r patrwm 
yma’n dal yn amlwg, ond mae Bethesda hefyd yn dangos dylanwad cynllunio trefol 
yng ngosodiad mwy trefnus y strydoedd a’r tai yn dilyn Deddf Gwella 1854, a phan 
yr ymestynnodd wedyn i dir stad y Penrhyn. 

Mae capeli nodedig y dref yn cynnwys Jerusalem, capel sylweddol y Methodistiaid 
Calfinaidd, a adeiladwyd yn 1842 ac a ail-fodelwyd yn 1872–5, Capel Annibynwyr 
Bethania o 1885 a Bethesda ei hun, a ail-adeiladwyd yn 1872–5, oll yn cyferbynnu 
gyda dyluniad Addurnedig Cynnar Eglwys Crist/Glanogwen Anglicanaidd, o 1855-6.  
Mae mwyafrif y tai, siopau a’r tafarndai ym Methesda yn dyddio o ail hanner y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ychydig iawn o ddatblygu a welodd Bethesda ers streic hir a chwerw Chwarel y 
Penrhyn (1900–1903). Pery’r ‘Streic Fawr’ yr anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes y 
Deyrnas Gyfunol, gyda grymoedd blaengar a cheidwadol yn ymryson yn erbyn ei 
gilydd ar draws y genedl, gan nodi dechrau dirywiad hir y diwydiant yn yr ugeinfed 
ganrif. Mae Bethesda yn parhau i fod yn enghraifft wych o gymuned ddiwydiannol 
Fictorianaidd.

Ffigwr 2.24. Ychydig iawn o newid a welodd  Bethesda ers dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n 
dal i fod yn anheddiad hir bob ochr i briffordd hanesyddol Telford sy’n teithio o Amwythig yn 
Lloegr i Gaergybi, porthladd pwysig ar Ynys Môn.

Ffigwr 2.25. Mae Stryd John ym Methesda yn 
un o’r rhannau o’r pentref a adeiladwyd gyda 
‘dirmyg i gysondeb’ yng nghanol y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg.

Ffigwr 2.28. Mae rhes bythynnod Cae’r Berllan, ar 
gyrion Bethesda, mae’n debyg yn dyddio o’r 1830au.

Ffigwr 2.27. Adeiladwyd Rhes Gordon 
yn 1885 ac mae yn enghraifft o dai 
diwedd y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg i drigolion cyfoethocach 
Bethesda.

Ffigwr 2.26. Ail-fodelwyd capel ‘Jerusalem’ 
yn 1872-5 gan bensaer lleol, Richard Davies 
o Gaernarfon.

Bethesda yn 1853 – ‘its main street, a wide but winding thoroughfare, and the only 
street, properly so called, in the whole village. The rest of the houses were built all 
around, with great contempt for regularity: each house was built wherever a patch of 
tolerably level ground could be found facing any point of the compass which its builder 
might fancy. The houses looked as if they had rolled down the mountains with the other 
boulders, and had been suddenly stopped on their course before they reached the 
brawling Ogwen below.’ (Robert Roberts “Sgolor Mawr”’ (Roberts 1991, 274)).

Elfen 1.6 Pentref Bethesda
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Mae annedd neo-Normanaidd rhodresgar teulu’r Penrhyn, a adeiladwyd gan y 
pensaer Thomas Hopper rhwng dechrau’r 1820au a 1837 ar safle anheddau 
cynharach, wedi ei osod mewn parc tirlun caeedig o’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg gyda gardd derasog, gerddi cegin muriog a lawntiau. 

Castell Penrhyn oedd y cartref yng ngogledd Cymru a berthynai i’r teulu a oedd yn 
berchen ar y chwarel a mwyafrif y tir yn nyffryn Ogwen, yn ogystal ag ystadau helaeth 
yn Lloegr a Jamaica. Bu annedd o statws uchel ar y safle ers o leiaf y bedwaredd 
ganrif ar ddeg, a gafodd ei ail-adeiladu fwy nag unwaith cyn diweddu gyda’r castell 
ffantasi Neo-Normanaidd presennol gan Thomas Hooper a gwblhawyd yn 1837. 
Dyma un o’r tai mwyaf helaeth ym Mhrydain, yn ymsythu allan o goedydd tir y parc 

i dra-arglwyddiaethu dros ardal eang oddi amgylch, gan danlinellu’r cyfoeth y gellid 
ei ennill, a’i fuddsoddi, yn niwydiant llechi gogledd Cymru. Mae ei ysblander yn 
cyferbynnu gyda thai annedd y chwarelwyr a’u teuluoedd (Elfennau 1.5 a 1.6). 

Cafodd ardal o 300 hectar o amgylch y Castell ei thrawsnewid yn dirlun addurnedig 
llwyr, wedi ei gau allan yn symbolaidd gan wal derfyn uchel gyda llechi toredig Penrhyn 
ar ei phen, a dechreuwyd ar y gwaith yma yn 1819. Daeth Ffordd Haearn Chwarel y 
Penrhyn i’r gorllewin yn derfyn i’r parc. Mae’r ardd derasog, y gerddi cegin â wal o’u 
cwmpas a’r lawntiau yn cadw eu cymeriad o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn ogystal 
â’u gosodiad a’u perthynas weledol gref gyda’r Castell a’r dirwedd oddi amgylch.

Ffigwr 2.29. Mae maint ac ehangder 
Castell y Penrhyn a’i barc yn amlwg yn 
yr awyrlun yma.

Castell Penrhyn – ‘Continental travellers along the Holyhead road marvelled at the British 
and their political economy, which enabled a commoner to erect a palace for a king.’ 
(Haslam, Orbach a Voelcker 403).

Elfen 1.7 Castell Penrhyn a’r Parc



2
 D

is
g

ri
fi

ad

2 Disgrifiad 2 Disgrifiad66 67

Crynodeb o werthoedd a nodweddion 

Fel ardal gyntaf y diwydiant llechi yng ngogledd Cymru i gael ei chyfalafu’n helaeth 
ar gyfer marchnadoedd byd eang, mae Dyffryn Ogwen yn dangos sut y cafodd 
chwarela ei ad-drefnu gan un teulu aruthrol o gyfoethog, fel rhan fawr o’r 
buddsoddiad ehangach yn nhiroedd eu stadau mawr. Mae’r broses drawsnewidiol 
yn adlewyrchu ail-fuddsoddi elw o’u planhigfeydd siwgr yn Jamaica, cysylltiadau 
ariannol gyda dinas fasnachol forwrol Lerpwl, a chysylltiadau gwleidyddol cryf y 
teulu yn Llundain.  Mae’n dangos y gymysgfa o gyfalaf stadau a chyfalaf bancio yn 
Chwyldro Diwydiannol Prydain, yn ogystal â rhan caethwasiaeth Prydain fel 
ffynhonnell ariannu ar gyfer datblygu diwydiannol. 

Dechreuodd y newidiadau hyn yn negawdau olaf y ddeunawfed ganrif ac ym 
mlynyddoedd cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan ganslodd Richard Pennant 
(Arglwydd Penrhyn) y prydlesau oedd gan bartneriaethau lleol y cytunwyd arnynt yn 
flaenorol yn rhoi hawl i weithio cloddiadau gwasgaredig ar raddfa fach, gan gychwyn 
yn hytrach ar waith dwys cyfundrefnol oedd yn canolbwyntio ar brif wythïen lechi’r 
dyffryn. Datblygodd ei beirianwyr system o bonciau chwarel neu lefelau i weithio 
wyneb y graig, ynghyd â chysylltiadau cludiant llawer gwell at yr arfordir. Roedd 
wedi creu chwarel lechi unigol fwyaf y byd erbyn dechrau’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg.    

Roedd y cyfoeth oedd ar gael i’r Arglwydd Penrhyn a’i olynwyr yn amlwg nid yn unig 
o ran ffurf a graddfa’r gwaith, ond hefyd mewn gwell gallu cynhyrchu.  Mae 
technolegau arloesol yn cynnwys y felin slabiau llechi cyntaf yn y diwydiant (erbyn 
1802) a’r ffordd haearn oedd yn cysylltu’r chwarel gyda’r môr (1801).  Mae’r safle 
hefyd yn nodedig am ei amrywiaeth prin o beiriannau gaiff eu gyrru gan ddŵr. Tu 
allan i’r Eiddo Enwebedig, mae Chwarel y Penrhyn wedi parhau i gyflwyno dulliau 
newydd hyd heddiw, ac yn parhau i gynhyrchu. Dyma’r un chwarel sy’n parhau yn y 
diwydiant llechi yng ngogledd Cymru ble mae technegau traddodiadol o gloddio’r 
garreg a hollti blociau yn dal i ddigwydd ar raddfa ddiwydiannol.  

Ceisiodd ardaloedd eraill yn y rhanbarth oedd yn cynhyrchu llechi efelychu’r 
dechnoleg a gyflwynwyd yn Chwarel y Penrhyn a’i systemau cludiant newydd sbon.

Gwerthwyd llechi’r Penrhyn fel ‘Bangor Blues’, a enwyd ar ôl y dref gyfagos i harbwr 
Aber Cegin ble roeddent yn cael eu hallforio. Sefydlwyd set o feintiau safonol i lechi 
yn niwedd y ddeunawfed ganrif gan y pensaer a’r masnachwr llechi a choed James 
Wyatt (1746–1813). Wedyn mabwysiadwyd hyn gan y diwydiant adeiladu. Cafodd 

Modèles Anglais (‘English [sic] sizes’) hefyd eu cynnig gan ddiwydiant mwyngloddio 
llechi Ffrainc.

Tabl 2.2. Mabwysiadwyd y meintiau safonol a sefydlwyd yn Chwarel y Penrhyn 
drwy’r diwydiant

Empresses 660.4mm X 406.4mm (26” X 16”)

Empresses Bach 660.4mm X 381mm (26” X 15”)

Queens 609.6mm, 660.4mm, 711.2mm, 762mm, 812.8mm, 863.6mm 
(24”, 26”, 28”, 30”, 32” a 34”) o hyd, ac o led amrywiol

Princesses 609.6mm X 355.6mm (24” X 14”)

Duchesses Mawr 609.6mm X 304.8mm (24” X 12”)

Duchesses Bach 558.8mm X 304.8mm (22” X 12”)

Marchionesses 558.8mm X 279.4mm (22” X 11”)

Countesses 508mm X 254mm (20” X 10”)

Countesses Llydan 457.2mm X 254mm (18” X 10”)

Viscountesses 457.2mm X 228.6mm (18” X 9”)

Ladis Llydan 406.4mm X 254mm (16” X 10”)

Ladis Lletach 482.6mm X 228.6mm (19” X 9”)

Ladis Hir 419.1mm X 215.9mm (16½” X 8½”)

Ladis 406.4mm X 203.2mm (16” X 8”)

Pennau Llydain 355.6mm X 304.8mm (14” X 12”)

Pennau Bychain 330.2mm X 254mm (13” X 10”)

Ladis Bach 355.6mm X 203.2mm (14” X 8”)

Ladis Cul 355.6mm X 177.8mm (14” X 7”)

Dyblau 330.2mm X 177.8mm (13” X 7”)

Dyblau Llydan 304.8mm X 203.2mm (12” X 8”)

Dyblau Bach 304.8mm X 152.4mm (12” X 6”)

Senglau 254mm X 203.2mm (10” X 8”)

Mae aneddiadau chwarelyddol yn Nyffryn Ogwen yn dangos y tensiynau cymdeithasol 
a achoswyd gan drefn lywodraethol y stad, a oedd ei hun yn adlewyrchiad o’i defnydd 
o lafur gorfodol yn Ynysoedd y Caribî. Mae bythynnod a’r tai o arddull arbennig a 
adeiladwyd gan y stad yn cyferbynnu gyda’r tai annedd mwy plaen a grëwyd gan 
chwarelwyr annibynnol eu meddwl ac a luniwyd ganddynt er eu mwyn eu hunain ar 
dir rhydd-ddaliadol. Mae eglwysi Anglicanaidd gyda meindyrau tal yn cystadlu gydag 
arddull bensaernïol ‘ysgubor bregethu’ y capeli Anghydffurfiol.

Ffigwr 2.30. Mae chwareli llechi Ffrainc wedi cynnig ‘modèles Anglais’ wedi eu seilio ar feintiau 
safonol Chwarel y Penrhyn ers canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
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CYDRAN 2 
Tirwedd Fynyddig 
Chwarel Lechi Dinorwig

Ffigwr 2.31. Mae’r ponciau chwarel yn Chwarel 
Dinorwig wedi’u torri i mewn i lethrau mynydd 
Elidir Fawr. Rhwng y ddau lyn wrth droed y 
chwarel, mae iard bedronglog Amgueddfa 
Lechi Cymru yn amlwg. Dyma oedd ardal 
beirianyddol y chwarel ar un adeg.

Map 2.3. Ffiniau ac Elfennau Cydran 2: Tirwedd Fynyddig Chwarel Lechi Dinorwig (Graddfa 
1:40,000).
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Lleoliad a gosodiad

Ardal Dinorwig yw’r ail fwyaf ogleddol ymhlith y Cydrannau, ardal is-betryalog de-
ddwyrain-gogledd-orllewin sydd yn oddeutu 5.5km ar ei hiraf, ac oddeutu 3km o 
led; yng nghyffiniau’r Chwarel, mae’r dirwedd yn codi’n ddramatig i 600m o uchder.  
Mae gogwydd y Gydran wedi’i alinio â thopograffi llethrau’r mynydd (lle mae’r 
gwastraff llechi wedi’i leoli) a llawr y dyffryn, sy’n cael ei feddiannu’n bennaf gan 
ddau lyn hir a chul. Mae’r Chwarel wedi’i lleoli ar ochr ddeheuol Elidir Fawr (924m 
uwchben lefel y môr), sy’n ei gwahanu o Chwarel y Penrhyn o ryw 5km; yn ogystal, 
saif wrth droed Yr Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr (copa 1,085m 
uwchben lefel y môr, 4.5km i’r de). Mae’r holl elfennau yn cydberthyn yn agos o ran 
eu datblygiad uniongyrchol gan berchnogion uchelwrol, y dull peirianyddol cryf o 
chwarelydda am lechi yr oedd eu hadnoddau yn ei wneud yn bosib, ynghyd â’r 
tensiynau cymdeithasol rhyngddynt hwy a’r gweithlu. 

Dim ond ryw fymryn yn llai o ran ardal ac allbwn oedd y Chwarel o’i chymharu â’r 
Penrhyn (Cydran 1) ac mae’n ymestyn am dros 2.8km2. O’r lleiaf o’r ddau lyn (Peris), 
mae ponciau chwarel (dwy brif adran gyda dros 30 ponc ymhob un), a’u tomennydd 
o garreg wastraff yn ymestyn at uchder o 500m i fyny ochr y mynydd dyranedig.  
Mae  cyfres o ddeuddeg inclên anferthol a adeiladwyd o lechi yn cysylltu’r ponciau 
gan gynhyrchu eicon dramatig o lechi Cymru. 

Y math Cambriaidd yw’r lechfaen, rhan o Ranbarth Llechi Arfon sydd hefyd yn 
cynnwys y chwareli yng Nghydrannau 1 a 3. Saif Dinorwig o fewn ffawt daearegol 
sydd wedi creu dyffryn uwchdirol gogledd-orllewin-de-orllewin (Nant Peris) gyda 
dau lyn cul a chyfagos, Peris (1.6km o hyd, islaw’r Chwarel) a Phadarn (3km o hyd), a 
rhyngddynt saif Castell Dolbadarn, sy’n dyddio’n ôl i’r drydedd ganrif ar ddeg, a 
adeiladwyd gan y tywysog Cymreig Llywelyn ab Iorwerth. Mae tirwedd ddiwydiannol 
Chwarel Dinorwig yn benodol amlwg wrth edrych tua’r dwyrain at Fynydd Elidir o’r 
ffordd sy’n dilyn dyffryn Nant Peris (yr A4086). I’r de-ddwyrain mae Bwlch cul, serth 
Llanberis, rhwng mynyddoedd yr Wyddfa a mynyddoedd y Glyderau. Mae porth ac 
adeiladau gwasanaethu’r orsaf ynni trydan dŵr storfa bwmp tanddaearol, a 
adeiladwyd rhwng 1975 ac 1984, i’w gweld ar lefel y Chwarel sydd ger ymyl y llyn. 

Mae drychiadau uchaf y dirwedd chwarel yn eu lleoliad mynyddig hagr yn arwain 
draw at uwchdir gwledig gydag aneddiadau gwasgarog yn y gogledd a’r gogledd-
orllewin. Yma, mae bythynnod a thyddynnod gweithwyr y chwarel wedi’u gwasgaru, 
ac mae’r pentrefi bychain yn darparu patrwm aneddiadau sydd, ynghyd â’r barics 
yng nghyffiniau’r Chwarel ei hun, yn dangos yr effaith mwy cynnil a gafodd y 
diwydiant ar yr olygfa wledig oedd yno cynt.  

Mae tirwedd Dinorwig wedi apelio at deithwyr ac artistiaid sy’n chwilio am y 
Rhamantaidd a’r Dyrchafedig, ac mae wedi denu dringwyr mynydd a botanegwyr 
ers y ddeunawfed ganrif.

Crynodeb

Mae’n cynnwys Chwarel Dinorwig hynod gyda’i phonciau chwarel, tomennydd o 
gerrig gwastraff ac ardaloedd prosesu’n codi o lawr y dyffryn a’i ddau lyn hyd at 
uchder o 500m, Cyfadeiladau Peirianyddol hynod Chwarel Dinorwig gynt (bellach 
yn Amgueddfa Lechi Cymru), ysbyty arloesol i drin chwarelwyr anafedig, 
aneddiadau helaeth i weithwyr gan gynnwys barics, bythynnod gwasgaredig a 
phentrefi Deiniolen a Chlwt-y-Bont, a systemau cludiant ar y llynnoedd, y ffyrdd 
ac ar y rheilffyrdd.

Elfennau

Mae elfennau’r Gydran hon yn dyddio o’r 1780au i’r 1920au mewn tirwedd fynyddig 
o welliannau ystâd pendefigaidd.

Tabl 2.3 Elfennau Cydran 2

Elfen 2.1 Chwarel Dinorwig

Elfen 2.2 Ponc ‘Australia’

Elfen 2.3 Y Dre’ Newydd (Barics Môn)

Elfen 2.4 Inclên V2 / Chwarel Lechi’r Vivian

Elfen 2.5 Cyfadeiladau Peirianyddol Chwarel Dinorwig. 
Amgueddfa Lechi Cymru

Elfen 2.6 Systemau Ffordd Chwarel Dinorwig

Elfen 2.7 Ffordd Haearn a Rheilffordd Chwarel Dinorwig

Elfen 2.8 Aneddiadau Deiniolen, Clwt-y-Bont, Dinorwig, a’r Fach-wen

Elfen 2.9 Craig yr Undeb

Elfen 2.10 Ysbyty Chwarel Dinorwig
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Bu i’r chwarel lechi greiriol helaeth hon, yr ail fwyaf yn y byd yn ei dydd, weithio’n 
ddwys o 1787 tan 1969 ac mae strwythurau a pheiriannau sylweddol yn parhau i 
fod yno heddiw. Mabwysiadodd Dinorwig yr un system a gyflwynwyd yn Chwarel 
y Penrhyn, sef y system ponciau, ar hyd llethrau gorllewinol Elidir Fawr uwchben 
Llyn Peris. Bu i’r ponciau hyn arwain at ardaloedd tomennu helaeth i’r gogledd a’r 
de ohonynt. Mae incleiniau, gan gynnwys enghreifftiau pedwar trac anferth, gyda 
waliau rwbel, yn nodweddion trawiadol o’r system ddiwydiannol fonolithig hon. 

Dyma chwarel lechi a weithiwyd mewn dros 30 o bonciau chwarel, pob un â’i domen 
gwastraff llechi, wedi’u cysylltu â dwy system fawr o incleiniau o’r ponciau uchaf hyd 
at lawr y dyffryn ger y llyn. Mae’r melinau llechi, adeilad newidydd a llochesi holltwyr 
llechi oll wedi goroesi, ynghyd â pheiriannau sylweddol ar y ponciau uchaf (gweler 
Elfen 2.2 Ponc Australia) a rhes o farics ar gyfer y chwarelwyr oedd yn aros yno yn 
ystod yr wythnos, sydd oll wedi’u diogelu (gweler Elfen 2.3 Barics y Dre Newydd).

Bu i’r gyfres ‘A’ o incleiniau, a adeiladwyd yn 1869–1870 i gysylltu’r chwarel uchaf â’r 
rheilffordd, barhau mewn defnydd hyd nes i’r chwarel gau yn 1969. Mae nifer wedi 
llwyddo i gadw eu hystafelloedd drwm, rheiliau a gwaith haearn eraill. 

Elfen 2.1 Chwarel Dinorwig

Ffigwr 2.32. Gwelir adlewyrchiad o Chwarel Dinorwig yn nyfroedd Llyn Padarn.  Mae’r system 
anferthol hon o bonciau chwarel yn dangos sut y bu i’r systemau cludiant hyn wneud defnydd 
hynod glyfar o’r topograffi er mwyn sicrhau y gellid symud y garreg yn fewnol yn y chwarel.  
Roedd systemau rheilffordd locomotif yn rhedeg ar hyd bob un o’r ponciau chwarel gan 
arwain at domennydd anferth o gerrig gwastraff.

Ffigwr 2.33. Mae cyfres incleiniau ‘A’ yn nodweddion hynod yn 
nhirffurf y chwarel.  Mewn sawl achos, mae’r peiriannau wedi 

goroesi, ynghyd â’r argloddiau lle cawsant eu hadeiladu arnynt.

Ffigwr 2.34. Adeiladwyd rhai incleiniau ar raddiant hynod serth, ac 
roeddynt yn defnyddio wagenau teithio i gludo’r wagenni.
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Elfen 2.2 Ponc ‘Australia’

2 Disgrifiad74

Mae Ponc ‘Australia’ gyda’i melin lechi o’r 1920au, wedi’i lleoli mewn safle hynod 
tuag at ben uchaf ochr Braich y Chwarel; ar uchder o 480m, mae’r elfen hon yn 
ynysig ac yn anodd i’w chyrraedd, o ganlyniad ni fu i’r peirianwaith gael ei dynnu 
er mwyn ei sgrapio ac felly mae wedi aros yn rhyfeddol o gyfan hyd heddiw.

Mae ponciau grisiog uchaf Chwarel Dinorwig wedi cadw eu peiriannau ac maent yn 
adlewyrchu technoleg sy’n dyddio’n ôl o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r 
1930au. Mae Ponc ‘Australia’ wedi’i lleoli ar uchder o 702m UDO. Mae’n adnabyddus 
ers tro byd fel ‘Braich’ ac fe gafodd ei enw presennol yn sgil datganiad y Gymanwlad 
yn 1901, ac mae’n adlewyrchu diddordeb y chwarelwyr mewn materion cyfoes.  
Adeiladwyd yr inclên yn arwain at y bonc uwch tua 1889.

Mae’r felin wedi’i hadeiladu o rwbel llechi ar gynllun petryal hir iawn (100m x 15m), gyda 
rheilffyrdd yn arwain at bob pen.  Roedd pyrth agored wedi’u lleoli’n gyson yn arwain at 
lean-to ar hyd teras (oddeutu 200m x 25m), sy’n cael ei chynnal gan waliau rwbel ar y 
blaen a’r ochrau oedd yn arwain i lawr y llethr. Fe’u hadeiladwyd rhwng 1922–4, y 
cyfnod pan ymestynnodd y chwarel ei gyflenwad trydan. Mae’r cyddwysydd cyfagos, y 
tanc dŵr a’r system cyflenwad dŵr a’r motor trydan yn dangos y mabwysiadwyd y 
dechneg drilio niwmatig, ac mae’r system rheilffordd, gyda’i amrywiaeth o incleiniau a’i 
sied locomotif yn enghraifft wych o sut oedd y dechnoleg nodedig hon yn gweithio o 
fewn amgylchedd chwarel lechi a’i hardaloedd tomennu a’i phonciau. Gwelir bod 
caban wedi goroesi yma; sef y lloches lle byddai’r dynion yn cwrdd i fwyta yn ystod eu 
hegwyl o’r gwaith ac i gymryd rhan mewn trafodaethau ffurfiol.

Ffigwr 2.36. Adeiladwyd y felin yn y 1920au ac mae’r rhesi o 36 bwrdd llif yn dal yno (dde), 
ynghyd â gofod gweithio ar wahân ar gyfer hollti â llaw, oedd yn gwbl groes i’r gwaliau 
an-fecanyddol a welwyd yn Chwarel Vivian.

Ffigwr 2.35. Cafodd ponciau uchaf Chwarel Dinorwig (uchod) eu gadael 
fel ag yr oeddynt pan gaeodd y chwarel yn 1969.  Mae melin Ponc 
Australia a nodweddion eraill yn amlwg yn yr olygfa hon o’r awyr.
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Adeiladwyd barics Môn (y Dre’ Newydd), ar ddechrau’r 1870au ger cyn ardal 
weithredol Chwarel Dinorwig, i weithwyr a oedd yn byw yn rhy bell i deithio’n ôl 
a blaen bob dydd. 

Byddai gweithwyr o Ynys Môn neu o rywle arall yn y rhanbarth yn aros yma yn 
rheolaidd (roedd ystafell wely ymhob uned gyda lle ar gyfer pedwar o ddynion) hyd 
at 1937, pan gafodd y Barics eu condemnio am fod yn anaddas i bobl fyw ynddynt. 
Nid oedd y ddwy res o flociau unfath o 11 bwthyn dwy ystafell, gyda ffenestri sydd 
ond yn wynebu at y ‘stryd’, yn llawer gwahanol i fythynnod brodorol y cyfnod, a’r 

rhain yw’r rhai olaf i oroesi ymysg tua saith o farics y gwyddys oedd yn weithredol yn 
y Chwarel. Ynghyd â bythynnod gwasgaredig ar uwchdir i’r gogledd-orllewin o’r 
Chwarel (Elfen 2.8), mae barics o’r fath yn dangos ymhellach sut y darparwyd y llety 
oedd ei ddirfawr angen ar gyfer gweithlu o hyd at 3,000 o ddynion, mewn Cydran 
sy’n enghraifft o’r amgylchedd garw yr oedd y gweithiwr llechi mynydd yn ei wynebu. 

Ffigwr 2.37. Adeiladwyd barics Môn ar ôl-troed o 65x15m, yn rhannol ar deras a grëwyd o 
gerrig gwastraff. Mae ceg y drws sy’n arwain drwy’r wal yn y pen dwyreiniol 8m i ffwrdd o 
inclên. Mae barics eraill, mwy adfeiliedig, i’w gweld i’r dde ohonynt. Gweler hefyd Ffigwr 2.8.

Elfen 2.3 Barics y Dre’ Newydd (Barics Môn)
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rhain, inclên V(ivian)2, ei chadw a’i dychwelyd i gyflwr gweithio yn 1998–9 gan 
Amgueddfa Lechi Cymru, ac mae iddi ddyluniad nodedig lle mae tryciau’r chwarel 
yn cael eu cludo ar gerbydau i hwyluso’r gweithrediad. Mae rhaffordd a’i motor 
trydan sy’n dyddio’n ôl i’r 1920au hefyd wedi’u cadw. 

Gall y cyhoedd gael mynediad i’r safle ar hyd llwybrau troed fel rhan o Barc Gwledig 
Padarn, sy’n cael ei reoli gan Gyngor Gwynedd. Mae’r inclên yma’n cael ei 
gweithredu gan staff yr Amgueddfa er dibenion arddangos.  

Roedd Chwarel Vivian yn adran ar wahân o Chwarel Dinorwig, ac mae wedi 
cadw, ar raddfa lai, nifer o nodweddion Chwarel Dinorwig fel cyfanrwydd.  Roedd 
wyth llawr gwahanol yn cael eu gweithio yn y system ponciau. Mae’r inclên 
‘cludo’ (a elwir hefyd yn ‘platfform’ neu ‘danc’) wedi’i ddiogelu a’i adfer. Mae’n 
cael ei yrru heddiw gan fotor trydan a hwn yw’r enghraifft olaf sy’n gweithio o 
inclên draddodiadol yng Nghymru, un o dros 500 o incleiniau gwrthbwys a fu’n 
gwasanaethu diwydiant llechi Cymru ar un adeg.  Yn ogystal, mae rhaffordd awyr 
hefyd wedi cael ei chadw. Gyferbyn â phen yr inclên mae rhes mewn cyflwr da 
o’r gwaliau neu’r llochesi lle byddai’r chwarelwyr yn prosesu ac yn hollti’r blociau 
o lechi crai gydag offer llaw. 

Agorwyd Chwarel Vivian o’r 1860au ymlaen, gyferbyn â’r hyn sydd bellach yn 
Amgueddfa Lechi Cymru, a hynny ar yr un egwyddorion o bonciau â phrif gyfadran 
Dinorwig, ac fe ffurfiodd adran ar wahân ohoni.  Roedd rhesi o lochesi ar bob ponc 
yn cartrefu’r gweithwyr llechi, ac mae hyn yn cynrychioli egwyddorion allweddol y 
math hwn o waith. Mae nifer o enghreifftiau wedi’u diogelu. Adeiladwyd incleiniau 
i’r gogledd o’r chwarel i gludo’r llechi gorffenedig i ben y rheilffordd.  Cafodd un o’r 

Elfen 2.4 Inclên V2 / Chwarel Lechi’r Vivian

Ffigwr 2.38. Lluwch o eira’n amlygu’r ponciau yn Chwarel Vivian a’i system o incleiniau.

Ffigwr 2.39. Mae inclên V2, sydd wedi’i chadw a’i dychwelyd i gyflwr gweithio ers 1998–9, yn 
arddangos sut oedd technoleg chwarel lechi nodweddiadol yn gweithio.



2 Disgrifiad80

2
 D

is
g

ri
fi

ad

2 Disgrifiad 81

Mae cyn-gyfadeiladau peirianyddol Chwarel Dinorwig yn Gilfach Ddu (Amgueddfa 
Lechi Cymru bellach), yn gyfres pedronglog o weithdai ategol a adeiladwyd o 
amgylch cwrt canolog. Yma yr adeiladwyd llawer o beiriannau’r Chwarel ac yma 
y cawsant eu cynnal a’u cadw hefyd. Ni fu llawer o newid yno o’r adeg pan gafodd 
ei agor yn 1870 hyd nes iddo gau bron i gan mlynedd yn ddiweddarach.

Mae pensaernïaeth y cyfadeiladau yn uchelgeisiol, ac mae’n anghyffredin yng nghyd-
destun diwydiant llechi Gogledd Cymru. Mae’r cynllun cwadrangl yn atgoffa rhywun 
o gwrt stablau mewn plasty gwledig yn ogystal ag arferion diwydiannol cynnar. 

Yr olwyn ddŵr grog haearn, 15.4m mewn diamedr, yw’r enghraifft weithredol fwyaf 
ar dir mawr Prydain erbyn heddiw. Mae wedi’i chartrefu mewn adeilad pwrpasol 
anferth yn y gornel dde-orllewinol, yn ymyl lle gwahenir y ddau lyn. Yr olwyn hon 
oedd yn pweru Cyfadeiladau Peirianyddol Chwarel Dinorwig, a chafodd ei hadeiladu 
gan gwmni peirianneg lleol. Cafodd ei diogelu a’i dychwelyd i gyflwr gweithio yn 
1998–9, a dyma’r olwyn ddŵr fwyaf sydd wedi goroesi yn nhir mawr Prydain.  Erbyn 
hyn, mae olwyn Pelton o 1926 yn gweithio’r peiriannau. Mae’r peiriannau hanesyddol 
a’r ffowndri wedi goroesi, ac mae’r safle ei hun yn gapsiwl amser o arferion 
peirianyddol Prydeinig canol oes Fictoria. 

Mae cartref Amgueddfa Lechi Cymru yng nghyn-gyfadeiladau peirianyddol Chwarel 
Dinorwig, sef prif hwb cynnal a chadw’r chwarel ar un adeg. Mae wedi’i lleoli ar 
ddarn o dir a grëwyd ar lannau Llyn Padarn, wrth droed cyfres ‘A’ o incleiniau yn y 
chwarel, a gyferbyn â Chwarel Lechi Vivian, ac Ysbyty Chwarel Dinorwig.

Mae un cwadrant o’r cyfadeiladau peirianyddol yn gartref i locomotifau stêm a 
chyfleusterau atgyweirio Rheilffordd Llyn Llanberis, sydd wedi bod yn cael ei 
gweithredu ar ran o wely trac Rheilffordd Chwarel Dinorwig ers 1971. Gerllaw mae 
tŷ injan codi sydd wedi’i symud o’r chwarel a’i hail-adeiladu yma.

Fel Amgueddfa Lechi Cymru, rhan o Amgueddfa Cymru, mae’r safle’n dehongli 
hanes y diwydiant llechi yng Nghymru, gan gynnig sgyrsiau, darlithoedd ac 
arddangosfeydd hollti llechi. Mae tai chwarel sydd wedi’u hail-leoli ar y safle yn 
dangos amodau byw gweithwyr y chwarel a’u teuluoedd yn ystod ffyniant y chwareli 
ym 1861, yn ystod yr anghydfod llafur hirhoedlog yn Chwarel y Penrhyn o 1900 i 
1903, ac ar ôl i Chwarel Dinorwig gau’n sydyn ym 1969.

Elfen 2.5 Cyfadeiladau Peirianyddol Chwarel Dinorwig. 
Amgueddfa Lechi Cymru

Ffigwr 2.40. Roedd y Chwarel yn cefnogi myrdd o ddiwydiannau ategol. Mae ei gyn-
gyfadeiladau peirianyddol yn cynnwys melin lechi, siediau locomotifau, cyfleusterau 
atgyweirio peiriannau, a ffowndri. Adeiladwyd yr amrediad anferthol hwn o weithdai ac 
adeiladau eraill yn 1870 ar wely o garreg a gwastraff llechi. Mae’r ffasâd coeth, ond ymarferol, 
gyda mynediad i reilffordd gulach y chwarel ynghyd â llinell letach Rheilffordd Chwarel 
Dinorwig a oedd yn cludo llechi at y môr. Dysgwyd sgiliau traddodiadol i brentisiaid ac roedd y 
sgiliau hyn yn cael eu pasio i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth. Heddiw, dyma Amgueddfa 
Lechi Cymru ac mae’r cyfadeiladau wedi cael eu gwarchod yn sensitif.

Ffigwr 2.41. Mae’r ffaith fod y cyhoedd yn cael mynediad 
at yr olwyn ddŵr haearn yn galluogi ymwelwyr i ddeall y 
defnydd medrus a wnâi chwareli llechi Gogledd 
Orllewin Cymru o’u dalgylchoedd dŵr estynedig.

Ffigwr 2.42. Mae’r Pelton 1926 (dde isaf) 
wedi’i gyplu’n uniongyrchol â’r siafftiau 
llinell yn yr Amgueddfa ac yn cyferbynnu â’r 
dechnoleg gynharach y bu iddi ei disodli.
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Mae’r systemau ffordd cynnar a ddatblygwyd yn y Chwarel yn cynnwys y ‘drag’ at 
y llyn, y ffyrdd llechi drwy bentref Deiniolen ac i’r ‘Garret’ (ponciau uchaf y chwarel), 
a’r ffordd o chwarel fechan ar lethrau Fach-wen at ben gogledd-ddwyreiniol llyn 
Padarn a phont.

Mae’r llwybrau cynnar a adeiladwyd i gludo’r llechi o Chwarel Dinorwig yn cynnwys y 
ffordd drol ‘lusg’ o’r ddeunawfed ganrif, sydd bellach wedi’i rhannu’n ddau gan 
weithfeydd Chwarel Vivian, i lawr at lanfa ar lannau Llyn Padarn, sydd wedi ei chladdu 
o’r golwg gyferbyn â chyn gyfadeiladau peirianyddol Dinorwig, yn ogystal â ffordd 

fwy uchelgeisiol a arweiniai at harbwr llanw ar lan y Fenai. Cafodd y gangen a arweiniai 
at ran uchaf neu ‘Garret’ y chwarel ei gosod ym 1823 gan y peiriannydd enwog, 
William Alexander Provis. Mae nodweddion eraill yn cynnwys pont pedwar bwa o 
1826 ym mhen gogledd-ddwyreiniol llyn Padarn ar ffordd Fach-wen, wedi’i hadeiladu 
gan y contractwr lleol medrus, John Hughes.

Ffigwr 2.44. Arweiniai’r ffordd uchaf yma at y ‘Garret’, sef ponciau uchaf y chwarel. Cafodd ei 
dylunio a’i hadeiladu gan gymhorthydd Thomas Telford, William Alexander Provis, yn y 1820au 
fel rhan o’r rhwydwaith a gludai lechi Dinorwig draw at y môr cyn oes y rheilffyrdd.  Mae’n 
ymlwybro drwy’r lleiniau bychan o dir a roddwyd ar les i deuluoedd chwarelwyr er mwyn iddynt 
gynnal eu hunain drwy adeiladu tai a thyfu bwyd. 

Elfen 2.6 Systemau Ffordd Chwarel Dinorwig

Ffigwr 2.43. Pont Penllyn ym mhen gogledd-ddwyreiniol Llyn Padarn.
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Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig, 0.6m o led, 1825, oedd yn seiliedig ar ddyluniad 
Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3) a Rheilffordd Chwarel Dinorwig 1842 
(1.2192m o led), dwy system olynol, llwyddiannus o gludo llechi ar reiliau. 

Roedd y ffordd haearn wreiddiol 0.6 metr yn 1825 yn defnyddio grym ceffylau i 
dynnu i fyny clipiau ysgafn, yn ogystal ag incleiniau gwrthgytbwys  er mwyn cysylltu’r 
chwarel gyda harbwr llanw ar lan y Fenai tua’r gogledd. Defnyddid technoleg 
rheilffordd haearn bwrw Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn 1801 (Elfen 1.3), er bod y 
dechnoleg hon bron â chael ei disodli. Cafodd ei disodli yn y 1840au gan system fwy 
uchelgeisiol ac fe redai’r rhan uchaf ar hyd glannau llyn Padarn. Cafodd ei dylunio 
gan beirianwyr oedd wedi gweithio â Robert Stephenson ac Isambard Kingdom 
Brunel. Roedd yn weithredol hyd 1961, ac fe ail-adeiladwyd y rhan ar hyd y llyn fel 
rheilffordd i dwristiaid ym 1971. 

Elfen 2.7 Ffordd Haearn a Rheilffordd Chwarel Dinorwig

Ffigwr 2.45. Mae’r ffordd lechi drwy bentref Deiniolen a Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig 1825 
yn amlwg yn yr olygfa hon o’r awyr.  Gellir olrhain y Ffordd Haearn fel ffurf lle mae coed wedi 
tyfu, sy’n ymlwybro i lawr y llethr ar ochr dde’r ffotograff.

Ffigwr 2.46. Yma, mae Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig 1825 yn amlwg fel lôn ym mhentref 
Clwt-y-Bont.

Ffigwr 2.47. Bu i Reilffordd Chwarel Dinorwig gau ym 1961, ac fe osodwyd rheilffordd i 
dwristiaid gan ddefnyddio locomotifau siyntio o’r chwarel fel rhan o’r ffurfiad.
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Elfen 2.8 Aneddiadau Deiniolen, Clwt-y-Bont, Dinorwig, a’r Fachwen
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Mae’r gwahanol fathau o aneddiadau hyn yn dangos y ffyrdd amrywiol yr oedd y 
galw am dai yn cael ei fodloni, a sut oedd yr anghenion cludiant a’r patrymau 
perchnogaeth tir yn eu siapio.

Cafodd stad y Faenol ganiatâd gan y Senedd i amgáu tir comin mynydd Dinorwig ym 
1806. Bu i’r stad lesu lleiniau o dir yma ac ar lethrau Fach-wen er mwyn i’r chwarelwyr 
a’u teuluoedd adeiladu eu tai eu hunain arnynt. Bellach mae llawer yn anghyfannedd.  
Er eu bod yn adfeilion, maent yn dangos sut y bu i’r mewnlifiad o weithwyr i’r 
diwydiant llechi symud ymylon amaeth bron i gopâu’r llethrau. I’r gwrthwyneb, bu i’r 
chwarelwyr oedd yn ysu am annibyniaeth sefydlu pentrefi cyfagos Deiniolen a 
Chlwt-y-Bont ar rydd-ddaliadau bychain, gyda chymorth contractwyr hapfasnachol 
a chymdeithasau adeiladu lleol. Adeiladwyd Deiniolen ar hyd y ffordd cludo llechi o’r 
chwarel i’r môr, ac adeiladwyd Clwt-y-Bont ar hyd cwrs ffordd haearn y chwarel o 
1825.  

Mae lleoliad yr eglwysi Anglicanaidd a chapeli’r anghydffurfwyr, a’u diwyg pensaernïol 
gwahanol, hefyd yn arwydd o’r grymoedd cymdeithasol a oedd yn cystadlu am 
deyrngarwch y chwarelwyr a’u teuluoedd. Mae’r eglwys Adfywiad-Gothig a’r capel  
Methodistaidd Lombardaidd ar y gweunydd yn union i’r de-ddwyrain o’r pentref yn 
dyst i’r gystadleuaeth rhwng yr eglwys Sefydledig (Anglicanaidd) a’r enwadau 
anghydffurfiol, oedd yn ceisio rhoi achubiaeth i eneidiau mewn tirwedd oeraidd.

Ffigwr 2.48. Mae’r olygfa hon yn dangos lleiniau dan nawdd yr 
ystâd o diroedd a bythynnod, pentrefi rhydd-ddaliadol annibynnol 
Deiniolen a Chlwt-y-Bont a thai cymdeithasol yr ugeinfed ganrif. 

Ffigwr 2.49. Roedd Rhes Fawr yn waith o law adeiladwr o Fôn, David Griffith, yn y 1830au.  
Aeth yn fethdalwr wrth eu hadeiladu. Yn wreiddiol, nid oedd ond dwy ystafell ynddynt.
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Dyma’r garreg frig naturiol lle cynhaliwyd cyfarfodydd Undeb Chwarelwyr 
Gogledd Cymru. Dyma gofeb arwyddocaol i hanes y sefydliad llafur ac undebau 
llafur yn niwydiant llechi Cymru.

Mae’r gwrthdaro rhwng chwarelwyr a pherchnogion y chwarel yn amlwg yng 
Nghraig yr Undeb, carreg frig naturiol ym mhen gogledd-orllewinol Llyn Padarn, lle 
cynhaliwyd cyfarfodydd Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru.

Elfen 2.9 Craig yr Undeb
Ffigwr 2.50. Mae’r olygfa hon o Graig yr Undeb yn dangos Llyn 
Padarn, gyda Chwarel Dinorwig a’r Wyddfa yn y pellter. Hwn 
oedd y man cyfarfod traddodiadol ar gyfer chwarelwyr llechi 
lleol ymhell cyn i’r Undeb gael ei gyhoeddi ym 1874. Roedd 
ymdeimlad y chwarelwyr anghydffurfiol ohonynt eu hunain fel 
proffwydi’r Hen Destament yn cyhoeddi’r Israel newydd yn 
gwneud iddynt chwilio am fannau uchel ar gyfer eu cyfarfodydd 
a’u condemniad o’r Gormeswr. Esboniad llai barddonllyd yw 
nad oedd Craig yr Undeb yn eiddo i berchennog y chwarel ac 
felly nid oedd modd eu hatal rhag cyfarfod yno.
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Elfen 2.10 Ysbyty Chwarel Dinorwig
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Ffigwr 2.52. Mae Ysbyty Chwarel Dinorwig wedi cael ei diogelu ac fe gafodd ei hagor i’r 
cyhoedd fel amgueddfa ac mae llawer o’i hoffer meddygol cynnar i’w gweld yno.

Ffigwr 2.51. Yn yr un modd ag ysbytai yn Chwarel y Penrhyn (Cydran 1), ac yn nhref 
Blaenau Ffestiniog (Cydran 5), mae gosodiad Ysbyty Chwarel Dinorwig yn seiliedig 
ar floc derbynfa canolog gydag adeiniau yn ymestyn allan o dalcenni’r adeilad. 
Cafodd pob un o’r tair ysbyty ddiwydiannol eu hadeiladu gan y prif dirfeddiannwr, 
ac maent wedi’u cynnwys yn yr Eiddo Enwebedig.  Adfail yw ysbyty’r Penrhyn, ac 
mae ysbyty Ffestiniog yn dŷ preifat. Mae Ysbyty Dinorwig mewn lleoliad amlwg fel 
nad oedd modd i neb osgoi gweld beth oedd bwriad graslon y perchnogion. 

Ysbyty Chwarel Dinorwig yw un o dair ysbyty a sefydlwyd yn niwydiant llechi 
Cymru, ac mae pob un ohonynt wedi’u cynnwys yn yr Eiddo Enwebedig. Mae 
ysbytai diwydiannol yn bur brin ym Mhrydain ac fe adeiladwyd yr enghraifft hynod 
arloesol hon ar ddechrau’r 1860au.

Digwyddodd rhai damweiniau erchyll yn Chwarel Dinorwig ar ddechrau’r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, ond erbyn y 1890au, roedd yn cael ei chydnabod fel model o arfer 
dda. Mae Ysbyty Chwarel Dinorwig yn enghraifft brin o ysbyty ddiwydiannol Brydeinig 
o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg sydd wedi goroesi yn ei chyfanrwydd, ac nid oes 
llawer wedi newid yno ers iddi gael ei hagor. Mae hefyd yn adnabyddus am wneud 
defnydd cynnar o dechnoleg Pelydr-X Rontgen, o 12 Mai 1897, pan archwiliwyd 
chwarelwr y credid ei fod yn dioddef o ‘tubercular knee’. Mae Ysbyty Dinorwig ar 
agor i’r cyhoedd fel amgueddfa, ac mae’n cael ei rhedeg gan Gyngor Gwynedd. 

Mae llawer o’i hoffer meddygol cynnar i’w weld yno, ac mae wedi’i ddehongli.
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Crynodeb o werthoedd a nodweddion 

Mae’r Gydran hon yn cael ei dominyddu gan wynebau carreg ponciog, incleiniau a 
thomennydd Chwarel Dinorwig, o fewn tirwedd odidog, sy’n hagr a phrydferth ar yr 
un pryd, ar lethrau isaf Yr Wyddfa ac Elidir Fawr, a llynnoedd Peris a Phadarn. Yn yr 
un modd â Chwarel y Penrhyn, datblygwyd Dinorwig gan linach aristocrataidd (y 
teulu Assheton Smith, ac yn ddiweddarach y teulu Duff), a oedd hefyd wedi ymrwymo 
i wella eu hystâd. Roedd Chwarel Dinorwig yn cystadlu yn erbyn Penrhyn o ran ei 
maint a’i hallbwn ac roedd yn debyg iawn iddi mewn sawl agwedd, ond fe ddatblygodd 
ei dull peirianyddol cryf ei hun, ac fe adlewyrchir hyn yn y rheilffordd stêm gyntaf yn 
niwydiant llechi Gogledd Cymru, wedi’i ddylanwadu gan ymarfer Stephenson a 
Brunel, ac yn y cyfadeiladau peirianyddol pedronglog hynod 1870, gyda’u holwyn 
ddŵr weithredol. Roedd Ysbyty’r Chwarel, a adeiladwyd yn y 1860au, ar flaen y gad 
o ran gofal meddygol i weithwyr oedd wedi cael eu hanafu. 

Gan fod y Chwarel wedi cau yn sydyn yn 1969, mae nifer o adeiladau, strwythurau a 
pheiriannau wedi goroesi ar rai o’r ponciau uchaf, mwyaf ynysig. Bu i reilffordd i 
dwristiaid yn defnyddio locomotifau’r chwarel ar hyd llwybr cyn Chwarel Dinorwig 
yn 1971, ac agoriad y cyn gyfadeiladau peirianyddol fel Amgueddfa Chwarelyddol 
Gogledd Cymru (bellach yn Amgueddfa Lechi Cymru) yn 1972, wneud Dinorwig yn 
ganolbwynt mawr i ymwelwyr.  Mae natur hynod weledol y gweithfeydd wrth edrych 
arnynt o lethrau’r Wyddfa neu ar draws llyn Peris yn gwneud i rywun werthfawrogi 
ffurf ac ehangder y chwarel, a bu i’r gwaith o adeiladu cynllun storfa bwmp fawr yn 
rhan isaf y chwarel o 1975 hyd 1984 ychwanegu at yr ymdeimlad sydd yma o 
beirianneg heb ei ail. 

Mae Dinorwig yn cynnig eglurhad llyfr testun o arferion chwarelydda llechi o 
ddiwedd y ddeunawfed ganrif hyd y 1960au.

Ffigwr 2.53. Mae’r olygfa hon o’r awyr, sy’n 
edrych tua’r de-ddwyrain i fyny bwlch cul a 

serth Llanberis, yn dangos Chwarel 
Dinorwig yn ei holl ogoniant yn y dirwedd 

fynyddig, rhwng mynyddoedd yr Wyddfa ar 
y dde a mynyddoedd y Glyderau ar y chwith. 
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CYDRAN 3
Tirwedd Chwareli Llechi 
Dyffryn Nantlle

Ffigwr 2.54. Mae’r olygfa hon sy’n edrych tua’r gogledd-
ddwyrain dros Ddyffryn Nantlle yn dangos patrwm 
nodweddiadol y cloddfeydd ar ymylon a llawr y dyffryn.

Map 2.4. Ffiniau ac Elfennau Cydran 3: Tirwedd Chwarel Dyffryn Nantlle (Graddfa 1:25,000).
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Lleoliad a gosodiad

Mae Tirwedd Chwarel Dyffryn Nantlle wedi’i leoli 10km i’r de-orllewin o Gydran 2 
(Dinorwig) ac 16km i’r de-orllewin o Gydran 1 (Penrhyn). Bu i’r tri fanteisio ar yr un 
ffurfiad Cambriaidd yn Rhanbarth Llechi Arfon, ond mae ffurf a nodweddion 
technegol chwareli Nantlle yn bur wahanol.

Mae’r dyffryn yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin, gan fframio persbectif o’r Wyddfa, 
y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, i’r dwyrain, ac yn cynnig golygfeydd dros Fôr 
Iwerddon cyn belled â Mynyddoedd Wicklow, i’r de o Ddulyn, Iwerddon, i’r gorllewin. 
Mae copa Mynydd y Cilgwyn (347m) yn codi’n syth i’r gogledd, ac mae llain gul o 
godiad tir fferm yn cynnig llwybr at gopa (635m) Mynydd Tal y Mignedd, copa ar Grib 
Nantlle sy’n arwain tuag at yr Wyddfa.

Mae’n dirwedd arw, ond yn un o’r cymhlygion archeolegol mwyaf dilychwin o ran 
hanes cloddio am lechi – yn gryno ond eto’n amrywiol – yn ogystal â bod yn gyfoeth 
o archeoleg cynhanes a chanoloesol. Roedd daeareg a thopograffi’r ardal yn golygu 
bod yn rhaid ennill y llechi o gloddfeydd neu dyllau ar lawr y dyffryn ac ar y llethrau 
gogleddol, ac fe arweiniodd hyn at domennydd o gerrig gwastraff mewn 
amgylcheddau cyfyng ac at systemau rhaffyrdd nodweddiadol Nantlle. Mae’r rhain 
yn cynnwys technoleg artisanaidd a esblygwyd yn lleol sef yr ‘inclên tsiaen’ serth a 
gysylltai lawr y chwarel â’r ardal brosesu, a’r dechnoleg rhaffordd ‘Blondin’ a 
fewnforiwyd o’r Alban yn ymestyn o amgylch y pwll (gweler isod). 

Strwythurau bychan, ond hynod bwysig, yw llochesi’r gwneuthurwyr llechi, a 
adeiladwyd gan chwarelwyr di-waith i ail-weithio’r tomennydd o wastraff llechi 
mewn cyfnodau o galedi economaidd. Roedd y ffaith bod nifer o berchnogion tir (o 
gymharu â’r Penrhyn [Cydran 1], Dinorwig [Cydran 2], Bryneglwys [Cydran 6]), yn 
golygu bod y gwythiennau llechi’n cael eu prydlesu ac yn cael eu gweithio fel nifer 
o chwareli ar wahân – nid oes yr un ‘tŷ mawreddog’ yn y Gydran hon, nac yn 
gysylltiedig ag ef, er bod yno nifer o ffermydd sylweddol a chartrefi’r tirfeddianwyr 
llai, ynghyd â chaeau ac ymylon coediog, sy’n dystiolaeth o’r economi wledig oedd 
yno’n barod, ynghyd â’r ffordd y bu i’r diwydiant llechi ail-siapio’r dirwedd. 

Bellach, mae’r chwareli yn greiriol a’r rhan fwyaf wedi gorlifo at y lefel trwythiad. 
Roedd eu lleoliad isel yn y dirwedd yn cyfyngu ar y defnydd y gellid ei wneud o 
olwynion dŵr, ac felly roedd pŵer stêm yn llawer pwysicach iddynt, gan gynnwys 
injan drawst Gernywaidd 1904–06 yn Chwarel Dorothea. Mae’r llif o aneddiadau a 
ddaeth yn sgil ehangiad y chwareli i’w weld yn y lleiniau sgwatwyr ar fynydd Cilgwyn, 
ac fe ellir gweld tai mwy rheoledig ym mhentref Nantlle, sef pentref y cwmni. I’r de-
ddwyrain o bentref Nantlle, mae Llyn Uchaf Nantlle yn ychwanegu at osodiad y 
dyffryn; yn wreiddiol roedd yno Lyn Isaf Nantlle (yn gyfagos a thua’r gorllewin), ond 
cafodd y llyn hwn ei ddraenio er mwyn gwarchod y cloddfeydd dwfn rhag gorlifo.

Crynodeb 

Mae’n cynnwys chwareli llechi ar ffurf tyllau cloddfeydd agored hyd at 150m 
mewn dyfnder – rhai ohonynt bellach wedi’u gorlifo; tomennydd sylweddol; 
adeiladau prosesu creiriol; injan drawst stêm Gernywaidd anferth yn y cwt injan 
gwreiddiol; aneddiadau gweithwyr cysylltiedig, gan gynnwys pentref, bythynnod 
sgwatwyr ac adeiladau amaethyddol wedi eu haddasu; a’r rheilffordd a saernïwyd 
gan Stephenson a ddefnyddid i all-gludo llechi. 

Elfennau

Mae elfennau’r Gydran hon yn dyddio’n ôl o’r ail ganrif ar bymtheg hyd at y 1930au.

Tabl 2.4 Elfennau Cydran 3

Elfen 3.1 Tomennydd Chwarel y Cilgwyn

Elfen 3.2 Rhaffordd ‘Blondin’ Chwarel Blaen y Cae

Elfen 3.3 Chwarel Dorothea

Elfen 3.4 Injan Drawst Gernywaidd Chwarel Dorothea

Elfen 3.5 Aneddiadau, Melin Lechi a Pengialiau Inclên Tsiaen Chwarel 
Pen y Bryn / Cloddfa’r Lôn

Elfen 3.6 System Bwmpio Gyriant Dŵr Chwarel Pen y Bryn / Cloddfa’r 
Lôn

Elfen 3.7 Chwarel Pen yr Orsedd

Elfen 3.8 Rhaffordd ‘Blondin’ Pen yr Orsedd

Elfen 3.9 Rheilffordd Nantlle

Elfen 3.10 Pentref Nantlle

Elfen 3.11 Aneddiadau ar Fynydd y Cilgwyn

Elfen 3.12 Plas Tal y Sarn a ffermdy Tal y Sarn
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Mae’r mynydd agored yn goron ar y tomennydd llechi nodedig hyn, sy’n edrych i 
lawr dros Ddyffryn Nantlle. 

Chwarel y Cilgwyn oedd arweinydd y farchnad yn niwydiant llechi Cymru yn 
gynnar yn y ddeunawfed ganrif, gan gau’n derfynol ym 1956. Fe’i lleolir ar lethrau 
gogleddol y dyffryn, ond mae ei chloddfeydd wedi cael eu mewn-lenwi yn bennaf. 
Fodd bynnag, saif ei phrif domennydd o lechi gwastraff yn union gerllaw’r cyn 
chwarel, a dyma dirffurf pwysig yn y Gydran, sy’n dangos beth oedd graddfa’r 
diwydiant yn yr ardal. Tua’r gogledd orllewin, mae caeau creigiog ac aneddiadau 
adfeiliedig bythynnod y chwarelwyr yn britho mynydd Cilgwyn. Mae’r domen 

orllewinol yn dilyn cyfuchlin y bryn ac mae’n dirffurf deuonglog sy’n ymestyn am 
dros gilomedr. Mae hwn yn edrych i lawr dros y dyffryn (ar lefel is o 75m) ac mae’n 
lle gwych i weld trosolwg o’r Gydran. Erys yno y llochesi bychan lle byddai 
chwarelwyr di-waith yn ail-weithio’r gwastraff llechi yn ystod Dirwasgiad y 1930au 
ac sy’n cyfleu’r dull y bu i dirwedd diwydiant llechi Nantlle esblygu drwy law ei 
phoblogaeth leol oedd â’i meddwl ei hun. Gellir cyrraedd y domen yn y gogledd 
drwy ffurf rheilffordd droellog.

Ffigwr 2.56. Mae tomen orllewinol Chwarel Cilgwyn yn edrych allan dros y môr tuag 
Iwerddon, sef un o’i phrif farchnadoedd ar un adeg. Yn y blaen mae lloches y gwneuthurwyr 
llechi, un ymysg nifer a adeiladwyd yn ystod Dirwasgiad Mawr y 1930au er mwyn ail-weithio 
blociau o lechi oedd wedi’u taflu o’r neilltu mewn cyfnod llewyrchus.

Ffigwr 2.55. Mae tomen ddwyreiniol y Cilgwyn yn dangos y problemau a gyfyd wrth waredu 
cerrig gwastraff mewn ardal gyfyng. Rheilffordd droellog oedd yn rhoi mynediad i’r domen ar 
ochr dde’r ffotograff.

Elfen 3.1 Tomennydd Chwarel y Cilgwyn
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System rhaffordd glasurol wedi’i phweru â stêm, a adnabuwyd fel ‘Blondin’ ar ôl y 
cerddwr rhaff dynn enwog, Charles Blondin. Cafodd y dechnoleg hon ei chyflwyno 
yn wreiddiol o’r Alban, ac fe’i defnyddiwyd i godi wagenau llechi o gloddfa gyfyng. 
Roedd yr egwyddor yn cynnwys nifer o raffau (ceblau) gwifren wedi’u hongian ar 
draws yr ardal weithio rhwng mastiau o bren neu ddur, gyda wagenni’n cael eu 
codi neu eu gostwng gan bŵer stêm neu drydan. Gwelwyd yr enghreifftiau 
gweithiol diwethaf yn Chwarel Pen yr Orsedd yn y Gydran hon (Elfen 3.8).

Roedd Chwarel Blaen y Cae yn cloddio ffurfiant crychdonnog nodedig ac efallai mai 
dyma oedd ffynhonnell y llechi Rhufeinig a ganfuwyd gerllaw. Roedd yn cynhyrchu 
eto erbyn y 1830au a bu’r chwarel yn gweithio am ganrif wedi hynny. Ei phrif 
nodwedd dechnegol yw’r system rhaffordd stêm ‘Blondin’ er mwyn codi llechi allan 
o un o’i chloddfeydd. Cafodd y system hon ei gosod oddeutu 1910 ac mae ei mastiau 
pren, llwyfannau glanio ar ymylon twll y chwarel, arglawdd rheilffordd, rhaffau 
gwifren ac olwynion pwli, ynghyd ag injan codi stêm a drwm gan Henderson’s o’r 
King’s Works, Aberdeen, Yr Alban (gwneuthurwyr craeniau, ffyrdd cebl a hoistiau) 
wedi goroesi hyd heddiw. Dyma’r enghraifft orau sydd wedi goroesi o dechnoleg 
nodweddiadol Nantlle sy’n gysylltiedig ag injan stêm, ac mae’n gyferbyniad llwyr â’r 
gosodiad (cynharach) oedd yn cael ei bweru â thrydan yn Chwarel Pen yr Orsedd 
(Elfen 3.8) gerllaw. Mae’n arddangos yr her o godi deunydd o gloddfa gyfyng, a 
thechnoleg a drosglwyddwyd o’r diwydiant carreg rhydd yn Yr Alban.

Chwarel Dorothea yw un o’r chwareli llechi pwysicaf a’r mwyaf adnabyddus yn yr 
Eiddo Enwebedig; mae ei hinjan drawst Gernywaidd hefyd yn nodwedd amlwg, 
ac mae’n cael ei chydnabod fel elfen yn ôl ei rhinweddau ei hun. Dechreuodd 
Dorothea yn 1829 pan ddechreuwyd tyllu’n fas ar lawr y dyffryn , gan gyfuno yn y 
man i ffurfio’r gwaith cloddio enfawr 150m o ddyfnder sydd i’w weld yno heddiw. 
Daeth gweithrediadau’r chwarel i ben yn 1970, a gorlifo fu hanes y twll. Bellach, 
mae’n lleoliad poblogaidd i ddeifwyr.

Mae’r adeiladau a’r strwythurau sydd wedi goroesi ar y safle yn cyfrannu at dirwedd 
ddiwydiannol eang ac archeolegol gyfoethog. Mae’r rhain yn cynnwys melinau llechi, 
sied locomotif, cytiau weindio, yr injan drawst Gernywaidd, a’r pengialiau llechi 
anferthol ar gyfer rhaffordd yr inclên tsiaen a ddefnyddiwyd i godi’r blociau llechi a’r 
rwbel allan o’r twll, incleiniau rheilog, cwrs Rheilffordd Nantlle, tai, stablau a’r lleoliadau 
niferus lle, yn ystod Dirwasgiad Mawr y 1930au, y byddai chwarelwyr tlodaidd yn ail-
weithio llechi o’r tomennydd gwastraff er mwyn gwneud bywoliaeth bitw.

Elfen 3.2 Blaen y Cae Slate Quarry ‘Blondin’ Ropeway Elfen 3.3 Chwarel Dorothea

Ffigwr 2.57. Mae’r injan stêm oedd yn pweru’r rhaffordd ‘Blondin’ yn Chwarel Blaen y Cae wedi 
goroesi yn ei lle.

Ffigwr 2.58. Bellach, mae Chwarel Dorothea yn dirwedd chwarelydda greiriol, gyfoethog. 
Mae’r olygfa hon o’r awyr yn dangos y prif dwll sydd wedi’i orlifo (canol).
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Mae’r injan drawst Gernywaidd, sy’n dal yn ei chartref gwreiddiol, yn arwydd o’r 
dechnoleg di-ddyfrio hen ffasiwn, ond dibynadwy, a fewnforiwyd o Gernyw i 
wrthweithio mewnlifiad cyflym o ddŵr mewn cloddfeydd dros 150m o ddyfnder 
oedd yn angenrheidiol i fanteisio ar y wythïen lechi fertigol ar lawr y dyffryn.

Cafodd yr injan bwmpio stêm fawr (silindr 68 modfedd) hon ei chynhyrchu yn 
Camborne, Cernyw (DU) lle mae’r gwaith o gynhyrchu ac allforio’r peiriannau 
nodweddiadol hyn yn ffurfio rhan o Werth Rhyngwladol Eithriadol safle Treftadaeth 
y Byd Tirweddau Chwarel Cernyw a Gorllewin Dyfnaint. Cafodd ei hadeiladu gan y 
Brodyr Holman, un o fusnesau peirianneg chwarel ac adeiladwyr injan enwocaf 
Cernyw, a dyma un o’r enghreifftiau olaf o’i math i gael ei chynhyrchu. Bu i injan 
Dorothea ddechrau gweithio ym 1906 ac fe’i cadwyd yno pan gafodd ei hamnewid 
â phwmp trydan ym 1951. Dyma wrthgyferbyniad â system bwmp dŵr Chwarel 
Lechi Pen y Bryn/Cloddfa’r Lôn, ac roedd hon hefyd yn dechnoleg chwarelydda a 
fewnforiwyd o Gernyw a Gorllewin Dyfnaint.

Ffigwr 2.60. Yr injan drawst Gernywaidd yw eicon 
tirwedd chwareli llechi Dyffryn Nantlle.

Elfen 3.4 Injan Drawst Gernywaidd Chwarel Dorothea

Ffigwr 2.59. Mae’r injan drawst Gernywaidd a osodwyd i bwmpio Chwarel Dorothea mewn 
lleoliad trawiadol ar gefnen rhwng prif gloddfa Dorothea (ar y dde) a chloddfa llai i’r gorllewin 
(ar y chwith).
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Cyfadeiladau diwydiannol a domestig sy’n dangos y system weithio yn un o’r 
gweithfeydd llai yng Nghydran 3 ac hefyd y modd yr addaswyd y dirwedd 
amaethyddol bresennol er dibenion y chwarel.

Roedd y tŷ, a ddyddiai’n ôl i’r ail ganrif ar bymtheg, ym Mhen y Bryn, yn ffurfio canol 
stad fechan ym mherchnogaeth teulu lleol y Garnons, a wnaeth beth gwaith cloddio 
eu hunain ar gerrig brig gerllaw, cyn eu prydlesu i bartneriaethau cyfalafol o 1793 
ymlaen. Yn ogystal, daethant i weithio cloddfa gynnar a adwaenir fel Cloddfa’r Lôn. 
Cafodd y dirwedd o amgylch y tŷ ei thrawsnewid wrth i’r diwydiant dyfu yn y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r strwythurau o’r cyfnod hwn yn cynnwys 
ysgubor oedd yn ganrifoedd oed, a ailadeiladwyd fel tŷ annedd i gartrefu’r llif o 
newydd-ddyfodiaid oedd yn cyrraedd yno, melin wedi’i phweru â stêm i lifio’r blociau 
llechi, cytiau weindio ar gyfer y rhaffyrdd inclên tsiaen, ac inclên a osodwyd i gysylltu 
â Rheilffordd Nantlle (Elfen 3.9). 

Elfen 3.5 Aneddiadau, Melin Lechi a Phengialiau Inclên Tsiaen Chwarel Pen 
y Bryn / Cloddfa’r Lôn

Ffigwr 2.61. Cyfadeiladau’r felin stêm a 
adeiladwyd ym 1884 i brosesu’r blociau llechi.

Ffigwr 2.63. Y barics a adeiladwyd yn y 1860au i gartrefu’r 
chwarelwyr a’u teuluoedd. Cafodd rhan o’r teras hwn ei 
addasu o ysgubor a ddyddiai yn ôl i’r ail ganrif ar bymtheg.

Ffigwr 2.62. Mae olion yr ysgubor o’r ail ganrif ar bymtheg 
yn amlwg ar dalcen y barics.
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Elfen 3.6 System bwmp wedi’i gyrru gan ddŵr yn Chwarel Pen y Bryn / 
Cloddfa’r Lôn

2 Disgrifiad106

System bwmpio rhoden, wedi’i phweru ag olwyn ddŵr: cafodd y dechnoleg hon 
ei dyfeisio’n wreiddiol mewn ardaloedd chwarel yn Ewrop, ond fe’u mabwysiadwyd 
yn helaeth yng Nghernyw a Dyfnaint (DU), ac oddi yno, cafodd ei chyflwyno i 
ddiwydiant llechi Cymru.

Bu i’r cwmni oedd yn gweithredu yn Chwareli Llechi Pen y Bryn a Chloddfa’r Lôn o 
1836 hyd 1844 gyflwyno system bwmpio ddwbl oedd yn cael ei gweithredu gan 
rodenni gwastad haearn gyr wedi’u gyrru gan olwynion dŵr, ac mae tystiolaeth 
archeolegol o hyn wedi goroesi, gyda phob un yn rhedeg i gyfres o bympiau aml-
gam sydd bellach yn amlwg fel pibellau codi dŵr o haearn bwrw yn y twll balast i’r 
de, ynghyd â changen i bympiau wedi’u lleoli mewn twll chwarel i’r dwyrain. Mae 
dau bwll olwyn, sianelau dŵr, pileri cynnal o garreg a phibellau haearn bwrw wedi 
goroesi. Mae hyn yn gyferbyniad technolegol o gymharu â’r injan drawst Gernywaidd 
a ddefnyddiwyd gerllaw i bwmpio Chwarel Dorothea.

Ffigwr 2.64. Roedd olwynion dŵr yn pweru’r system bwmp rhodenni gwastad ym 
Mhen y Bryn, a gafodd ei gosod gan beirianwyr mwyngloddiol o ardal Cernyw a 
Gorllewin Dyfnaint oddeutu 1840.  Mae’r ddau bwll olwynion dŵr yn amlwg.

Ffigwr 2.65. Llwyddwyd i newid cyfeiriad ar gyfer y rhodenni gwastad gan ‘bib bobs’ ar bileri 
cynnal o garreg.
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Elfen 3.8 Rhaffordd ‘Blondin’ Pen yr Orsedd

2 Disgrifiad108

Mae Pen yr Orsedd yn chwarel lechi estynedig fu’n gweithio cyfres o gloddfeydd 
ar lethrau’r dyffryn o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg tan yn hwyr yn yr 
ugeinfed ganrif.

Mae Chwarel Pen yr Orsedd yn adlewyrchu dull mecanyddol a pheirianyddol o gloddio 
llechi, gyda’i hadeiladau melin wedi’u trefnu’n dda i fanteisio ar ynni dŵr, a’i rhaffyrdd 
‘Blondin’ wedi’u pweru â thrydan ar y llawr gweithio uchaf (Elfen 3.8, yr olaf i roi’r gorau 
i weithredu yn niwydiant llechi Cymru, yn 1979). Mae ei thomennydd yn ymgodi 
uwchlaw pen dwyreiniol Cydran Nantlle, a phentref Nantlle.

Elfen 3.7 Chwarel Pen yr Orsedd

Ffigwr 2.66. Mae tirffurf Chwarel Pen yr Orsedd yn amlwg yn yr olygfa hon o’r de, gan ddangos 
y cloddfeydd, yr ardaloedd prosesu gydag adeiladau’r felin, a’r tomennydd o wastraff llechi yn 
edrych i lawr dros bentref Nantlle.

Cyfres o systemau rhaffyrdd awyr ‘Blondin’ wedi’u pweru â thrydan a wasanaethai 
y twll uchaf yn chwarel Pen yr Orsedd, gan gyferbynnu â ‘Blondin’ stêm Chwarel 
Lechi Blaen y Cae (Elfen 3.2).

Adeiladwyd rhaffyrdd ‘Blondin’ Pen yr Orsedd gan Henderson’s o Aberdeen (Yr 
Alban: Y DU) yn 1906 a buont yn gweithio tan 1978; wedi’u pweru â thrydan, maent 
yn cyferbynnu â’r Blondin stêm ddiweddarach yn Chwarel Lechi Blaen y Cae. Roedd 
moduron trydan tri-cham Bruce Peebles 50 horsepower, yn gweithredu ar y drwm 
drwy cocos lleihau, gan gael eu pweru o orsaf trydan hydro ar wahân.

Ffigwr 2.67. Dengys y rhaffordd ‘Blondin’ yn Chwarel Pen yr Orsedd y wagen teithwyr yn cael 
ei dynnu i fyny i’r mast. Roedd modd symud y teithwyr i unrhyw bwynt ar y system catena dros 
y pwll, a chodi a gostwng gyda rhaff godi.
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Elfen 3.9 Rheilffordd Nantlle

2 Disgrifiad110

Rheilffordd lein gul hirhoedlog a wasanaethai chwareli llechi Dyffryn Nantlle o 
1828 tan 1963, ac sy’n adlewyrchu trosglwyddiad y dechnoleg a ddyfeisiwyd gan 
y teulu Stephenson i ranbarth Gwynedd.

Cafodd Rheilffordd Nantlle, a agorodd yn 1828, ei hail-alinio sawl tro wrth i byllau’r 
chwarel gael eu hymestyn. Fe’i hadeiladwyd gan gyfalaf o Lerpwl ac fe’i saernïwyd 
gan y Robert Stephenson hŷn ar adeg pan oedd ei frawd, George, a’i nai, Robert, 
wedi cwblhau Rheilffordd Stockton & Darlington ac yn dylunio Rheilffordd Lerpwl & 
Manceinion, y ddwy system a ddiffiniodd dechnoleg y rhwydwaith o reilffyrdd byd-
eang oedd ar ddyfod. Defnyddiwyd system arloesol y Stephensons o reiliau haearn 
gyr ar slipers blociau carreg ar Reilffordd Nantlle ac fe’i mabwysiadwyd yn 
ddiweddarach gan Reilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9). Gyda dyfodiad y rhwydwaith 
rheilffordd cenedlaethol yn y rhanbarth yn y 1860au a’r 1870au, cafodd ei lleihau i’r 
rhan fer hon ar ei phen uchaf. Cafodd ei gweithio gan geffylau tan y diwedd bron, 
nes iddi gau yn 1963.

Ffigwr 2.68. Cafodd Rheilffordd Nantlle ei hail-alinio sawl tro wrth i 
dyllau’r chwarel gael eu hymestyn. Dyma ran o lwybr gwreiddiol 1828. 
Cafodd y bwâu hedegog eu hychwanegu yn ddiweddarach i atal 
tomennydd llechi chwarel Dorothea rhag llechfeddiannu gwely’r trac.

Ffigwr 2.69. Cwrs Rheilffordd Nantlle, yn ymlwybro at Chwarel Pen yr Orsedd.
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Elfen 3.10 Pentref Nantlle

Mae pentref bychan Nantlle yn anheddiad llinol sy’n gysylltiedig â Chwarel Pen yr 
Orsedd, a adeiladwyd ar hyd y ffordd dyrpeg hanesyddol a redai drwy’r dyffryn, ac 
mae rhan ohoni bellach yn ffurfio rhan o lwybr eilaidd y B4418. Mae’n cael ei 
feddiannu gan y tomennydd chwarel sy’n uniongyrchol i’r gogledd ohono. Mae’r 
anheddiad cyn-ddiwydiannol wedi’i ganoli ar Tŷ Mawr, sy’n dyddio’n ôl i’r unfed 
ganrif ar bymtheg, a melin flawd. 

Datblygwyd pentref Nantlle rhwng y 1860au a’r 1890au gan reolwr ymwybodol o 
anghenion cymdeithasol, ond rheolgar, Chwarel Pen yr Orsedd. Mae’n enghraifft yn 
yr Eiddo Enwebedig o anheddiad a gynlluniwyd, nid gan dirfeddiannwr aristocrataidd, 

ond gan ddiwydiannwr lle roedd ei gredoau Cristnogol Undodaidd yn cefnogi ei 
ragolwg dyngarol. Mae’n adlewyrchu’r galw sydyn am lafur yn ystod ffyniant y 
1860au a’r angen i ddarparu ar gyfer teuluoedd oedd newydd gyrraedd a chwarelwyr 
ifanc, di-briod, oedd yn gadael y gefnwlad wledig.

Mae tai hŷn a mwy di-nod yn dominyddu tua’r gorllewin, tra bod ‘pentref y cwmni’ 
yn defnyddio pensaernïaeth Ddarluniadol wedi’i leoli yn y canol, a thai mwy sylweddol 
sy’n dyddio i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’u lleoli yn y dwyrain. 
Ymysg y strwythurau eraill mae cyfadeiladau barics, a ddiogelwyd yn sensitif fel 
canolfan gymunedol a busnes, festri neo-Romanaidd Capel Methodistaidd 
Baladeulyn gyda’i gofeb rhyfel chwarelwyr nodedig, a thŷ mwy a adeiladwyd ar gyfer 
rheolwr chwarel Pen yr Orsedd, sydd bellach yn ganolfan breswyl.

Ffigwr 2.70. Tyfodd pentref Nantlle yn 
ddarniog o’r 1850au, a bu’n gartref i weithlu 
Pen yr Orsedd a’u teuluoedd.

Ffigwr 2.71. Mae peth ymdrech at addurno i’w weld yn y tai hyn ym mhentref Nantlle.
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Mae’r bythynnod sgwatwyr hyn a’r drefn caeau afreolaidd yn gorchuddio tir comin y 
mynydd i’r gogledd, fel mai dim ond y copa sydd heb ei drin. Mae rhai yn gartrefi, ac 
eraill yn adfeilio. Maent yn cael eu gwahanu gan Domen orllewinol Chwarel y Cilgwyn.

Mae aneddiadau’r gweithwyr yn y Gydran yn cynnwys bythynnod ar wasgar a 
systemau caeau ar dir comin y Cilgwyn, wedi’u hamgáu heb unrhyw awdurdod 
cyfreithiol ar y tir sydd ym mherchnogaeth y Goron gan bobl a ddenwyd i’r diwydiant 
yn ystod tri degawd cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae enwau’r bythynnod, 
megis ‘Samaria’ (yr enw Beiblaidd ar gyfer y tir a ddirmygwyd gan yr Etholedig Rai) a 
‘Greenland’ (lle oer iawn) yn awgrym o’u natur ymylol.

Ffigwr 2.72. Sefydlwyd aneddiadau bythynnod chwarelwyr ar lethrau deheuol 
(ochr dde) Mynydd y Cilgwyn yn negawdau cyntaf y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg ac roeddynt wedi cael eu gadael, i raddau helaeth, erbyn y 1930au.

Elfen 3.11 Aneddiadau ar Fynydd y Cilgwyn

Ffigwr 2.73. Mae  pobl yn dal i fyw yn rhai o fythynnod y Cilgwyn hyd heddiw. Maent yn 
dangos sut y bu i deuluoedd chwarelwyr Nantlle esblygu eu ffordd o fyw eu hunain, 
weithiau yn groes i awdurdod.
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Ysguboriau, ffermdai a systemau caeau cyfagos i gwrs Rheilffordd Nantlle, ac wrth 
droed y tomennydd o wastraff llechi, yn dangos y trosglwyddiad o economi 
amaethyddol i gymdeithas ddiwydiannol, sydd, er hynny, wedi cadw llawer o’i 
nodweddion cynharach. 

Mae’r strwythurau cynharaf yn ffermdai cynhenid sy’n dyddio’n ôl i’r ail ganrif ar 
bymtheg a’r ddeunawfed ganrif, a phlas i fân-dirfeddiannwr yn ddiweddarach sy’n 
dangos peth ymdrech at drefn Sioraidd, a ddaeth wedi hynny yn gartref i reolwr 
chwarel cymdeithasol uchelgeisiol. Wrth i’r chwareli ymestyn, cafodd stabl, rhes 
deras a gwaith haearn bychan, ‘Tai Ffowndri’, eu hychwanegu.

Crynodeb o werthoedd a nodweddion 

Roedd Dyffryn Nantlle ym mherchnogaeth sawl tirfeddiannwr gwahanol, ac 
oherwydd hyn, cafodd ei ddatblygu fel nifer o chwareli ar wahân. Mae llawer o’r 
olion tirwedd hŷn, gwledig, i’w gweld yn sgil yr angen i gynnal ffiniau rhwng ystadau. 
Yn unigryw yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, roedd y ddaeareg a’r 
topograffi yn golygu na ellid ond agor y dyddodion llechi allan fel cloddfeydd; o 
ganlyniad, defnyddiwyd dulliau craff i godi blociau a rwbel, ac er mwyn pwmpio dŵr 
allan o’r gweithfeydd dwfn a chyfyng. Mae’r systemau a addaswyd o’r diwydiannau 
eraill i’w gweld, ar ffurf y rhaffyrdd ‘Blondin’ catena oedd yn ymestyn dros y pyllau (a 
enwyd ar ôl Charles Blondin a groesodd geunant Niagara ar raff dynn yn 1859), 
system a ddatblygwyd i ddechrau yn chwareli cerrig rhydd yr Alban, a systemau 
pwmpio o Gernyw, yn gweithio gyda stêm neu nerth dŵr. Mae traddodiad hirfaith o 
ddyfeisgarwch lleol hefyd yn amlwg yn nhechnolegau crefftus y Gydran ei hun, 
megis y rhaffyrdd inclên tsiaen a redai o waelodion tyllau’r cloddfeydd i fastiynau 
llechi anferthol.

Mae’r aneddiadau ar sawl gwahanol ffurf. Mae ffermdai cyn-ddiwydiannol wedi 
goroesi o fewn y chwareli, sy’n cynrychioli’r trosglwyddiad o economi amaethyddol 
draddodiadol i gymdeithas ddiwydiannol. Mae bythynnod sgwatwyr a threfn caeau 
afreolaidd yn gorchuddio tir comin y mynydd i’r gogledd, fel mai dim ond y copa 
sydd heb ei drin. Mae pentref Nantlle yn fodel o anheddiad a grëwyd gan reolwr 
chwarel oedd â chydwybod cymdeithasol, ond a oedd yn rheolgar ar yr un pryd. 
Mae’r adeiladau barics ar gyfer teuluoedd oedd newydd gyrraedd a chwarelwyr 
ifanc, di-briod oedd yn gadael y gefnwlad wledig, yn dangos y newidiadau cyflym 
cymdeithasol ac economaidd yng ngwead y gymdeithas ranbarthol, ac yn egluro 
goroesiad nifer o arferion ac agweddau cyn-ddiwydiannol. Mae’r myrdd o lochesi 
bychain a adeiladwyd ar y tomennydd yn y 1930au gan chwarelwyr tlodaidd i ail-
weithio’r llechi yn arwydd o grebachiad y diwydiant a pha mor benderfynol oedd ei 
phobl i ennill bywoliaeth ohono mewn amgylchiadau anodd.

Mae cyfalaf a sgiliau allanol yn amlwg yng nghwrs Rheilffordd Nantlle 1828, y 
rheilffordd gyhoeddus gyntaf yn y diwydiant llechi, a adeiladwyd gyda chyllid Lerpwl 
a chyda cyngor y teulu Stephenson, gan ddefnyddio’r dechnoleg rheilffordd haearn 
gyr yr oeddynt wedi’i defnyddio’n ddiweddar yn hynod effeithiol ar Reilffordd 
Stockton & Darlington ac a oeddynt yn ei defnyddio ar y pryd ar Reilffordd Lerpwl & 
Manceinion. 

Ffigwr 2.75. Ymysg yr adeiladau cyfagos i ffermdy Tal y Sarn mae’r stabl hwn a adeiladwyd yn y 
1860au i geffylau oedd yn tynnu wagenni llechi Dorothea ar hyd rheilffordd Nantlle.

Ffigwr 2.74. Adeiladwyd bythynnod Tal y Sarn Uchaf gyfagos i ffermdy cynharach yn y 1860au i 
gartrefu dynion oedd yn gweithio yn Chwarel Dorothea gerllaw, ac i ddynion a merched oedd 
yn gweithredu’r trenau llechi ar Reilffordd Nantlle.

Elfen 3.12 Plas Tal y Sarn a ffermdy Tal y Sarn
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Ffigwr 2.76. Mae’r ddwy chwarel yn weladwy 
yn yr olwg yma o’r awyr, Gorseddau yn edrych 
dros y llyn a Thywysog Cymru islaw i gefnen y 
mynydd ar ochr chwith uchaf y ffotograff.

CYDRAN 4
Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor 
(Prince of Wales), y Rheilffyrdd a’r Felin
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Lleoliad a gosodiad

Mae Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) wedi’i lleoli 5km i’r dwyrain-de-
ddwyrain o bentref Nantlle (Cydran 3), ar draws Crib Nantlle a phegwn canolog 
Mynydd Tal y Mignedd (653m). Mae’r ddwy chwarel (mae Gorseddau oddeutu 5km 
i’r de-de-ddwyrain o Dywysog Cymru), wedi’u lleoli yn yr un ardal lechi Ordoficaidd 
sy’n rhedeg am oddeutu 6km gan ymestyn yn fras o’r gogledd-orllewin i’r de-
ddwyrain. Mae Cwmystradllyn a Chwm Pennant yn ffurfio dau gwm prin eu 
hymwelwyr a phrin eu trigolion, sy’n uno i lawr yr afon. Ac ym mhob achos, câi 
gwythïen o lechi eu chwarelydda, heb fawr o lwyddiant masnachol, ar dir uchel ar 
ben y cwm. Mae’r bryniau’n ymestyn i rhwng 550 a 650m uwchben y cymoedd. 
Mae’r dirwedd wedi’i dominyddu gan ffermdir y cymoedd a thir pori agored ar yr 
ymylon. Mae Coedwig Beddgelert, sy’n ardal o 700 hectar, wedi’i lleoli 0.5km i’r 
dwyrain o Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales). Mae’r ddwy chwarel wedi’u 
cysylltu gan gyrsiau presennol y rheilffyrdd sy’n arwain at felin lechi Ynysypandy. 
Mae’r rheilffordd hirach o Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) yn igam-
ogamu draw tua’r de i lawr ochr dwyreiniol bryn Cwm Pennant am 8km cyn ymuno 
â Rheilffordd fyrrach Gorseddau (2.5km) yn y rhan olaf sy’n ymestyn am 0.75km at 
Ynysypandy. 

 

Crynodeb 

Mae’r ardal chwarelyddol fyrhoedlog hon yn nodedig am fod nodweddion a 
gollwyd mewn llawer o weithfeydd mwy llwyddiannus yn fasnachol wedi goroesi 
yma. Mae’n cynnwys Chwarel ynysig Gorseddau, a gafodd ei gadael yn fuan ar ôl 
iddi ddechrau gweithredu yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ei 
rheilffordd, anheddiad gweithwyr anghyfannedd yn Nhreforys, melin lechi 
ddramatig Ynysypandy sydd wedi’i diogelu gan Barc Cenedlaethol Eryri, a Chwarel 
Tywysog Cymru. 

Elfennau

Mae pum Elfen y Gydran hon yn dyddio’n ôl o’r 1850au i’r 1880au, gyda thirwedd 
uwchdirol ynysig.

Tabl 2.5 Elfennau Cydran 4 

Elfen 4.1 Chwarel Gorseddau 

Elfen 4.2 Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) 

Elfen 4.3 Melin Lechfeini Ynysypandy

Elfen 4.4 Rheilffordd Gorseddau, Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a 
Phorthmadog

Elfen 4.5 Pentref Treforys

Map 2.5. Ffiniau ac Elfennau Cydran 4: Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of 
Wales), y Rheilffyrdd a’r Felin (Graddfa 1:35,000).
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Elfen 4.1 Chwarel Gorseddau

2 Disgrifiad122

Chwarel lechi greiriol a ddefnyddiai y system ponciau a arloeswyd yn Chwarel y 
Penrhyn a rheilffordd lein gul a ddarparai gysylltiad â chei Porthmadog ar un adeg. 

Mae Chwarel Gorseddau yn adlewyrchu’r galw cynyddol am lechi yn yr economi 
oedd yn tyfu yn y 1850au, ac mae’n ffurfio hollt nodedig yn ochr y bryn yng Nghwm 
Ystradllyn. Oherwydd cyflwr gwael y graig, bu i’r chwarel fethu yma ar ôl ychydig o 
flynyddoedd yn unig, gan adael tystiolaeth o arferion gwaith sy’n aml wedi diflannu 
mewn lleoliadau eraill. Yn ei hoes fer, cafodd ei hagor ar system a gyflwynwyd yn 
Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1) drigain mlynedd yn gynharach fel wyth ponc yn bwydo 
inclên, a’i thomennydd o gerrig gwastraff yn ymestyn ar y naill ochr. Mae’r asedau 
eraill sydd wedi goroesi yn cynnwys llochesi ffrwydradau a llochesi holltwyr llechi, 
ynghyd â barics, swyddfa a gefail gan ddangos arferion chwarelydda llechi yng 
nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a chyfleu effaith cyfalaf yn cyrraedd yn 
annisgwyl i’r lleoliad diarffordd hwn.

Ffigwr 2.77. Chwarel Gorseddau o’r de-orllewin.

Ffigwr 2.78. Mae’r wal gynnal garreg hon yn amddiffyn Rheilffordd Gorseddau rhag y domen 
fawr o gerrig gwastraff.
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Elfen 4.2 Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales)
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Dyma chwarel lechi greiriol a weithiwyd o’r 1860au hyd 1881, ac a ddefnyddiai 
system ponciau. Mae’n arddangos arferion gweithio o anterth y diwydiant, a’r 
technolegau a fewnforiwyd gan reolwyr o Chwarel y Penrhyn a Y Felin Fawr.

Mae Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) yn adlewyrchu’r cyfnod adeiladu 
ffyniannus o’r 1860au hyd 1877. Cafodd ei gweithio yn bennaf mewn ponciau, ac 
mae saith ohonynt i gyd, er bod tystiolaeth o siafftiau yn cael eu sincio ar loriau 
gweithio ac yn cael eu hagor allan wrth geisio mynd at y llechi o dan y ddaear. Mae’r 
adeiladau’n cynnwys llochesi’r holltwyr llechi, llochesi ffrwydradau, stabl, adeiladau 
pont bwyso, swyddfa a barics, sy’n hanfodol mewn lleoliad mor diarffordd. Mae’r 
ddwy inclên wrthgytbwys yn llunio nodweddion trawiadol; roedd y rhain yn cludo 
llechi gorffenedig ynghyd â blociau crai i felin llechfeini’r Chwarel ei hun. 

Mae’r argae oedd yn pweru’r felin yn nodwedd sylweddol, yn cynnwys dwy wal fawr 
a adeiladwyd o flociau rwbel nadd. I lawr yr afon, mae’r dull o gyflenwi dŵr i bwll 
olwyn ddŵr y felin i’w weld fel rhes o bileri a arferai gynnal cafn pren.

Mae ffurf a threfniadaeth y felin ei hun yn rhagflaeniad o felin llechfeini Felin Fawr a 
ddatblygwyd yn ddiweddarach (Elfen 1.2), gyda mynediad ardraws drwy dri porth 
drws ar ffurf bwa. Oddi yma, mae llwybr y rheilffordd, a gludai’r cynnyrch gorffenedig, 
i’w weld.

Ffigwr 2.79. Agorwyd Chwarel Tywysog Cymru ar yr 
un system o bonciau â’r hyn a welwyd yn y Penrhyn, 
Dinorwig a Gorseddau. Mae’r olygfa hon yn dangos 

yr inclên uchaf, y tomennydd, y lloriau gweithio, 
llochesi’r gwneuthurwyr llechi a’r barics.

Ffigwr 2.80. Cafodd y felin oedd yn gwasanaethu Chwarel Tywysog Cymru ei dylunio gan 
John Francis, rheolwr Chwarel y Penrhyn, a’i fab, pan oeddent hefyd yn mynd ati i ailfodelu Y 
Felin Fawr yng Nghydran 1. Fe’i hadeiladwyd ym 1864. Roedd yr olwyn ddŵr oedd yn ei 
phweru wedi’i lleoli yn erbyn y talcen ar yr ochr chwith. Yn y pellter, mae’r rheilffordd yn 
ymlwybro i lawr drwy’r cwm. Mae’r felin yn arddangos technoleg drosglwyddo yn niwydiant 
llechi Cymru.
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Elfen 4.4 Rheilffordd Gorseddau, 
Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phorthmadog

Mae Ynysypandy yn felin ddŵr segur ac nid oes to arni, ac roedd yn prosesu 
llechfeini; dyma strwythur trawiadol ac uchelgeisiol ei bensaernïaeth. Mae bellach 
wedi’i warchod.

Mae’r felin slabiau llechi unigryw oedd yn gwasanaethu Chwarel Gorseddau o 1857 
hyd 1866 yn uchelgeisiol o ran ei phensaernïaeth (mae sawl llawr iddi), ac yn 
nodwedd drawiadol yn ei lleoliad gwledig. Mae ei dyluniad ffowndri yn adlewyrchu 
cefndir rhan-ddeiliaid a pheirianwyr Gorseddau yn y rhwydwaith rheilffyrdd 
cenedlaethol oedd ar dwf.

Cafodd Rheilffordd Gorseddau ei hadeiladu yn gadarn yn 1854-7 i’w gweithredu 
gyda cheffyl a disgyrchiant. Roedd Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phorthmadog 
yn lein a adeiladwyd yn ysgafn at Chwarel Tywysog Cymru a’r bwriad oedd cludo 
arni gan ddefnyddio locomotifau. 

Mae’r systemau rheilffordd a wasanaethai’r ddwy chwarel yn enghraifft o’r dulliau 
adeiladu gwahanol. Cafodd y lein a oedd wedi’i pheiriannu’n dda a arweiniai at 
Chwarel Gorseddau (ac a gwblhawyd yn 1857) ei hadeiladu gan James Brunlees 
(1816-1892) a’i gydweithiwr, Daniel Mackinson Fox (1830–1918), ac roedd y ddau 
ohonynt wedi cael gyrfaoedd rhyngwladol nodedig fel adeiladwyr rheilffyrdd. I’r 
gwrthwyneb, adeiladwyd Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phorthmadog 1875 a 
arweiniai at Chwarel Tywysog Cymru, gan gontractwr lleol, Richard James Davids o 
Gaernarfon, i safon llawer is, er gwaethaf ei theitl mawreddog.

Elfen 4.3 Melin Llechfeini Ynysypandy

Ffigwr 2.81. Câi Melin Llechfeini Ynysypandy ei phweru gan olwyn ddŵr a gâi ei bwydo gan 
nant gyfagos. Cafodd y peiriannau trymach eu gosod ar y llawr isaf a gwnaed y gwaith 
ysgafnach ar y lloriau uwch. Câi blociau crai a’r cynnyrch gorffenedig eu cludo i mewn ac allan 
gan y seidins rheilffordd yn y cefndir.

Ffigwr 2.82. Er y teitl mawreddog, roedd Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phorthmadog yn 
cynnwys un lein o drac, a adeiladwyd mor rhad â phosib i gario traffig ysgafn, ac roedd yn 
nodweddiadol o nifer o systemau diwydiannol ledled y byd. Ymhell dros ganrif ar ôl iddi gael 
ei sgrapio, mae olion y sliperi pren yn dal i’w gweld.



2
 D

is
g

ri
fi

ad

2 Disgrifiad 1292 Disgrifiad128

Anheddiad sydd bellach yn anghyfannedd, a gynlluniwyd a’i adeiladu yn y 1850au 
ar gyfer Chwarel Gorseddau.

Mae pentref Treforys yn anheddiad anghyfannedd ac adfeiliedig wedi’i leoli ar ochr 
bryn 1km i’r gorllewin o’r chwarel. Mae’n cynnwys 18 pâr o fythynnod pâr gyda dwy 
ystafell a adeiladwyd â rwbel ar dair stryd baralel gyda waliau fflanc syth, yn debyg i, 
ac o bosib a ysbrydolwyd gan, bentrefi ystâd a gynlluniwyd yn Yr Alban ac Iwerddon, 
yn ogystal â Mynydd Llandygái (Elfen 1.5).

Crynodeb o Werthoedd a Nodweddion 

Mae Chwarel Gorseddau a Chwarel Lechi Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) yn 
ffurfio tirwedd greiriol sy’n dangos brwdfrydedd masnachol oes aur diwydiant llechi 
Cymru o’r 1850au i’r 1870au, a dulliau gweithio’r cyfnod. Mae’r ddwy chwarel yn 
dilyn dull y Penrhyn o bonciau yn ochr y bryn. Mae’r ddwy yn cael eu gwasanaethu 
gan felinau slabiau llechi wedi’u pweru â dŵr. Mae melin Ynysypandy, a wasanaethai 
Chwarel Gorseddau, yn addasiad o ddyluniad ffowndri, ac yn adlewyrchu cefndir y 
buddsoddwyr mewn gweithredu rheilffyrdd. Mae’r felin yn Chwarel Bwlch y Ddwy 
Elor (Prince of Wales) yn dangos trosglwyddiad y technegau a esblygwyd yn Chwarel 
y Penrhyn. Mae’r ddwy reilffordd yn dangos y dulliau gwahanol o adeiladu cyswllt 
cludiant diwydiannol – adeiladwyd Gorseddau yn gadarn ar gyfer traffig na theithiodd 
bron ddim arni; roedd Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phorthmadog yn ymgais i 
ymgorffori dull Rheilffordd Ffestiniog ond cafodd ei hadeiladu yn rhad ac fe’i 
gosodwyd yn hynod ysgafn.

Mae olion y barics i’w gweld yn y ddwy chwarel, er mai’r anheddiad mwyaf nodedig 
yn y Gydran hon yw pentref Treforys, a adeiladwyd yn 1857. Mae’r dyluniad yn 
adlewyrchu’r syniadau cyfoes am ail-gartrefu poblogaethau gwledig a oedd yn 
gyfarwydd i fwrdd cyfarwyddwyr Gorseddau ac i’w beiriannydd, James Brunlees, a 
ddyluniodd y rheilffordd i Borthmadog hefyd. 

Elfen 4.5 Pentref Treforys

Ffigwr 2.83. Bu i bwy bynnag a gynlluniodd 
bentref Treforys fethu â gwerthfawrogi pa mor 
anwastad, corsiog a hesb oedd y llethrau. 
Roedd tŷ’r rheolwr wedi’i leoli yn y coed i’r 
dde. Cafodd y lle ei enwi ar ôl Richard Morris 
Griffith, bancwr lleol a gynorthwyodd i ddod o 
hyd i’r cyfalaf, ond gan y bobl leol, cyfeiriwyd 
at y lle fel ‘Johannesburg’ – i gynrychioli 
cymuned ddiwydiannol newydd a digyfraith.

Ffigwr 2.84. Mae’r heriau o fyw ym mhentref cwmni Treforys i’w gweld yn yr olygfa hon o’r 
stryd ganol, sy’n dangos tri o’r 18 o strwythurau bythynnod pâr.  Daeth y frech wen i’r pentref 
yn ystod gaeaf 1859-60 ac fe’i gadawyd yn wag pan gaeodd Chwarel Gorseddau rai 
blynyddoedd wedyn.



Ffigwr 2.85. Mae’r cyfan o dirwedd 
Ffestiniog i’w weld yn yr olygfa hon o’r 
awyr, o dirffurf arwyneb y chwarel a thref 
Blaenau Ffestiniog, i lein Rheilffordd 
Ffestiniog i Borthmadog.
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CYDRAN 5
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, 
‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog
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Map 2.6. Ffiniau ac Elfennau Cydran 5: Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, ‘dinas 
llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog (Graddfa 1:50,000).
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Lleoliad a gosodiad

Mae Ffestiniog yn ardal o ucheldir ar derfyn deheuol mynydd-dir yr Wyddfa, rhwng 
Manod (661m) a mynyddoedd y Moelwyn (770m); mae eu copaon yn cael eu 
hadnabod ar y cyd fel y Moelwynion. Mae’r chwareli a’r dref wedi’u lleoli oddeutu 
16km i’r de-ddwyrain o Ddinorwig (Cydran 2) a 12km i’r dwyrain o Chwareli 
Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) (Cydran 4). Mae Ffestiniog wedi’i 
lleoli yn yr ail felt llechi mawr (Dosbarth Llechi Meirionnydd, Ordoficaidd), lle mae’r 
ffurfiadau llechi yn pantio o dan y mynyddoedd. Câi llechi o ansawdd uchel ei 
fwyngloddio yn helaeth o dan y ddaear.

Yn dilyn y gwaith helaeth o chwilota o dan y ddaear, ceir yma rwydwaith estynedig 
o agorau ogofaol, wedi’u gwahanu gan bileri neu waliau oedd yn cynnal y to, ac 
oedd wedi’u cysylltu’n llorweddol a chyfres o lefelau neu loriau, ac yn fertigol gan 
inclên danddaearol. Roedd rhai o’r mwyngloddiau yn rhai nodweddiadol gan nad 
oedd ‘pen’ arnynt, ac yno câi wyneb y garreg anghynhyrchiol ei thynnu er mwyn 
cael at y llechi o ansawdd uchel oedd ar ôl yn y pileri, ac o ganlyniad i’r gwaith, 
roeddynt yn newid i fod yn chwareli wyneb. Ynghyd â’r tomennydd niferus o gerrig 
gwastraff, mae graddfa eu tirffurf yn dominyddu ochr y bryniau uwchben y dref. 

 

Unwaith y dechreuwyd ar y gwaith o chwarelydda a mwyngloddio’r llechi Ordoficaidd 
yma, daeth y silff naturiol ar y llethrau is yn ganolbwynt ar gyfer aneddiadau a 
esblygodd yn ‘ddinas llechi’ – Blaenau Ffestiniog – yr anheddiad llechi mwyaf trefol 
o’r holl aneddiadau chwareli llechi. Heddiw, mae poblogaeth o 5000 o siaradwyr 
Cymraeg, yn bennaf, yn y dref, ond roedd yn gartref i bron i 12,000 o bobl pan oedd 
y diwydiant yn ei anterth. Mae’r dref yn gweld y glawiad uchaf o unrhyw dref yng 
Nghymru, ac mae’r ardal yn cael ei draenio gan Afon Dwyryd. Roedd hyn yn darparu 
porth naturiol at y môr ac i’r harbwr ym Mhorthmadog, wedi’i leoli mewn cilfach 
ogleddol ar aber tywodlyd Glaslyn oddeutu 15km i’r de-orllewin o Ffestiniog. Roedd 
yr afon ei hun yn llwybr allforio cychwynnol ar gyfer yr allbwn uchel o lechi o 
fwyngloddiau a chwareli mawr dan berchnogaeth wahanol, ond o 1836, Rheilffordd 
Ffestiniog oedd yn cysylltu’r chwareli â llongau, gan ddilyn ffurf trawiadol ar hyd 
llethrau’r cwm. Mae’r gosodiad daearyddol wedi siapio nodweddion a chyflawniad 
technegol y rheilffordd, ac wedi pennu ei llwybr a dylanwadu ar ei datblygiad dros 
amser.

Crynodeb 

Mae’r Gydran hon yn cynnwys grŵp cynrychioliadol o fwyngloddiau tanddaearol, 
chwareli, tomennydd a melinau cysylltiedig a’r dref llechi fwyaf yng Ngogledd 
Orllewin Cymru, Blaenau Ffestiniog, gyda’i threfn drefol ffurfiol; hefyd Plas Tan y 
Bwlch, a arferai fod yn gartref i deulu o berchnogion chwarel o bwys ac sydd 
bellach yn ganolfan astudio preswyl i Barc Cenedlaethol Eryri, ceiau ar Afon 
Dwyryd, rheilffordd cludo llechi arloesol Rheilffordd Ffestiniog, sy’n parhau i fod 
yn weithredol, a Harbwr Porthmadog.

Elfennau

Mae elfennau’r Gydran hon yn dyddio’n ôl rhwng yr 1820au a’r 1930au.

Tabl 2.6 Elfennau Cydran 5

Elfen 5.1 Chwareli Ffestiniog – Y Tirffurf Arwynebol

Elfen 5.2 Chwareli Ffestiniog – Y Gweithfeydd Tanddaearol

Elfen 5.3 Gorsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon

Elfen 5.4 Melin Chwarel Diffwys

Elfen 5.5 Prif Gyfadeiladau Chwarel Maenofferen

Elfen 5.6 Tref Blaenau Ffestiniog

Elfen 5.7 Plas Tan y Bwlch

Elfen 5.8 Ceiau llechi ar Afon Dwyryd

Elfen 5.9 Rheilffordd Ffestiniog

Elfen 5.10 Harbwr Porthmadog

‘Blaenau Festiniog [sic] might well be termed the “city of slates”’
(newyddiadurwr anhysbys, 1873).
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Cafodd tirffurf estynedig chwareli Ffestiniog ei chreu o ddiwedd y ddeunawfed 
ganrif ymlaen. Mae’n cynnwys chwareli arwyneb cynnar y bu’n rhaid eu hymestyn 
dan ddaear, wrth i’r galw dyfu, gan ddilyn rhediad y gwythiennau llechi Ordoficaidd, 
ynghyd â gweithfeydd agored a grëwyd wrth dynnu’r uwch-graig yn ddiweddarach.

Mae tirffurf wyneb chwareli llechi Ffestiniog yn drawiadol. Mae gwahanol 
olygbwyntiau yn cynnig golygfeydd o’r tomennydd enfawr o rwbel gwastraff llechi 
sy’n dominyddu’r dref, neu’r gweithfeydd agored anferthol. Mae pump o brif 
weithfeydd llechi, o’r gorllewin i’r dwyrain: Cwmorthin, Oakeley, Llechwedd, 
Maenofferen a Diffwys.

Mae’r nodweddion eraill yn cynnwys adeiladau’r felin lle y câi llechi eu llifio a’u hollti.

Elfen 5.1 Chwareli Ffestiniog – Y Tirffurf Arwynebol

Ffigwr 2.87. Yng nghanol 
y tomennydd o wastraff 
llechi sydd yn y tirffurf, 
mae nodwedd tirwedd 
syth yr inclên yn 
cyferbynnu â’r llwybr 
cerdded igam-ogam ar 
gyfer chwarelwyr sy’n 
arwain at Chwarel yr 
Oakeley.

Ffigwr 2.86. Mae’r olygfa o’r chwareli yn datgelu 
graddfa’r gweithrediadau ar yr wyneb yn nhirwedd 
llechi Ffestiniog, ond dim ond darn bychan o’r 
pictiwr oedd hwn, o gymharu â’r gweithfeydd 
tanddaearol oddi tanynt. Mae’r tomennydd o 
gerrig gwastraff yn dominyddu’r dref.
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Elfen 5.2 Chwareli Ffestiniog – Y Gweithfeydd Tanddaearol

2 Disgrifiad138

Roedd rhediad y gwythiennau o lechi Ordoficaidd yn pennu ffurf y agorau sy’n 
llunio’r gweithfeydd tanddaearol yn Ffestiniog, a’r twnelau oedd yn arwain atynt.

Mae detholiad technegol o’r gweithfeydd tanddaearol estynedig wedi’i wneud i 
sicrhau bod popeth sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf sylweddol at y Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol yn yr Eiddo Enwebedig, wedi cael ei gynnwys. Mae’r rhain yn 
Chwarel Cwmorthin a rhannau o Chwarel Maenofferen, ac yn cynnwys agorau 
trawiadol o dan y mynyddoedd, lle, mewn sawl achos, mae’r peiriannau, inclêns 
cyfan a’r system rheilffordd wedi goroesi; hefyd, mae’r gweithfeydd tanddaearol yn 
gwarchod arteffactau llai a byrhoedlog, megis esgidiau, papurau newydd a phacedi 
sigarennau.

Bu i fwyngloddiau llechi Ffestiniog esblygu o amgylch inclên oedd yn gostwng o 
lawr prosesu a thipio i sinc agored (yn llythrennol), ac yna’n diflannu o’r golwg drwy 
agoriad ogof yn wyneb y graig yn uniongyrchol o dan yr ‘hard’ (dyddodion siert 
uwchben y llechi), gan ddilyn rhediad y wythïen. Unwaith y byddai’r chwarelwyr 
wedi gyrru’r siafft ar gyfer yr inclên, roeddynt yn gyrru twnelau cangen a adwaenid 
fel ‘lefelau’ gan ddilyn cyfeiriad y wythïen ar rannau fertigol o oddeutu 12m i roi 
mynediad i’r agorau lle câi’r graig ei gweithio; byddai inclên pellach dan ddaear, fel 
bo’r angen, yn rhoi mynediad i lefelau a safai hyd yn oed yn ddyfnach. Roedd rhai 
gweithfeydd tanddaearol yn cael eu cyrraedd gan dwnnel gwastad o’r agoriad, ac 
mae enghreifftiau o hyn i’w gweld yng Nghwmorthin a Maenofferen.

Ffigwr 2.88. Mae 
arteffactau hanesyddol, 
megis y bont hon ym 
melin Cwmorthin, wedi 
goroesi’n arbennig o dda 
yng nghyd-destun 
gweithfeydd tanddaearol. 

Ffigwr 2.90. Mae enghreifftiau niferus o inclên sydd wedi goroesi’n gyfan yng ngweithfeydd 
tanddaearol Ffestiniog. Dyma inclên y wythïen gefn yng Nghwmorthin.

Ffigwr 2.89. Roedd y wagenni hyn ym mwynglawdd 
Cwmorthin wedi eu llwytho â sgrap ond ni 
chawsant eu tynnu i’r wyneb erioed.
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Mae Gorsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon yn enghraifft brin o orsaf ynni dŵr o ddechrau’r 
ugeinfed ganrif, ac mae yna’r mwyafrif o’r peiriannau gwreiddiol, enghraifft 
gyflawn o’r defnydd diwydiannol a wnaed o ynni dŵr.

Mae Gorsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon (1904) yn enghraifft weithredol sydd wedi goroesi 
o orsaf gynhyrchu trydan ddiwydiannol gynnar gyda thyrbinau sy’n cael eu pweru 
gan ddŵr. Cafodd y ffordd arloesol hon o fanteisio ar lawiad uchel yr ardal ei 
defnyddio i weithredu’r inclên yn chwarel Llechwedd. Mae wedi’i leoli yn y lanfa lle 
byddai llechi Chwarel Llechwedd yn cael eu cludo at y rhwydwaith rheilffyrdd 
cenedlaethol, ac mae bellach yn cyflenwi’r Grid Cenedlaethol. Roedd y ddwy olwyn-
pelten Giles sydd wedi goroesi yn gyrru generadur 175 cilowat Johnson & Phillips.

Elfen 5.3 Gorsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon

Ffigwr 2.92. Sefydlwyd Gorsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon yn 1904, a dyma un o’r gorsafoedd 
cynhyrchu trydan dŵr gweithredol hynaf y gwyddys amdani yn unrhyw fan. Roedd diwydiant 
llechi Cymru’n wyliadwrus ynghylch buddsoddi mewn offer trydanol ond fe wnaed defnydd 
helaeth ohono unwaith iddo brofi ei werth, yn enwedig pan oedd pris glo’n codi.

Ffigwr 2.91. Mae’r peiriannau gwreiddiol wedi’u 
cadw yng Ngorsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon 
(rhestredig), ynghyd â chyfres ddŵr newydd.
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Adeiladwyd melin ynni stêm Chwarel Diffwys mewn sawl cam a dyma un o’r 
melinau ‘integredig’ cynharaf, lle mae’r holl brosesau ar gyfer cynhyrchu llechi toi 
yn cael eu gwneud dan yr un to.

Y felin stêm nodedig yn Chwarel Diffwys oedd y safle prosesu mawr cyntaf yn 
niwydiant llechi Cymru lle defnyddiwyd peiriannau pŵer i leihau’r blociau i gynhyrchu 
llechi toi yn y lle cyntaf, yn hytrach na llechfeini pensaernïol. Mae’r rhan gynharaf yn 
dyddio’n ôl o ddiwedd y 1850au neu ddechrau’r 1860au, ac wedi hynny fe gafodd ei 
ymestyn i’r gorllewin a’r dwyrain. Mae’r adfeilion yn goron ar y nenlen.

Grŵp o adeiladau a strwythurau a adeiladwyd o’r 1860au ymlaen, sy’n dangos 
technoleg arwyneb nodweddiadol o weithfeydd llechi yng Nghydran Ffestiniog.

Mae’r cyfadeiladau chwarel hyn sydd wedi cadw yn dda, yn cynnwys nodweddion 
cyffredin o Gydran Ffestiniog, gan gynnwys y felin llechi o ddiwedd y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, a fu’n weithredol hyd y 1990au, gyda thystiolaeth o ynni dŵr, 
stêm a thrydan, adeiladau ategol ac inclên cludo-i-fyny o’r gweithfeydd tanddaearol 
estynedig. 

Elfen 5.4 Melin Chwarel Diffwys Elfen 5.5 Prif Gyfadeiladau Chwarel Maenofferen

Ffigwr 2.93. Nid yw melin stêm Chwarel Diffwys wedi cael ei defnyddio ers y 1920au ond mae 
wedi goroesi ac yn dangos sut y byddai’r broses o drawsnewid llechfeini crai o’r mwynglawdd 
i lechi toi, yn digwydd.

Ffigwr 2.94. Melin Maenofferen yw’r enghraifft orau a mwyaf cyflawn sydd wedi goroesi o 
safle prosesu llechi o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ffigwr 2.95. I ddechrau, roedd yr inclên cludo-i-fyny ym Maenofferen wedi’i phweru gan stêm, 
ac yna gan drydan. Bu’n weithredol hyd y 1990au.
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Ffigwr 2.96. Saif tref Blaenau Ffestiniog 
wrth droed y mwyngloddiau a’r chwareli 
llechi a esgorodd ar ei bodolaeth.

2 Disgrifiad144

Bu i dref Blaenau Ffestiniog esblygu o’r 1820au i 1900 i gartrefu gweithlu newydd 
a chynyddol, ac mae ei siopau, ei thafarndai, ei haddoldai a’i hystafelloedd darllen 
yn adlewyrchu ffordd newydd o fyw.

Mae Blaenau Ffestiniog yn dref 
ddiwydiannol sydd wedi’i diffinio’n hynod 
dda ac a sefydlwyd gan chwarelwyr llechi 
a’u teuluoedd; cyn 1820, dim ond caeau a 
ffermdai oedd yno. Cafodd twf cyflym y 
‘ddinas llechi’ hon ei gynnal yn gyfan gwbl 
trwy fanteisio ar y llechi, a chafodd 
cymeriad y dref ei llunio mewn ychydig o 
ddegawdau. Mae wedi’i chysylltu gyda’r 
dirwedd ddiwydiannol o fwyngloddiau, 
chwareli a rheilffyrdd gan rwydwaith o 
draciau a ffyrdd.

Saif Blaenau Ffestiniog ar silff naturiol islaw 
blaenau plwyf Ffestiniog. Dyma’r anheddiad 
mwyaf trefol a mwyaf cynlluniedig o’r 
aneddiadau chwareli llechi.  Hwn yw’r mwyaf hefyd, gyda’i gyfres o gymunedau 
wedi’u cysylltu mewn anheddiad llinol hir.   Gyda’i gilydd, mae dros 4km o ruban 
trefol wedi’i gynnwys, sy’n ymestyn allan ar hyd ffordd yr A470 (llwybr a adeiladwyd 
dros amser, ond a gwblhawyd fwy neu lai erbyn 1830, sydd bellach yn gweithredu 
fel y brif ffordd rhwng Gogledd a De Cymru), ar ffurf pedol sydd wedi’i chanoli ar 
bentir Cwm Bowydd, gan ymestyn o ben gorllewinol y dref i gyfeiriad deheuol at 
Dan y Grisiau, ac o ben dwyreiniol y dref i gyfeiriad deheuol drwy Fethania a Manod 
i Gongl y Wal (gweler Ffigwr 2.1). Bu i’r ffyrdd ddarparu fframwaith datblygu trefol, yn 
yr un modd â Rheilffordd Ffestiniog, yn enwedig yn Nhan y Grisiau. Adeiladwyd tai 
cynnar ar hyd y llwybrau trafnidiaeth hyn. Roedd y topograffi yn rhwystr cyson. 

Lluniwyd sgwariau a thai mawr wedi’u cynllunio’n ffurfiol ar gyfer pobl ddosbarth 
canol y dref, ynghyd â thai teras y chwarelwyr. Mae pedair o eglwysi Anglicanaidd yn 
y dref, a deugain o gapeli, ac mae hyn yn rhoi awgrym o raddfa ac ystod ffydd y 
gymuned.

Elfen 5.6 Tref Blaenau Ffestiniog

Ffigwr 2.97. Dechreuodd y gwaith o adeiladu capeli mawr a phensaernïol grand yn y 1860au 
– sy’n cyd-fynd ag anterth y diwydiant llechi. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys Capel 
Methodistiaid Calfinaidd Rhiw (1867–68) gyda’r ‘bwa eurgylch’ blaen sy’n nodweddiadol o 
sawl capel Cymreig.

Ffigwr 2.98. Mae’r Sgwâr a’r parc ym Mlaenau 
Ffestiniog yn dangos sut y bu i’r anheddiad 
diwydiannol amrwd hwn esblygu i fod yn 
gartref i’r dosbarth canol oedd ar gynnydd.
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Plasty gwledig yw Plas Tan y Bwlch, sydd bellach yn ganolfan astudio i Barc 
Cenedlaethol Eryri, ac mae’n dangos y cyfoeth a grëwyd gan y diwydiant llechi.

Roedd Plas Tan y Bwlch yn gyn gartref i deulu’r Oakeley, ac yn rhan o’u hystâd roedd 
tair o brif chwareli Ffestiniog. Bellach, mae’r eiddo’n cael ei ddefnyddio fel canolfan 
astudio breswyl Parc Cenedlaethol Eryri. Saif ar safle tŷ annedd llawer cynharach, ac 
mae i’r tŷ ben blaen o’r ddeunawfed ganrif, ond mae’n dyddio’n bennaf i 1868-86, 
pan y’i ail-adeiladwyd a’i ymestyn a sefydlu’r gerddi teras estynedig. Mae’n edrych 
dros Afon Dwyryd, lle y câi llechi eu trosglwyddo o droliau i gychod. Mae Rheilffordd 
Ffestiniog (Elfen 5.9) yn pasio drwy diroedd yr eiddo.

I ddechrau, roedd llechi Ffestiniog yn cael eu cludo mewn troliau i geiau ar Afon 
Dwyryd, cyn cael eu cludo ar gwch i Borthmadog.

Yn y dyddiau cynnar, roedd y gwaith o allforio’r llechi yn y Gydran hon yn dibynnu’n 
drwm ar gludiant afon, a pharhaodd hyn hyd yn oed ar ôl i’r rheilffordd gyrraedd. 
Roedd lonydd trol a osodwyd yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg yn cludo llechi i geiau a adeiladwyd yn bwrpasol ac yno fe drosglwyddwyd 
y llwyth i gychod bychain. Mae dau o’r ceiau afon a adeiladwyd gan y cwmnïau 
chwarel wedi cadw’n hynod dda, ac maent wedi’u cynnwys yn yr Eiddo Enwebedig.

Ffigwr 2.99. Cafodd Plas Tan-y-Bwlch ei ymestyn a’i addasu yn ail hanner y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg, gan ddefnyddio’r elw o chwareli teulu’r Oakeley yn Ffestiniog.

Elfen 5.7 Plas Tan y Bwlch Elfen 5.8 Ceiau llechi ar Afon Dwyryd

Ffigwr 2.100. Tyddyn Isa yw un o’r ceiau 
sydd wedi goroesi orau lle y câi llechi eu 
trosglwyddo o droliau i gychod afon gan 
ddynion cychod lleol a adwaenid fel 
‘Philistiaid’ (ond nid ydym yn gwybod 
pam), cyn cael eu llwytho i longau môr. 
Roedd Tyddyn Isa yn gwasanaethu 
gweithfeydd llechi cynnar ger y chwarel 
bresennol ym Maenofferen, ac fe’i 
adeiladwyd gan Jack Griffith, contractwr 
o dref gyfagos Dolgellau, yn 1823–4.
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Elfen 5.9 Rheilffordd Ffestiniog

2 Disgrifiad148

Bu i’r system rheilffordd 0.6m o led arloesol a hynod ddylanwadol hon gludo 
llechi o Ffestiniog i harbwr Porthmadog o 1836 i 1946, ac mae bellach yn 
gweithredu fel atyniad i ymwelwyr gyda’i locomotifau stêm hanesyddol a’i fflyd o 
gerbydau a wagenni.

Mae Rheilffordd Ffestiniog yn system lein gul arloesol a adeiladwyd i gysylltu’r 
chwareli â’r môr ar ffurf llwybr a ymlwybrai at Harbwr Porthmadog, sy’n parhau i fod 
yn weithredol ar gyfer cychod pleser.

Fe wnaeth y system hon fabwysiadu a gwella technoleg rheilffyrdd cludo llechi 
presennol gogledd orllewin Cymru. Bu iddi fabwysiadu lein 0.6m Ffordd Haearn 
Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3) a thechnoleg Stephenson o flociau carreg a rheiliau 
haearn gyr Nantlle (Elfen 3.9) pan y’i cwblhawyd yn 1836 fel lein mwynau ceffyl a 
disgyrchiant. Yn ddiweddarach, aethpwyd â’r traddodiad dylunio hwn i gyfnod o 
dyniant stêm a cherbydau teithwyr, pan gafodd ei moderneiddio yn y 1860au. Roedd 
Rheilffordd Ffestiniog yn hynod ddylanwadol ledled y byd yn dilyn ymweliadau 
swyddogion a pheirianwyr i Ogledd Cymru yn 1870. Dyma oedd yr ysbrydoliaeth ar 
gyfer y Darjeeling Himalayan Railway, un o  Reilffyrdd Mynydd Treftadaeth y Byd 
India, ynghyd â Rheilffordd Talyllyn (Elfen 6.4) a Rheilffordd Chwarel y Penrhyn (Elfen 
1.3). Yn dilyn cyfnod o fod ar gau, ail-agorwyd y rheilffyrdd mewn camau o 1955 i 
1982. Mae wedi cadw llawer o’i ffurf, adeiladau, locomotifau a stoc rowlio gwreiddiol, 
gan gynnwys ei fflyd hanesyddol o wagenni llechi Fictoraidd. Yn yr Eiddo Enwebedig, 
mae’r incleiniau sy’n cysylltu’r chwareli â Rheilffordd Ffestiniog yn llunio nodweddion 
trawiadol yn y dirwedd.

Ffigwr 2.101. Nodwedd o’r rheilffordd yw ei defnydd 
o sarnau wyneb carreg i’w chludo dros lednentydd.

Ffigwr 2.102. Mae Rheilffordd Ffestiniog wedi mynd drwy drawsnewidiad o fod yn rheilffordd 
llechi a weithiai gyda cheffyl a disgyrchiant, i reilffordd gyhoeddus weithredol fechan ond 
dwys, ac mae bellach yn atyniad twristiaeth o bwys.
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Saif yng ehangder a chysgod aber Glaslyn, sy’n arwain draw at Fôr Iwerddon, a 
dyma’r pwynt allforio ar gyfer llechi Ffestiniog o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, a wasanaethwyd yn y lle cyntaf gan gychod afon a chan y rheilffordd o 
1836. 

Mae’r ceiau, a adeiladwyd rhwng 1824 ac 1867, yn parhau i gael eu defnyddio ar 
gyfer cychod pleser, ac mae sied lechi sydd wedi goroesi bellach yn gartref i’r 
Amgueddfa Forwrol. Ymysg y nodweddion eraill mae warysau pren, adeilad y 
Genhadaeth i Forwyr ac ‘Ynys Ellis’, y banc balast a luniwyd o graig a ddaethpwyd o 
harbyrau ledled y byd o fannau lle y teithiai llongau i Borthmadog i nôl cargo o 
lechi. Rhwng 1824 a 1914, roedd y mwyafrif o lechi Ffestiniog yn cael eu hallforio o’r 
man hwn.

Crynodeb o werthoedd a nodweddion 

Bu i’r ardal chwarelydda llechi ddatblygu o ganol y ddeunawfed ganrif gyda dyfodiad 
chwarelwyr medrus o Chwarel Cilgwyn yn Nantlle, ond ni ddatblygodd o ddifri hyd 
nes y gwelwyd buddsoddiad mawr o Loegr ac Iwerddon ar ddechrau’r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg. Gan na ellid cloddio’r llechi o dan y ddaear heb ddatblygu’r 
chwareli cychwynnol, daeth hon yn ardal flaenaf am fwyngloddio llechi; mae’r twneli 
aml-lefel a’r cannoedd o agorau, llawer ohonynt sydd wedi’u cadw’n dda, yn 
cynnwys cyfoeth o arteffactau. Y dref a dyfodd i gartrefu’r gweithlu yw’r mwyaf trefol 
o aneddiadau’r chwareli llechi, ac mae’n cynnwys mannau cyhoeddus sydd wedi’u 
cynllunio’n dda. Roedd Rheilffordd arloesol Ffestiniog at harbwr Porthmadog yn 
ysbrydoliaeth ar gyfer systemau lein gul ledled y byd.

Mae’n ardal lle nad oedd un tirfeddiannwr wedi llywodraethu’n llwyr drosti, a lle y 
gweithiwyd llawer o chwareli amrywiol. Bu i’r Arglwydd Palmerston, gwladweinydd 
Prydeinig, fuddsoddi’n drwm yn un o weithfeydd llechi Ffestiniog; roedd eraill yn 
fancwyr o gymuned Huguenot yn Nulyn, ac o Lerpwl a Chanolbarth Lloegr. Nhw 
ddarparodd y cyfalaf ar gyfer gweithfeydd tanddaearol o’r 1820au, gan ddatblygu 
dull crwybr hynod a arweiniodd at dros 100km o lefelau a agorau. Mae’r rhai yn 
Chwarel yr Oakeley a Chwareli Votty a Bowydd wedi cwympo ac mae’r rhai yn 
Wrysgan yn beryglus, ond mae eraill wedi goroesi ac maent wedi’u cadw’n dda, fodd 
bynnag; maent yn hygyrch ac yn cadw cyfoeth o arteffactau hanesyddol. Dim ond 
gweithfeydd tanddaearol cyfyngedig oedd yn Chwarel Diffwys.

Gyda dyfodiad Rheilffordd Ffestiniog (0.6m o led) a adeiladwyd rhwng 1832 a 1836, 
cafodd y chwareli allfa fwy cost-effeithiol at yr harbwr ym Mhorthmadog na’r hyn 
oedd ar gael yn flaenorol â’r ceffylau, troliau a chychod afon. Dechreuodd fel 
rheilffordd mwynau ceffyl a disgyrchiant, gan dynnu ar dechnolegau a oedd ar gael 
ac ac a ddefnyddid yn Rheilffordd Chwarel y Penrhyn a Rheilffordd Nantlle, ond fe’i 
trawsnewidiwyd rhwng 1863 a 1872 i reilffordd gyhoeddus fechan, ond oedd â 
chapasiti uchel iawn.   Cafodd y model hwn ei efelychu ledled y byd, yn dilyn 
ymweliadau gan swyddogion a pheirianwyr i Ffestiniog yn 1870 wedi iddynt gael eu 
gwahodd yno gan beiriannydd y rheilffordd, Charles Easton Spooner. Mae’r 
rheilffordd yn parhau i fod yn weithredol fel atyniad poblogaidd i dwristiaid, ac mae’n 
cadw ei chymeriad fel rheilffordd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i raddau helaeth 
iawn.

Tyfodd Blaenau Ffestiniog o fymryn o dai gwasgaredig i fod yn dref o 11,274 erbyn 
1881. Mae’r datblygiadau rhuban cynharach, na chawsant eu cynllunio, i’w gweld yn 
amlwg, ac yn cyferbynnu â phensaernïaeth hyderus ail hanner y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, gyda’i gapeli Anghydffurfiol trawiadol a mannau agored cyhoeddus. 

Daeth y gwaith o weithio llechi tanddaearol ar raddfa fawr i ben yng Nghymru yn 
1999 (ym Maenofferen). Mae teithiau tan ddaear ar gyfer ymwelwyr arbenigol ac 
achlysurol yn dehongli treftadaeth ddiwydiannol Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru.

Ffigwr 2.103. Mae cam olaf y siwrne o’r chwarel i’r môr yn mynd â Rheilffordd Ffestiniog dros 
forglawdd a adeiladwyd yn 1808-1811, ac fe’i gwelir yma ar y dde. Bu i wyro’r Afon Glaslyn 
lunio harbwr (chwith). Adeiladwyd y ceiau rhwng 1824 ac 1867 i hwyluso trosglwyddiad llechi 
Ffestiniog, i ddechrau o gychod afon bychan, yn ddiweddarach o’r rheilffordd, i longau oedd 
yn hwylio’r cefnforoedd. Mae’r Banc Balast (blaen chwith) wedi’i lunio o greigiau a ollyngwyd 
fel balast o longau llechi oedd yn dychwelyd heb gargo. Mae Harbwr Porthmadog yn cael ei 
ddefnyddio’n helaeth gan gychod pleser.

Elfen 5.10 Harbwr Porthmadog
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CYDRAN 6
Chwarel Lechi Bryneglwys, Pentref 
Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn

Ffigwr 2.104. Mae pentref Abergynolwyn 
yn y blaendir, gyda Chwarel Bryneglwys 
yn y pellter a’r rheilffordd yn dilyn 
amlinellau’r bryn drwy’r coed ar y dde. Map 2.7. Ffiniau ac Elfennau Cydran 6: Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a 

Rheilffordd Talyllyn gydag elfennau cysylltiedig (Graddfa 1:70,000).

Ffin yr Eiddo Enwebedig

Eiddo Enwebedig tanddaear (graddau)
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Lleoliad a gosodiad

Lleolir Chwarel Lechi Bryneglwys o fewn y bedwaredd prif ardal lechi sydd i’w 
chynnwys yn y gyfres hon. Mae brigau llechi Ordofigaidd wedi’u halinio gydag ystod 
o fryniau bychan sy’n gogwyddo tua’r gogledd-ddwyrain a’r de-orllewin yn ne 
Gwynedd, 38km i’r de-de-ddwyrain o Ffestiniog (Cydran 5). Mae’r Gydran hon yn 
cynnwys chwarel lechi, yr anheddiad oedd yn ei chynnal a’r rheilffordd oedd yn eu 
cysylltu gyda’r brif lein yn Nhywyn, nodwedd unionlin unigryw yn y dirwedd a’r 
rheilffordd chwarel lechi gyntaf i gael ei hadeiladu ar gyfer tyniant stêm. Dyma hefyd 
oedd rheilffordd gadwraeth gyntaf y byd, sy’n dal i weithredu i ymwelwyr. Mae’r 
ardal yn un wledig gyda chaeau amaethyddol yn y dyffryn yn rhoi lle i glytwaith o 
gaeau, porfeydd agored a fforestydd ar y bryniau.

Saif Chwarel Lechi Bryneglwys mewn dyffryn isel 2km i’r de-ddwyrain o bentref 
Abergynolwyn, ac fe’i cysylltwyd â’r pentref gan reilffordd lechi oedd yn mynd rhwng 
bryniau serth Foel Fawr (350m, yn y de) a Foel Pandy (454m, yn y gogledd). Yna, mae’n 
ymuno â Rheilffordd Talyllyn, sy’n dilyn yr amlinell ar ochr ddeheuol Dyffryn Mathew 
am 12km i’r gorllewin-de-orllewin i Dywyn, 0.5km o arfordir Môr Iwerddon. 3.5km i’r 
de-orllewin o Abergynolwyn, mae’r rheilffordd yn mynd heibio Rhaeadr Dolgoch, 
cyfres o dair rhaeadr mewn ceunant coediog sy’n llifo i’r Afon Fathew , lle ceir gorsaf 
gyfagos. 6km o Abergynolwyn, mae’r dyffryn yn agor allan i’r tir ffermio helaeth gydag 
aneddiadau clwstwr, sy’n cynnig golygfeydd i’r gorllewin tuag at y môr agored.  

Crynodeb 

Mae’r chwarel yn dangos dylanwad technegau cloddio o Nantlle (Cydran 3) a 
Ffestiniog (Cydran 5); mae’r Gydran hon yn cynnwys pentref yn null Sir Gaerhirfryn 
sy’n dyst i gyfalaf o Fanceinion; a’r rheilffordd chwarel lechi gyntaf i gael ei 
hadeiladu ar gyfer tyniant stêm ac i gysylltu â’r rhwydwaith rheilffordd genedlaethol 
yn hytrach na’r môr – mae hefyd yn brosiect cadwraeth rheilffordd arloesol sydd 
wedi’i efelychu yn fyd eang.

Yn ogystal â nodweddion ar yr wyneb yn Chwarel Lechi Bryneglwys, mae 
gweithfeydd tanddaearol yn dal yn hygyrch lle mae wagenni, rheilffyrdd ac 
arteffactau eraill yn dal i fod. Mae’r chwarel, y pentref a’r rheilffordd oll yn 
adlewyrchu buddsoddiad a thechnoleg o’r 1860au. 

Elfennau

Yn bennaf, mae elfennau o’r Gydran hon yn dyddio o’r 1860au.

Tabl 2.7 Elfennau Cydran 6

Elfen 6.1 Chwarel Lechi Bryneglwys – Tirffurf Arwynebol a Bastiwn 
Rhaffordd Inclên Tsiaen

Elfen 6.2 Gweithfeydd Tanddaearol Chwarel Lechi Bryneglwys

Elfen 6.3 Pentref Abergynolwyn

Elfen 6.4 Rheilffordd Talyllyn

Ffigwr 2.105. Mae’r olygfa hon o’r awyr yn edrych i’r de-orllewin o 
bentref Abergynolwyn ar hyd Dyffryn Mathew i Dywyn. Gellir olrhain 

lein Rheilffordd Talyllyn ar frig y ffotograff drwy ddilyn y gwrychoedd 
o bobtu iddi ar waelod y llethr ac ar ochr chwith porfa’r dyffryn.
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Elfen 6.1 Chwarel Lechi Bryneglwys – Tirffurf Arwynebol 
a Bastiwn y Rhaffordd Inclên Tsiaen

2 Disgrifiad156

Chwarel agored oedd yn gweithio ar ddwy wythïen gyfochrog o lechi Ordofigaidd 
o’r 1840au, ond na chafodd ei datblygu yn sylweddol tan gyfnod ffyniant yr 
1860au, gyda chyfalaf o Gydran Nantlle ac o ddiwydiant gwehyddu Sir Gaerhirfryn. 
Mae’r gwaith cerrig sydd ar ôl o raffordd inclên tsiaen 1862–3 yn adlewyrchu’r 
dechnoleg a gafodd ei mabwysiadu o chwareli llechi Nantlle.

Agorwyd Chwarel Lechi Bryneglwys mewn dyffryn ucheldir cul oedd yn cael ei 
groesi gan ddwy wythïen o lechi Ordofigaidd. Roedd yn defnyddio pŵer dŵr, oedd 
yn cael ei dynnu o gronfa ddŵr yn afon Llaeron. Y nodwedd fwyaf nodedig sydd ar 
ôl yw’r bastiwn ar gyfer safle system rhaffordd inclên tsiaen a’r tyllau ar gyfer yr 
olwynion dŵr oedd yn ei bweru. Roedd y ddyfais hon yn codi blociau neu lechi a 
rwbel o’r gweithfeydd agored, ac yn seiliedig ar nodwedd debyg yn Chwarel Pen yr 
Orsedd (Elfen 3.7), sydd wedi’i hen gloddio ymaith bellach.

Ffigwr 2.106. Tirffurf arwynebol Chwarel Lechi Bryneglwys, 
yn edrych i lawr y dyffryn tua phentref Abergynolwyn. 
Roedd y ddwy wythïen o lechi yn rhedeg ar draws y dyffryn.

Ffigwr 2.107. Chwarel Lechi Bryneglwys yw’r unig safle lle mae modd gweld technoleg 
rhaffordd inclên tsiaen wedi’i yrru gan ddŵr ar gyfer codi deunyddiau o gloddfeydd agored yn 
dal yn ei lle. Dynion Nantlle ddaeth â’r system nodedig hon i’r ardal ar ddechrau’r 1860au. 
Arweiniodd newid mewn rheolaeth yn fuan ar ôl hynny at ddechrau dull gwahanol o gloddio’r 
graig – mewn siambrau tanddaearol.
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Elfen 6.2 Chwarel Lechi Bryneglwys – Gweithfeydd Tanddaearol
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Unwaith bod y Wythïen Gul ar oleddf serth wedi cyrraedd dyfnder penodol, dim 
ond o dan y ddaear y gellid gweithio arni wedyn.

Mae sawl un o’r saith llawr yng ngweithfeydd y Wythïen Gul yn hygyrch ac yn 
cynnwys rheilffyrdd, wagenni a winshis. Mae’r lloriau hyn yn cysylltu â’r gloddfa 
agored lle’r oedd system inclein tsiaen yn codi blociau a rwbel llechi.

Ffigwr 2.108. Mae llawer o’r gweithfeydd tanddaearol ym 
Mryneglwys uwchlaw’r lefel trwythiad ac yn hygyrch i arbenigwyr. 
Maent yn cadw’n ddiogel offer o wahanol gyfnodau o gyfnod 
gweithredu’r chwarel megis y wagen fflat hon. Gweler Ffigwr 2.10.

Ffigwr 2.109. Gellir dod o hyd i graffiti yn cofnodi enwau a dyddiadau chwarelwyr yn aml o 
dan y ddaear mewn gweithfeydd llechi a chwareli, ac nid yw Bryneglwys yn eithriad.
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Elfen 6.3 Pentref Abergynolwyn
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Adeiladwyd pentref Abergynolwyn i roi cartref i’r chwarelwyr a’u teuluoedd, ac 
mae’n adlewyrchu’r mewnlifiad sydyn o gyfalaf o Sir Gaerhirfryn yn yr 1860au.

Datblygwyd pentref Abergynolwyn ar ôl i Chwarel Lechi Bryneglwys gael ei phrydlesu 
gan gynhyrchwyr cotwm o Sir Gaerhirfryn, y brodyr McConnel, ym 1864. Mae nifer 
o’r tai wedi’u hadeiladu yn unol â dyluniad pensaer o Fanceinion, James Stevens, ar 
ffurf dull ddiwydiannol Gogledd Lloegr. Sefydlwyd capeli, eglwys, ysgol a siopau 
hefyd yn Abergynolwyn. Nodwedd nodedig yn y pentref yw olion yr inclên sy’n ei 
gysylltu â Rheilffordd Talyllyn, oedd yn danfon nwyddau i’r pentref ac yn cael gwared 
ar garthion. Mae’n debyg mai dyma’r ffordd y danfonwyd y blociau llechi a 
ddefnyddiwyd yn bennaf i adeiladu’r pentref.

Ffigwr 2.110. Crëwyd yr anheddiad yn Abergynolwyn o 
gwmpas fferm cyn-ddiwydiannol ar y ffordd dyrpeg.

Ffigwr 2.111. Cafodd Ffordd Tan y Bryn yn Abergynolwyn ei chodi oddeutu 1870.
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Elfen 6.4 Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd gul gyhoeddus gynnar, a adeiladwyd ar gyfer gweithrediad locomotif 
a chludo teithwyr o’r cychwyn cyntaf, a’r cyntaf yng ngogledd-orllewin Cymru i 
gysylltu chwarel lechi gyda’r rhwydwaith rheilffordd cenedlaethol yn hytrach na’r 
môr. Mae ei hadeiladwaith yn adlewyrchu’r ffyniant yn y diwydiant llechi yn yr 
1860au, yn ogystal â’r profiad a gafwyd o foderneiddiad diweddar Rheilffordd 
Ffestiniog. Cafodd ei chwblhau ym 1866.

Roedd Rheilffordd Talyllyn yn cysylltu Chwarel Lechi Bryneglwys gyda’r rhwydwaith 
rheilffordd cenedlaethol ger tref Tywyn a chafodd ei hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer 
tyniant ager, gan adlewyrchu ar y profiad a gafwyd gyda Rheilffordd Ffestiniog 
(Elfen 5.9). Mae iddi hefyd arwyddocâd rhyngwladol fel y rheilffordd gyntaf i gael ei 
gweithredu’n llwyddiannus gan fudiad cadwriaethol.  Ceir gwrychoedd o bobtu’r 
lein wrth iddi deithio trwy dir pori yn y rhan isaf tra bod argloddiau a hafnau ar 
ymylon y llethrau coediog wrth iddi ddringo tuag at y chwarel. Mae wedi cadw ei 
locomotifau a’i cherbydau gwreiddiol a rhai o’i wagenni llechi, yn ogystal â llawer 
o’i hadeiladau ac isadeiledd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r Amgueddfa 
Reilffordd Lein-Gul yng ngorsaf Tywyn yn dehongli’r dechnoleg hon ac yn amlinellu 
rôl diwydiant llechi Cymru wrth iddi esblygu.

Ffigwr 2.112. Mae Rheilffordd Talyllyn yn gweithredu ei 
locomotifau a’i cherbydau gwreiddiol drwy dirwedd sy’n 
cadw ei chymeriad o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ffigwr 2.113. Dolgoch, a adeiladwyd ym 1866, yn tynnu trên teithwyr dros y draphont sef prif nodwedd beirianyddol 
Rheilffordd Talyllyn.
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Crynodeb o werthoedd a nodweddion

Fel ardal a ddatblygwyd yn ystod cyfnod twf yr 1860au, mae Chwarel Lechi 
Bryneglwys, y pentref a’r rheilffordd yn darlunio dyfodiad sydyn cyfalaf i’r diwydiant o 
sector arweiniol cotwm Sir Gaerhirfryn. Dengys ei nodweddion sut oedd technoleg 
a’r tybiaethau ynglŷn â rhoi tai i’r gweithlu wedi datblygu erbyn y cyfnod pan oedd y 
diwydiant yn ei anterth. Yn ogystal, dengys y rheilffordd a’r chwarel sut y gellid 
cymhwyso technolegau a ddatblygwyd mewn llefydd eraill yn y diwydiant llechi. Mae 
dirwasgiad economaidd wedi cadw elfennau allweddol o’r Gydran hon fel yr oeddent 
pan gawsant eu datblygu gyntaf. 

Cafodd Aberdovey Slate Co. Ltd (y brodyr McConnel o Fanceinion, masnachwyr 
gwehyddu cefnog) brydles y chwarel ym 1864. Dechreuodd y pentref siapio rhwng 
1865 ac 1870. Nodwedd anghyffredin yr anheddiad hwn yw’r inclên o Reilffordd 
Talyllyn, a oedd yn cysylltu’r chwarel gyda’r rheilffordd safonol yn Nhywyn. Cafodd y 
system lein-gul hon, a oedd yn 11.7km o hyd, ei hadeiladu ar gyfer y McConnels gan 
James Swinton Spooner, o’r teulu Spooner a oedd yn gysylltiedig â Rheilffordd 
Ffestiniog. Roedd cymhwyso egwyddorion Ffestiniog megis tynnu locomotif a 
gwasanaeth teithwyr yn arloesol, a dyma’r rheilffordd cludo llechi gyntaf yng 
ngogledd Cymru i gael ei hadeiladu er mwyn cysylltu chwarel gyda rhwydwaith 
rheilffordd cenedlaethol yn hytrach na’r môr. Hon oedd y cyntaf yn y byd hefyd i gael 
ei hachub drwy ymdrech wirfoddol rhag cael ei chau; ers 1951 mae wedi cael ei 
rhedeg gan Gymdeithas Gadwraeth Rheilffordd Talyllyn fel atyniad i ymwelwyr. 

Ffigwr 2.114. Traphont Dolgoch.
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Ffigwr 2.115. Huw Llechid Williams, biwglwr chwarel y Penrhyn, 
yn rhoi gwybod i’w gydweithwyr fod ffrwydrad ar fin digwydd.

2.b Hanes a Datblygiad

2.b.i Cyflwyniad

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn gyfres o 
leoliadau wedi eu cymhwyso i’w gilydd fel un eiddo ym 
masiff yr Wyddfa yng Ngwynedd, Cymru. Mae’r eiddo hwnnw 
wedi datblygu yn sgîl chwarela a mwyngloddio am lechfaen, 
carreg adeiladu sy’n addas ar gyfer cynhyrchu deunydd toi â 
graen manwl a chynnyrch pensaernïol eraill. Cafodd ei 
ddefnyddio  ar raddfa anferthol – roedd yn flaenllaw drwy’r 
byd ac yn cyrraedd pob cornel ohono – yn enwedig rhwng 
1780 ac 1940. Roedd y prosiectau pensaernïol mwyaf 
urddasol yn aml yn gofyn yn benodol am y Lechen Gymreig, 
ac fe’i defnyddiwyd yn ogystal i doi niferoedd enfawr o dai 
teras a adeiladwyd yn yr un cyfnod i roi cartrefi i boblogaethau 
trefi a dinasoedd diwydiannol Prydain. Mae ei gwaddol 
tirweddol yn amlwg yn fyd-eang, mae iddi arwyddocâd 
unigryw o ran math ac mae’n cynrychioli’r holl gyfnodau 
gyda dilysrwydd mawr a chyfanrwydd eithriadol.

Ffigwr 2.116. Darparwyd deunydd toi gan Chwarel y Penrhyn ar gyfer 
Safle Treftadaeth y Byd y Royal Exhibition Building Melbourne, Awstralia.

Ffigwr 2.117. Dengys y tai teras hyn yn Ardal y Dociau yn Llundain sut oedd toeau llechi yn 
galluogi i dai gweithwyr gael eu hadeiladu’n gyflym yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.



2
 D

is
g

ri
fi

ad

2 Disgrifiad 2 Disgrifiad168 169

Mwd cywasgedig metamorffedig caled gyda nodweddion holltadwy yw llechen 
sy’n ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer hollti i ffurfio cynnyrch adeiladu tenau, ysgafn 
a chryf megis elfennau toi, cladinau, blociau, lloriau a linteli, ac ar gyfer cerrig beddi 
a chofebau, llechi ysgolion, byrddau du, wrinalau, switsfyrddau, byrddau biliards, 
dodrefn a thanciau ar gyfer bragdai. Yr hollt fetamorffig (y plân holltadwy) yw plân 
pwysicaf yr hollt ond mae dau arall yn arwyddocaol: y ‘graen’ neu’r llinell bileru; a’r 
‘troed gwastad’, ar draws plân yr hollt. Mae lliw a chyfansoddiad llechi yn gallu 
amrywio’n fawr, hyd yn oed mewn chwarel fechan, ond mae gwythiennau 
Cambriaidd dyffryn Ogwen, Dinorwig, a Nantlle (Cydrannau 1-3), yn tueddu i fod 
yn borffor, a gwythiennau Ordofigaidd Chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru, 
Ffestiniog a Bryneglwys, yn llwyd ac yn feddalach (Cydrannau 4-6). Mae’r hollt yn 
fras yn Chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru ac nid oedd modd gwneud cymaint 
o lechi wedi’u hollti’n lân allan o un bloc. Roedd y chwareli hyn yn canolbwyntio 
llai ar elfennau toi a mwy ar gynhyrchu slabiau.

Mae deall sut i echdynnu bloc crai addas o wyneb y graig, p’un ai gyda theclynnau 
llaw, ffrwydrad neu lifiau gwifren, yn rhan o sgil y chwarelwr, ac yn gofyn am 
ddealltwriaeth fanwl o ddaeareg. Mae prosesu bloc crai yn gynnyrch masnachol 
hefyd yn waith crefftus, yn enwedig hollti â llaw gyda morthwyl a chŷn, ac mae’r 
diwydiant llechi angen hynny o hyd gan nad oes modd prosesu rhai blociau yn 
fecanyddol hyd yn oed heddiw. 

Yn sgil gweithio’n ddiwyd i gloddio’r safon uchaf o lechi, nodwedd bellach o’r 
diwydiant yw’r tomenni anferth o wastraff llechi a grëwyd hefyd – o leiaf 90% o’r 
cwbl a gafodd ei echdynnu. Mae’r tomenni hynny yn ffurfio elfennau unigryw ac 
anferthol ar wyneb Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. 

Topograffi 

Mae’r Eiddo Enwebedig wedi’i leoli yn ardaloedd mynyddig masiff yr Wyddfa yng 
ngogledd-orllewin Cymru (gweler Map 2.1). Lleolir gwythiennau o lechi mewn 
ardaloedd ucheldirol, ar ben dyffrynnoedd rhewlifol serth lle gellid cludo llechi 
wedi’u hechdynnu ar ddŵr, ffordd neu reilffordd, i harbwr neu i’r rhwydwaith 
rheilffordd cenedlaethol. 

Mae Cydrannau’r Eiddo Enwebedig yn cynrychioli’r ffyrdd gwahanol yr oedd 
chwarelwyr a pheirianwyr yn ymateb i dopograffi heriol, nid yn unig yn y ffyrdd yr 
oeddent yn gweithio ar y graig ond hefyd wrth ddod o hyd i ffyrdd cost-effeithiol o’i 
symud er mwyn ei phrosesu, o dywallt craig anghynhyrchiol lle na fyddai’n peryglu 
gwaith yn y dyfodol, ac wrth ddyfeisio systemau trafnidiaeth medrus yn defnyddio 
disgyrchiant i symud y cynnyrch gorffenedig. Manteisiwyd yn arloesol ar dopograffi 
(a hydroleg) hefyd er mwyn darparu ynni cost isel ar ffurf ynni dŵr.

Hydroleg

Mae Cydrannau’r Eiddo Enwebedig yn dangos y defnydd a wnaed o symud a 
dosbarthu dŵr er dibenion diwydiannol yn amgylchedd mynyddig Cymru lle ceid 
glawiad/cwymp eira trwm. Roedd dŵr yn gyfle ac yn her. Roedd dalgylchoedd 
helaeth gan sawl chwarel; adeiladwyd cronfeydd dŵr mawr a sianeli helaeth 
ganddynt, a defnyddid dŵr i weithio cloriannau siafftau ac incleiniau, neu er mwyn 
pweru olwynion dŵr a thyrbinau gweithio pympiau a pheiriannau weindio, llifiau 
llechi, chwythwyr ffowndrïau, generaduron a chywasgwyr. Lle nad oedd dŵr i’w 
gael, roedd rhaid defnyddio ager a mewnforio glo, a oedd yn gost sylweddol.

2.b.ii Yr amgylchedd naturiol 

Daeareg

Mae Cydrannau’r Eiddo Enwebedig yn cynrychioli brigiadau llechi pwysicaf gogledd-
orllewin Cymru (gweler Map 2.1) ac wedi’u lleoli ynddynt. Fel un o ddyddodion 
clasurol y byd, a’r mwyaf arwyddocaol yn hanesyddol, roedd sawl cenhedlaeth o 
weithwyr llechi yn ennill bywoliaeth o’r dirwedd hon, gan wneud llechi Cymreig yn 
adnabyddus ledled y byd. Mae tri dyddodyn unionlin is-gyfochrog anferth sy’n 
gogwyddo o’r gogledd-ddwyrain tua’r de-orllewin yn ymestyn dros 60km o’r 
gogledd i’r de. Gyda’i gilydd, mae pob Cydran a’u hystod o elfennau yn cynrychioli 
amrediad cyfan y broses a’r dechnoleg a ddefnyddiwyd i chwarela a mwyngloddio 
llechfaen. Roedd y gwahanol fathau o echdyniad – ponciau grisiog, cloddfeydd neu 
o dan y ddaear – yn dibynnu ar dopograffi, gogwyddiad y wythïen lechen a rhediad 
y graen o ran ei hollti. Gellir dehongli pob agwedd yn rhwydd yn y dirwedd hynod 
eglur hon – uwchben ac o dan y ddaear.

Ffigwr 2.118. Mae graen fertigol a phlân derfyn y llechfaen yn amlwg yn yr olygfa hon o 
Chwarel y Penrhyn, ac mae planau eraill o hollti, y llinell bileru fertigol a’r traed gwastad 
llorweddol hefyd i’w gweld.
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Hydrograffeg

Er bod y chwareli yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru wedi’u lleoli mewn 
tirwedd fynyddig, maent hefyd wedi’u lleoli yn agos at y môr, ffactor a oedd yn 
hanfodol ar gyfer llwyddiant masnachol. Roedd Cydrannau 1, 2 a 3 yn allforio o 
harbyrau ar yr Afon Menai, darn cul o ddŵr llanw bas oddeutu 25 cilomedr o hyd 
rhwng tir mawr Cymru ac Ynys Môn, a roddai fynediad i Fae Lerpwl a Môr Iwerddon. 
Defnyddiai Cydran 2 drafnidiaeth ar lyn hefyd fel rhan o’r ffordd i symud ei allbwn i 
harbwr môr yng Nghaernarfon. Adeiladodd Cydrannau 4 a 5 gysylltiadau rheilffyrdd 
i harbyrau ym Mae Ceredigion, cilfach o Fôr Iwerddon sy’n ffurfio’r bae mwyaf yng 
Nghymru, a defnyddiai rhif 5 drafnidiaeth ar yr afon hefyd i gysylltu gyda llongau 
oedd yn mordeithio. Mae Cydran 6 yn unigryw oherwydd ni ddatblygodd fynediad 
uniongyrchol o’r rheilffordd i’r môr erioed, gan ddibynnu ar y rhwydwaith rheilffordd 
cenedlaethol i ddosbarthu ei allbwn.

2.b.iii Crynodeb o’r hanes

Mae hanes Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn rhannu’n dri chyfnod eang: 
y cyfnod cyn y Chwyldro Diwydiannol sy’n ymestyn o gyfnod y Rhufeiniaid hyd at 
ddiwedd y ddeunawfed ganrif; cyfnod o oruchafiaeth rhwng 1780 ac 1940, sef yr un 
sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf sylweddol i’r Gwerth Rhyngwladol Eithriadol 
arfaethedig, ac sy’n isrannu yn ddau, y naill yn gyfnod o ehangu tan 1878, a’r llall yn 
gyfnod o’r farchnad yn crebachu gan ddiweddu gyda’r Dirwasgiad Mawr o 1929 hyd 
1940; a chyfnod wedyn o ddirywiad cyson tan sefydlogi’r diwydiant i gyd-fynd â’r 
galw yn niwedd yr ugeinfed ganrif. 

Cyn y Chwyldro Diwydiannol

Cloddiwyd am lechi o’r gwythiennau Cambriaidd, o fewn cyrraedd hawdd i’r môr, 
i’w defnyddio yng ngogledd-orllewin Cymru yng nghyfnod y Rhufeiniaid, ac mae’n 
debyg iddynt gael eu hallforio cyn belled â Llundain. Ychydig o dystiolaeth a geir 
wedyn o chwarela tan yr ail fileniwm OC, lle cadarnheir mewn tystiolaeth archeolegol 
a dogfennol bod llechi yn cael eu ffafrio mewn anheddau statws uchel a chestyll yng 
ngorllewin Lloegr ac Iwerddon, yn ogystal â Chestyll a Muriau Trefi’r Brenin Edward 
yng Ngwynedd (Safleoedd Treftadaeth y Byd), y gadwyn fawr o gyfadeiladau caerog 
a threfi bwrdeistrefol a adeiladwyd gan y brenin Eingl-Blantagenetaidd yn y drydedd 
ganrif ar ddeg i sicrhau gorchfygiad gwleidyddol i Lundain ac i nodi diwedd rheolaeth 
y Gymru annibynnol. Mae’n debygol bod cloddio am lechi yn yr oesoedd canol yn 
swydd rhan-amser i ffermwyr a llafurwyr. Tyfodd y galw’n raddol o 1700 hyd 1780, 
ond arhosodd Gwynedd yn rhanbarth amaethyddol ymylol tan ddiwedd y cyfnod 
hwn, a phrin iawn y’i heffeithiwyd gan y datblygiadau diwydiannol oedd yn trawsffurfio 
rhannau eraill o Brydain ac Ewrop. Roedd ei phobl yn gwisgo dillad o wead cartref 
ac yn llosgi mawn fel tanwydd. Roedd bywyd trefol wedi’i gyfyngu i ambell dref 
farchnad fechan. Iaith Geltaidd hynafol Cymru, un o’r grŵp Brythonaidd, oedd yn dal 
i gael ei defnyddio fel y cyfrwng cyfathrebu bron gan bawb. Roedd cyfieithu’r Beibl 
i’r Gymraeg ym 1588 wedi galluogi i’r Diwygiad Protestannaidd fwrw gwreiddiau 
dwfn yng Nghymru, ond erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif roedd yr eglwys 
Anglicanaidd ddiwygiedig ei hun dan bwysau gan Anghydffurfwyr crefyddol a gredai 
bod ffydd wedi’i gefnogi gan y wlad yn gwrthdaro gyda rhyddid cydwybod, gan 
seilio eu barn ar ysgrythur a rheswm yn lle traddodiad ac awdurdod. Fe wnaeth 
rhwydwaith o ysgolion cylchynol dan nawdd eglwyswyr efengylaidd sicrhau lefelau 
helaeth o lythrennedd yn yr iaith Gymraeg ledled y wlad, a’i gwnaeth yn bosib i 
gynulleidfaoedd Anghydffurfiol a’u capeli dyfu’n gryf a chyflym yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg.   

1780 i 1940

Cynyddodd yr amcangyfrif o allbwn llechi Prydain o 45,000 o dunelli ym 1793, pan 
ddeuai 58% o Gymru, i 640,700 o dunelli ym 1898, gyda 77% yn dod o Gymru 
(Gwasanaeth Archifau Gwynedd: XM/4874/99). Daeth oddeutu 90% o allbwn llechi 
Cymru o’r chwareli mawr ym mynyddoedd Eryri yng ngogledd-orllewin Cymru, a 
gynrychiolir yn sylweddol gan yr Enwebiad hwn. 

Cyn diwedd y ddeunawfed ganrif, roedd cynnyrch llechi o ogledd-orllewin Cymru 
eisoes yn cael eu hallforio’n fyd-eang. Cafodd y rhyfel gyda Ffrainc ym 1793 a threthi 
trwm ar ddeunyddiau adeiladu yn y flwyddyn ganlynol effaith wael ar gynhyrchu 
llechi yng ngogledd-orllewin Cymru ond, yn y tymor hir, galluogodd hynny iddo 
gystadlu gyda chwareli hir-sefydledig y Loire a’r Ardennes, gan fod cynnwrf 

Ffigwr 2.119. Roedd Llyn Padarn yn galluogi i lechi o Ddinorwig (Cydran 2) wneud rhan o’r 
siwrne i’r harbwr mewn cwch rhwyfo.
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chwyldroadol wedi llesteirio’r fasnach adeiladu ac wedi rhoi diwedd dros dro ar y 
galw am doeau i balasau ac abatai. Wrth i Richard Pennant, yr Arglwydd Penrhyn 
(1737-1808), ail-fuddsoddi cyfalaf a ddeilliai o’i blanhigfeydd siwgr yn India’r Gorllewin, 
llwyddodd i gyfuno cloddfeydd gwasgarog hŷn yn Nyffryn Ogwen gan greu Chwarel 
y Penrhyn, gweithle trefnus ar sail system o bonciau grisiog (Elfen 1.1), a efelychwyd 
yn chwareli Dinorwig (Elfen 2.1), Gorseddau a Thywysog Cymru (Elfennau 4.1-2). 
Agorwyd melin lechi arloesol wedi’i phweru gan ddŵr i dorri slabiau llechi gyda llifiau 
crwn (Elfen 1.2) i wasanaethu Chwarel y Penrhyn ym 1802 a gosodwyd system 
reilffordd i drin blociau crai i’w hollti, i arllwys craig anghynhyrchiol, ac i gludo allbwn 
i’r môr (Elfen 1.3) drwy harbwr pwrpasol newydd (Elfen 1.4). Roedd William Oakeley 
(1750–1811) o Blas Tan y Bwlch (Elfen 5.7) yn landlord arall a oedd am wella cyflwr ei 
ystâd ond roedd yn well ganddo brydlesu ei chwareli yn Ffestiniog. Cafodd Chwarel 
Lechi Cilgwyn yn Nantlle (Elfen 3.1) a Chwarel Lechi Diffwys yn Ffestiniog (Elfen 5.4) 
eu cymryd drosodd gan bartneriaethau o fuddsoddwyr ym 1800.

Fe wnaeth ffyniant byrhoedlog yn y 1820au arwain Thomas Assheton Smith II 
(1776–1858) i adeiladu rheilffordd o’i Chwarel Lechi yn Dinorwig at y môr (Elfennau 
2.1 a 2.7) ac i gyllidwyr Lerpwl hyrwyddo rheilffordd (Elfen 3.9) yn cysylltu chwareli 
Nantlle gyda chei yng Nghaernarfon. Hwyluswyd gwerthiannau tai o ganlyniad i 
dwf rhwydweithiau camlesi a rheilffyrdd Prydain. Yn dilyn diddymiad y dreth ar lechi 
ym 1831, anogwyd bancwyr yn Nulyn i ariannu Rheilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) sy’n 
22km, a agorwyd ym 1836, yr hiraf a adeiladwyd hyd yma i wasanaethu’r diwydiant. 
Tyfodd y marchnadoedd tramor yn sylweddol. Allforiwyd llechi i India’r Gorllewin 
ac i’r UDA o ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Erbyn y 1830au, roedd llechi hefyd yn 
cael eu hanfon i Awstralia. Cafodd chwareli Ffestiniog (Elfennau 5.1-2) fynediad at 
farchnad yr Almaen yn dilyn Tân Mawr Hambwrg ym 1842. Tyfodd allforion i’r 
Almaen o 12,670 o dunelli ym 1867 i 68,490 o dunelli ym 1873. Arweiniodd yr 
1850au cynnar at gyfnod hir o dwf, a welwyd yn natblygiad chwareli Gorseddau 
(Elfen 4.1), Tywysog Cymru (Elfen 4.2) a Bryneglwys (Elfennau 6.1-2); roedd yna 
restr aros am lechi’r Penrhyn erbyn 1861, cymaint oedd y galw amdanynt. Mae’r 
504,000 o dunelli o lechi toi a gynhyrchwyd gan y diwydiant llechi Prydeinig ym 
1877 yn cynrychioli lefel na welwyd erioed wedyn. Cafwyd uchafbwynt allforion 
byd-eang o ogledd-orllewin Cymru ym 1889. Defnyddiwyd llechi toi a slabiau llechi 
mewn adeiladau ar draws y byd. Cafodd argaeledd y deunydd gwydn ac ysgafn 
hwn ddylanwad mawr ar arddulliau pensaernïol ac adeiladu, yn enwedig wrth 
adeiladu toeau isel-grib a ddaeth yn ffasiynol yn y ddeunawfed ganrif. Wrth i 
chwareli agor mewn rhannau eraill o’r byd, neu ddatblygu i wasanaethu 
marchnadoedd allforio, roedd galw mawr am chwarelwyr oedd wedi dysgu’u 
sgiliau yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru fel rheolwyr a goruchwylwyr. 

Arweiniodd y cynnydd yn y galw at fecaneiddio. Roedd datblygiadau mawr yn 
cynnwys cyflwyno’r rhaffyrdd inclên tsiaen yn Nantlle (Elfen 3.5), siafftiau 
cydbwysedd dŵr a systemau draenio yn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1), adeiladu 

cyfadeilad peirianyddol wedi’i yrru gan ddŵr (Elfen 2.5) ac ysbyty diwydiannol yn 
Dinorwig (Elfen 2.10), a melinau llechi ac incleiniau wedi’u pweru gan ager neu 
ddŵr, ym mhob un o’r Cydrannau. Cafodd byrddau llif gron, a gyflwynwyd gyntaf 
ym 1802 yn Felin Fawr (Elfen 1.2), eu mireinio a’u datblygu, a mabwysiadwyd 
technolegau newydd, gan gynnwys peiriannau twnelu. Bu’r rheilffordd 0.6 medr 
nodweddiadol a ddatblygwyd yn y chwareli ac ar systemau trostir oedd yn eu 
cysylltu â’r môr neu â rhwydwaith gynyddol y brif lein yn dechnoleg arbennig o 
ddylanwadol yn dilyn treialon o flaen cynulleidfa ryngwladol o beirianwyr a 
hyrwyddwyr ar Reilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) ym 1870.

Datblygodd yr aneddiadau chwarelyddol, a wreiddiodd gyntaf yn yr 1820au, yn 
sylweddol wrth i newydd-ddyfodiaid gyrraedd ar ôl cael eu denu i’r diwydiant o 
gyffiniau gwledig gerllaw. Dechreuodd Bethesda (Elfen 1.6) a Blaenau Ffestiniog 
(Elfen 5.6) arddel cymeriad trefi, gyda’u hadeiladau cyhoeddus trawiadol a’u capeli 
Anghydffurfiol mawr. Adeiladwyd pentrefi newydd gan y cwmni yn Nantlle (Elfen 
3.10), Treforys (Elfen 4.5) ac Abergynolwyn (Elfen 6.3) gan beirianwyr ac arianwyr a 
gafodd eu denu i’r diwydiant hynod broffidiol hwn. Adeiladwyd barics mewn sawl 
chwarel, gyda rhai yn rhoi cartref i ddynion yn unig (Elfen 2.3), ac eraill i deuluoedd 
cyfan (Elfen 3.5). Arhosodd chwarelwyr a’u teuluoedd yn agos at y tir, yn gofalu am 
leiniau tyddynnod a bythynnod; goroesodd llawer o’r diwylliant gwledig traddodiadol 
o’r cyfnod cyn-ddiwydiannol, a chryfhawyd yr iaith Gymraeg wrth i gymunedau 
newydd hyderus trefol a phentrefol gael eu creu. Roedd chwarelwyr yn ymfalchïo 
yn eu bywydau diwylliannol gyfoethog, eu hoffter o farddoniaeth, cerddoriaeth, 
ysgrifennu rhyddiaith a thrafod materion cymdeithasol, gwleidyddol, addysgol a 
diwinyddol, ac anogwyd hyn oll gan eu capeli Anghydffurfiol a’u heglwysi 
Anglicanaidd, llyfrgelloedd, ysgoldai a’r caban – eu man cyfarfod amser cinio yn y 
chwareli eu hunain, lle byddent yn ymgynnull am drafodaethau a datganiadau. 

Ar ôl 1878, dirywiodd diwydiant llechi gogledd-orllewin Cymru o ganlyniad i 
farweidd-dra diwydiant adeiladu’r Deyrnas Unedig, er bod y fasnach allforio wedi 
aros yn fywiog. Dilynwyd dirwasgiad yn yr 1880au gan gyfnod byr o ffyniant 
newydd; erbyn 1898, roedd 16,510 o ddynion yn cael eu cyflogi yn y diwydiant 
llechi yng Nghymru, gydag 11,897 (72%) ohonynt yn gweithio yn yr Eiddo Enwebedig. 
Cyflwynwyd technolegau newydd, gan gynnwys trydan (Elfen 5.3) a rhaffyrdd 
‘Blondin’ cadwynol (Elfennau 3.2 a 3.8), er mwyn gwneud gweithrediadau a fodolai 
eisoes yn fwy cost-effeithiol, ond ychydig iawn o gyfalaf newydd a ddenwyd i’r 
diwydiant. Roedd hirhoedledd llechi Cymreig yn golygu mai ychydig o ddarfodiad 
bwriadus oedd ganddynt. Denodd chwareli llechi yn yr UDA a Ffrainc lawer o’r 
farchnad, a lleihawyd y galw gan fod bri ar adeiladau to fflat. Arweiniodd y Dirwasgiad 
Mawr (1929 ymlaen) at ddiwedd ambell chwarel Gymreig, gydag eraill yn cyfyngu 
ar y gwaith. Yn ystod y 1930au, fe wnaeth llawer o chwarelwyr ail-weithio ar 
domenni llechi ar eu liwt eu hunain i gyflenwi marchnad gyfyngedig am gyrsiau 
lleithder elfennau toi llai (Elfennau 3.1 a 3.3).  

Dirywio a Sefydlogi – 1940 hyd y presennol

Parlyswyd y diwydiant adeiladu gan ddirwasgiad a dau ryfel byd a lleihawyd y galw 
am lechi. O 1940 hyd 1970, parhaodd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru i 
brofi dirywiad economaidd wrth i chwareli a fu’n brysur unwaith fynd yn safleoedd 
creiriol. Yn y pen draw, sefydlogodd y cynhyrchu a’r galw ac mae rhaglenni 
moderneiddio uchelgeisiol ar ymestyniad o’r dyddodion y gweithiwyd arnynt gyhyd 
yn Chwarel y Penrhyn wedi galluogi iddynt gystadlu gyda diwydiannau llechi newydd 
Sbaen, Tsiena a Brasil.

‘Cet ensemble constitue un monument, expression forte d’une civilisation, celle de la 
société galloise et de la revolution industrielle des îles britanniques, laquelle par sa 
technologie, ses capitaux et son marché mondial a permis  de developper tout le potential 
productif du Pays de Galles’ (Mae’r unoliaeth gyffredinol hon yn sefydlu carreg filltir ac 
yn fynegiant cryf o ddiwylliant cymdeithas Gymreig a chwyldro diwydiannol Ynysoedd 
Prydain, lle gwnaethpwyd hi’n bosib gan ei thechnoleg, ei chyfalaf a’i mynediad i 
farchnadoedd y byd i ddatblygu potensial cynhyrchiol Cymru) (Yr Athro Philippe Cayla, 
Président de l’Association de l’Ardoise, 2012, yn annerch Cynhadledd Haf a Chyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol ICOMOS-UK 2012).
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2.b.iv Dylanwad byd-eang – adeiladu a hanes

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn ymgorffori cyfnewidfa bwysig o 
syniadau mewn adeiladu a phensaernïaeth sydd wedi cael effaith ar draws y byd.

Fel carreg a gaiff ei chloddio, mae’r llechen yn anghyffredin oherwydd bod ei 
chymhareb pwysau-cost yn ei gwneud hi’n werth ei hallforio’n fyd-eang ar raddfa 
sylweddol fel elfen ar gyfer toi. Mae llechi Cymru wedi cael eu defnyddio ar adeiladau 
ledled y byd – cartrefi’r cyfoethog, y dosbarth canol a’r tlawd, adeiladau dinesig, 
addoldai, adeiladau addysg, banciau, swyddfeydd, ffatrïoedd a warysau. Gellir eu 
canfod ar bob cyfandir ac yn y rhan fwyaf o wledydd. Maent yn arbennig o amlwg 
yng nghyd-destun twf imperialaidd Prydeinig a mantais fasnachol o ddiwedd y 
ddeunawfed ganrif ymlaen, ac maent wedi cyfrannu at homogeneiddio pensaernïaeth 
fwyfwy yn y byd gorllewinol yn y cyfnod hwn. Mae sawl esiampl wych wedi goroesi 
yn yr Eiddo Enwebedig, sy’n dangos y gwahanol feintiau ac ansawdd oedd ar gael, 
ond hefyd yn cynnwys y deunydd salach nad oedd yn werth ei allforio, gyda’r cyfan 
ynghyd yn creu rhywbeth cynhenid rhanbarthol bywiog. 

Ffigwr 2.120. Yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ei hun, roedd modd dod o hyd i 
ddefnydd i’r llechi o ansawdd salaf hyd yn oed, nad oedd werth eu hallforio, megis y rhain ar 
do’r toiled yn Chwarel Lechi Pen yr Orsedd (Elfen 3.7).

Ffigwr 2.121. Ni fu dodrefn o 
wneuthuriad llechi erioed yn 
boblogaidd ond mae esiamplau yn 
dal i’w gweld yng Nghastell Penrhyn, 
lle defnyddiwyd llechi i wneud gwely 
addurniadol ar gyfer ymweliad y 
Frenhines Fictoria. 

Ffigwr 2.122. Roedd cymryd rhan mewn arddangosfeydd rhyngwladol yn ffordd effeithiol o 
hyrwyddo ansawdd llechi o Ogledd Cymru. Enillodd J.W. Greaves o Chwarel Llechwedd 
(Cydran 5) Fedal Efydd yn yr Exposition Universelle ym Mharis ym 1867.

Er bod diwydiant llechi Cymru wedi dod i’r amlwg 
fel arweinydd y farchnad yn y cyfnod Fictoraidd, 
nid yw bob amser yn bosib canfod tarddiad to 
llechi oherwydd bod amrywiadau sylweddol o ran 
lliw a holltadwyedd hyd yn oed yn yr un chwarel. 
Anaml hefyd yr oedd llechi’n cael eu gwerthu gan 
y chwareli eu hunain. Yn hytrach, masnachwyr 
oedd yn eu gwerthu, sydd yn ei gwneud hi’n 
anodd paru’r tarddiad gyda chyflenwad. Fodd 
bynnag, mae archifau llywodraeth a chorfforaethol 
yn amlygu’r niferoedd enfawr a gynhyrchwyd yng 
ngogledd-orllewin Cymru, a’r nifer a gafodd eu 
hallforio’n fyd-eang.

Roedd slabiau llechi o chwareli llechi yng 
ngogledd-orllewin Cymru hefyd yn cael eu 
hallforio’n eang fel cynnyrch pensaernïol. Ni fu 
cymaint o sôn am gynnyrch slabiau eraill a gafodd 
eu hallforio, er y gwnaed sawl ymgais i boblogeiddio 
dodrefn o wneuthuriad llechi mewn hinsoddau 
poeth lle’r oedd chwilod a termitiaid yn ymosod ar 
bren. Cafodd llechi ysgrifennu ar gyfer ysgolion eu 
hallforio’n eang ledled y Deyrnas Unedig.

Roedd capteiniaid llongau yn aml yn cludo llechi 
yn anturiol, er bod masnachwyr llechi wedi 
dechrau busnes mewn sawl porthladd mawr, ac 
ar hyd camlesi a rheilffyrdd yn hwyrach ymlaen. 
Bu rhai cwmnïau chwareli llechi yng ngogledd-
orllewin Cymru yn cystadlu mewn arddangosfeydd 
rhyngwladol o 1851 ymlaen.
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Ffigwr 2.123. Mae llechi Cymreig wedi cael eu defnyddio ym Mryste ers yr Oesoedd Canol. 
Mae’r ffotograff hwn o Rupert Street a’i gyffiniau ym 1921 yn dangos y defnydd o lechi 
Cymreig mewn dinas fawr.

‘Spreading suburbs – Although multi-occupancy was common in London, there was a 
general acceptance that the family dwelling was the norm. Most houses were built in 
greyish brick with roofs of Welsh slate’ (Trinder 2013, 546).

Datblygiadau mewn adeiladu a phensaernïaeth – marchnadoedd allforio a masnach

Y farchnad gartref – Prydain ac Iwerddon

Cyfandir Ewrop

Mae darnau o lechi wedi’u canfod mewn cyd-destunau Rhufeinig Diweddar yn 
Llundain. Yng Nghymru, roedd llechi yn cael eu defnyddio i doi aneddleoedd statws 
uchel cyn y goncwest Eingl-Normanaidd ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg. 
Roedd rhaglen adeiladu anferthol y drydedd ganrif ar ddeg, Cestyll a Muriau Trefi’r 
Brenin Edward yng Ngwynedd, sydd bellach yn Safle Treftadaeth y Byd, yn gwneud 
cryn ddefnydd o lechi. Roedd marchnad i lechi o ogledd-orllewin Cymru yn Sir Gaer, 
Sir Amwythig a chefnwlad Bryste, ac ar hyd arfordir dwyreiniol Iwerddon.

Erbyn 1738, roedd chwareli Nantlle yn gwasanaethu marchnadoedd yn Nulyn a 
Llundain. Bu lledaeniad y toeau llechi yn Iwerddon i lawr y raddfa gymdeithasol i 
dai’r ffermwyr a’r llafurwyr tlotach o fudd i’r diwydiant Cymreig.

Cafodd gwerthiant llechi Cymreig yn Lloegr ei lesteirio gan ryfel gyda Ffrainc ym 
1793, a chan dreth y flwyddyn ganlynol. Fe wnaeth heddwch, a diddymiad y dreth, 
wneud llechi Cymreig yn rhatach na thoeau teils seramig yn Llundain. Ysgogwyd 
cynhyrchiad llechi yn uniongyrchol gan gamlesi a’r rhwydwaith rheilffyrdd 
cenedlaethol, ac roedd y trefi a’r pentrefi a ddatblygwyd ar hyd y llinellau newydd 
hyn o gyfathrebu yn defnyddio llechi. Arweiniodd hyn at gyfnod o ehangu ar gyfer y 
diwydiant llechi a barhaodd tan 1878.

Cyfyngodd y dreth llechi ym 1794 ar werthiant gartref dros dro ond anogwyd 
masnach gyda gogledd Ewrop. Cafodd llechi ei allforio i Norwy, Sweden, Denmarc 
a’r Almaen. Yn dilyn tân mawr Hambwrg ym 1842, enillodd chwareli Ffestiniog eu 
plwyf yn gryf ar gyfandir Ewrop. Tyfodd y fasnach yn sylweddol o’r 1860au, wrth i’r 
rhwydwaith rheilffyrdd gael ei chwblhau, diwedd rhyfeloedd Bismarck a gostwng a 
diddymu tollau. 

‘L’industrie ardoisière en Grande-Bretagne mérite une place toute particulière, en raison 
de son importance et de son rayonnement mondial’ (Mae diwydiant llechi’r Deyrnas 
Unedig yn haeddu sylw arbennig oherwydd ei bwysigrwydd a’i gyrhaeddiad byd-eang) 
(F. Soulez Larivière 1979: 346-59).

Ffigwr 2.124. Mae enw’r sgwner lechi Frau Minna Petersen, a oedd yn eiddo i Hugh Parry o 
Borthmadog, yn adlewyrchu’r cysylltiadau masnach llechi rhwng Gogledd Orllewin Cymru a 
Hambwrg (Yr Almaen).

Ffigwr 2.125. Dinistriodd tân mawr Hambwrg adeiladau cyhoeddus a dros 2,000 o gartrefi ym 
1842; rhoddodd y gwaith o ailadeiladu’r ddinas farchnad i lechi Ffestiniog (Lindsay 1974, 194).
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Roedd adeiladwyr Almaenaidd yn ystyried bod llechi Cymreig yn well ac yn rhatach 
na chynnyrch cyfandir Ewrop. Arweiniodd cysylltiadau masnachol drwy borthladd 
Hambwrg at gysylltiadau busnes a theuluol agos rhwng Ffestiniog a’r chwarel lechi 
yn Haute Martelange yn Lwcsembwrg. Roedd Szczecin yn borthladd mawr arall ar 
gyfer llechi o Gymru. Roedd llechi yn cael eu danfon i’r tir mawr dros reilffyrdd a dŵr 
i farchnadoedd newydd yng nghanol a De Ewrop. Gosododd yr Almaen doll 
mewnforio ym 1876, ond arhosodd y fasnach yn fywiog hyd 1914.

India’r Gorllewin

Defnyddiwyd llechi o ogledd Cymru ar gyfer adeiladau o statws uchel yn India’r 
Gorllewin gan adlewyrchu dylanwad Ystâd y Penrhyn. 

Ffigwr 2.126. Defnyddiodd y pensaer Martin Nyrop (1849-1921) lechi o Chwarel Maenofferen 
yn Ffestiniog i doi Neuadd y Ddinas yn Copenhagen, a gwblhawyd ym 1905 mewn arddull 
Rhamantaidd Cenedlaethol Sgandinafaidd.

Ffigwr 2.127. Mae erthygl yn y Slate Trade Gazette ym 1910 yn cofnodi bod slabiau llechi 
Ffestiniog yn cael eu defnyddio yng nghadeirlan Uniongred Rwsiaidd Alexander Nevsky yn 
Warsaw.

‘Around the ruined great houses of Jamaica, fragments of British roof slate can be found, 
some of which can be traced to particular quarries in North Wales ...’ (Atkinson 2006, 
132).
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Gwladfeydd Americanaidd/Unol Daleithiau’r America

Mae llechi toi a llechi ysgrifennu wedi cael eu canfod yng nghyd-destun cyfnodau 
cynharaf y gwladychiad Seisnig yn Virginia yn yr ail ganrif ar bymtheg. 

Yn ôl Preserving Historic Architecture: The Official Guidelines, Adran Gartref Unol Daleithiau’r 
America: ‘Evidence of roofing slates have been found also among the ruins of mid-17th 
century Jamestown. But because of the cost and the time required to obtain the material, 
which was mostly imported from Wales, the use of slate was initially limited. Even in 
Philadelphia (the second-largest city in the English-speaking world at the time of the 
Revolution) slates were so rare that “The Slate Roof House” distinctly referred to William 
Penn’s home built in the late 1600s. Sources of native slate were known to exist along the 
eastern seaboard from Maine to Virginia, but difficulties in inland transportation limited its 
availability to the cities, and contributed to its expense. Welsh slate continued to be imported 
until the development of canals and railroads in the mid-19th-century made American slate 
more accessible and economical.’

Rhoddodd treth llechi Prydain ym 
1794 ysgogiad i allforion o ogledd 
Cymru i America, a barhaodd yn 
fasnach sylweddol ond mentrus 
iawn tan Ryfel Cartref America 
(1861–1865). Gwnaed defnydd 
cynyddol o lechi Cymreig ar gyfer 
strwythurau cyffredin yn yr UDA. 
Erbyn 1830, roedd hanner Efrog 
Newydd wedi cael ei doi gyda llechi.

Yn yr 1870au pan oedd pris llechi 
yn uchel, enillodd chwareli 
Americanaidd eu plwyf yn y 
marchnadoedd Prydeinig a 
Gwyddelig a daeth yr UDA yn 
allforiwr net.

Ffigwr 2.128. Adeiladwyd y ‘Slate Roof House’ yn 
Philadelphia oddeutu 1687 – roedd llechi yn amlwg 
yn dal yn ddeunydd anarferol. Dyma ble 
ysgrifennodd William Penn (1644–1718) y Charter of 
Privileges (1701) terfynol, a bwysleisiodd ymrwymiad 
Pensylfania i ryddid crefyddol. Yn ystod y Chwyldro 
Americanaidd, roedd aelodau’r Gyngres Gyfandirol 
Gyntaf, yn cynnwys John Adams a John Hancock, yn 
byw yno. Cafodd ei ddymchwel ym 1868.

Ffigwr 2.129. Henry A. 
Papprill, ar ôl John William 
Hill. New York from the 
Steeple of St Paul’s Church, 
Looking East, South, and 
West (1848), acwatint ac 
ysgythriad lliwiedig gan 
Henry A. Papprill, ar ôl y 
gwreiddiol gan John William 
Hill. Mae’r ysgythriad yn 
dangos to llechi Capel Sant 
Paul, a adeiladwyd mewn 
camau rhwng 1764 ac 1796, 
yn wynebu Broadway. 
Defnyddiwyd llechi ar Gapel 
Sant Paul ei hun a’r 
adeiladau hynach; mae 
deunyddiau eraill yn rhagori 
ar strwythurau mwy newydd 
megis Amgueddfa Barnum 
(ar y chwith).

Awstralia

Daeth y llechi toi cyntaf a allforiwyd i Awstralia yn yr 1830au o wythiennau Cambriaidd, 
pan oedd chwareli’r Penrhyn a Dinorwig yn cael eu cydnabod fel y goreuon. Ym mis 
Chwefror 1840, cafodd 3,300 o lechi toi Cymreig eu cludo i Adelaide ar y llong John, 
i doi tŷ cwrdd y Crynwyr. Bu Chwarel Lechi’r Penrhyn yn arddangos yn arddangosfeydd 
Sydney a Melbourne ym 1879 ac 1880. Dechreuodd Ffestiniog gyflenwi i Sydney a 
Melbourne yn yr 1880au. Yn ystod y rhuthr Fictoraidd am aur (o 1851), anfonwyd tai 
cyflawn wedi’u gwneud o slabiau llechi i Awstralia, a gosodwyd toeau llechi ar dai 
pren a ddyluniwyd i gael eu hadeiladu ar ffurf pecyn.

Roedd llechi toi Cymreig yn cystadlu gyda llechi cynhenid Awstralaidd, gyda llechi 
gwyrdd o Westmorland, Cumberland, ac o Abaty Hendy-gwyn ar Daf yn Sir Benfro 
(DU), a gyda llechi o Vermont (UDA) a’r Eidal, yn ogystal â gyda’r haearn rhychog 
holl-fuddugol.

Ffigwr 2.130. To llechi Cymreig yn gorchuddio Tŷ Cwrdd y Cyfeillion, ‘Manning Portable 
Cottage’, yn Adelaide, a adeiladwyd ym 1840, i’w weld yma yn 2002.
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Tabl 2.8 Cyrhaeddwyd uchafbwynt allforio llechi Cymreig ym 1889

Cyrchfan Nifer (tunelli) Gwerth £

Yr Almaen 41,547 195,590

Awstralia 5,444 34,242

Denmarc 3,516 34,336

Ynysoedd y Sianel 593 4,387

Tiriogaethau Awstriaidd 516 1,176

Gwlad Belg 431 362

Yr Ariannin 404 3,229

De Affrica Prydeinig 290 1,889

Ffrainc 161 406

India’r Gorllewin Prydeinig a Giana 114 817

Yr Unol Daleithiau 69 184

India’r Dwyrain Prydeinig 58 100

Yr Iseldiroedd 47 603

Wrwgwái 32 196

Arfordir Gorllewin Affrica 12 82

Sbaen ac Ynysoedd Canarïa 10 118

Gogledd America Prydeinig 9 45

Ynysoedd Bermwda 76 47

Gibraltar 6 60

Tsieina 6 51

Twrci 2 20

Ffigwr 2.131. Mae archaeoleg wedi adnabod gweddillion drylliau llongau oedd yn cludo llechi 
Cymreig o amgylch arfordir Prydain a ger aberoedd yr Elbe a’r Oder. Mae’n debyg mai 
gweddillion llong bren yn Abersoch ym Mae Ceredigion yw’r Fosil, a aeth ar lawr ym 1889. Mae 
llechi toredig wedi goroesi i mewn yn y coed ac yn eu plith.

Datblygiadau mewn adeiladu a phensaernïaeth - dylanwad ar adeiladu ac 
arddull pensaernïol

Dylanwadodd lechi toi o Gymru ar adeiladu a phensaernïaeth ar draws y byd yn 
ystod y cyfnod Modern, ar gyfer aneddleoedd elît a chyffredin. 

Roedd eu pwysau ysgafn yn rhwyddhau toeau Neo-glasurol ar ongl isel tu ôl i 
falwstrad neu bediment. Roedd y pensaer cynhyrchiol o Loegr, Samuel Wyatt (1737–
1807) yn fasnachwr llechi ei hun, ac yn gwneud elw o drefniant lle’r oedd ef a’i frawd 
Benjamin (1744–1818), asiant Ystâd y Penrhyn, yn derbyn cyflenwad o’r Chwarel 
(Elfen 1.1). Roedd Samuel Wyatt yn arbenigo mewn plastai o faint canolig yn y wlad, 
ond roedd ei ddull Neo-Glasurol cynnil hefyd yn addas ar gyfer adeiladau iwtilitaraidd. 
Roedd ei frawd iau, James Wyatt (1746–1813) yn bensaer enwog ac mae ei waith yn 

Ffigwr 2.132. Yn y ddeunawfed ganrif, cafodd sgwariau Llundain eu hadeiladu gyda brics stoc 
a phinwydd Baltig, eu gwresogi gan lo Newcastle a’u toi gyda llechi o Gymru.

‘Roofing materials changed dramatically as Lord Penrhyn and others began to exploit 
the slate resources of Gwynedd’ (Trinder 2013, 18).
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cynnwys Parc Dodington yn Swydd Gaerloyw (DU), y tŷ Groeg-Rufeinig o gerrig 
Bath a tho llechi a ddaeth yn batrwm ar gyfer plasty yn y wlad o gyfnod y Rhaglywiaeth 
(Robinson 1973). 

Ffigwr 2.133. Mae llechi porffor Chwarel y Penrhyn yn parhau i lunio to Parc Dodington.

Y ‘llechen batent’ oedd cyfraniad James, gorchudd ysgafn gyda nemor ddim 
gorgyffwrdd, a ddyluniwyd i’w gosod ar drawstiau gogwydd isel.

Fe wnaeth yr arddull Ffederal yn yr Unol Daleithiau annibynnol newydd, wrth iddynt 
esblygu o bensaernïaeth trefedigol Georgaidd, hefyd annog y defnydd o lechi.

‘The main building shall have a front of two hundred and eighty-two feet and a depth of 
eighty feet ... The height of three stories, resting on a sub-basement two feet and a 
basement to be eleven feet high  ... The principal story [sic] to be sixteen feet; the whole 
of said building to be covered with a (Welsh) Slate Roof’ – contract ar gyfer y bathdy 
Ffederal yn New Orleans, 1835, wedi’i ddylunio gan (Christovich, Toledano ac Evans 
1995, 13).

Mae tai teras (‘tai trefi’, ‘tai mewn rhes’ neu ‘dai cysylltiedig’, rhesi o aneddleoedd 
tebyg yn rhannu waliau bob ochr) yn addas ar gyfer toeau llechi. Hyrwyddwyd y 
galw am lechi o ogledd Cymru oherwydd iddynt gael eu mabwysiadu’n helaeth fel 
modd o letya gweithwyr, yn y Deyrnas Unedig, yr UDA, Canada, ac Awstralia, o 
ganlyniad i ymfudiad, twf trefol a diwydiannu.  

Ffigwr 2.134. Mae Ysgubor Fawr Samuel Wyatt ar Ystâd Holkham Hall yn Norfolk yn dangos y 
defnydd o lechi’r Penrhyn ar adeilad amaethyddol gweithredol ond uchelgeisiol o ran 
pensaernïaeth.

Ffigwr 2.135. Gallai to tŷ teras diwydiannol bychan ddefnyddio 2.5 tunnell o lechi Cymreig. 
Byddai allbwn Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi cyrraedd ymhell dros 
13,000,000 o gartrefi o’r fath. Dyma awyrlun o Burnley yn Lloegr ym 1925.
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Chwarelwr llechi Gogledd Orllewin Cymru

Am flynyddoedd lawer, gwaith rhan-amser yn bennaf gan ffermwyr a gweision fferm fu cloddio am lechi yng 
ngogledd-orllewin Cymru.  Hyd yn oed ar ôl i’r diwydiant gael ei gyfalafu o 1780 ymlaen, cadwodd llawer o 
chwarelwyr eu cysylltiad gyda’r tir drwy fyw ar dyddyn. Yn ystod y blynyddoedd ffyniannus rhwng 1856 a 
1877, pan oedd modd ennill cyflog da yn y chwareli, ymfudodd llawer o ddynion ifanc i’r aneddiadau gerwin 
a oedd yn dechrau datblygu, (Elfennau 1.5, 1.6, 2.8, 3.10, 3.10, 4.5, 5.6, 6.3) neu lletyent fesul wythnos mewn 
barics (Elfennau 2.3, 4.1, 4.2) wrth iddynt ddod o hyd i waith. Daeth bron pob un ohonynt o’r gefnwlad wledig 
gyfagos. Oherwydd hyn, Cymraeg fu iaith y chwarelwr erioed, ac mae felly hyd heddiw.

Roedd gwaith y chwarelwr llechi yn gofyn am ystwythder ac ychydig o gryfder corfforol, ond yn bennaf oll 
roedd angen dealltwriaeth. Roedd rhaid i chwarelwr ddysgu sut i astudio a mesur y graig, a phenderfynu ar 

y ffordd orau i’w hechdynnu a’i phrosesu. Roedd rôl ymddangosiadol ddi-nod, megis pentyrru llechi a slabiau 
ar gei (Elfennau 1.4, 5.8, 5.10) neu mewn iard rheilffordd (Elfennau 5.9, 6.4) yn gofyn am feddwl rhesymegol 
clir, oedd yn gallu rhagweld pryd fyddai angen cael at archeb benodol a’i llwytho ar long neu wagen reilffordd. 
Byddai’r swyddi hyn yn mynd i’r mathemategwyr gorau.

Erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, nid yw’n syndod y byddai’r chwarelwr llechi yn debygol o fod 
yn llythrennog, yn llenor hyd yn oed. Byddai llyfrwerthwyr teithiol bob amser yn gwerthu’n dda pan fyddent 
yn ymweld â’r chwareli. Roedd llyfrgelloedd yn ffynnu mewn aneddiadau chwarelyddol (Elfennau 2.8, 5.6). 
Roedd dawn i farddoni, canu neu ddadlau yn cael ei edmygu, ac roedd yn cael ei feithrin mewn sefydliad 
rhyfeddol y cyfeiriwyd ato fel y caban (Elfen 2.2), lle’r oedd y dynion yn cyfarfod ar gyfer eu pryd ganol dydd. 
Roedd capeli yn yr aneddiadau chwarelyddol yn hybu grwpiau trafod a gwaith addysgol allanol. 

Ffigwr 2.136. Grŵp o chwarelwyr Dorothea.

2 Disgrifiad186 2 Disgrifiad 187
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2.b.v Trosglwyddo sgiliau 

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn cynrychioli man pwysig ar gyfer 
cyfnewid gwybodaeth a syniadau a oedd yn dod i mewn, yn mynd allan ac yn symud 
ar draws y dirwedd ddiwylliannol hon, o ran sgiliau crefft y chwarelwr - ei wybodaeth 
soffistigedig o ddaeareg, o’r ffordd y byddai’r graig yn hollti, a’r modd mwyaf effeithiol 
o’i chwythu. Roedd hyn yn digwydd mewn dwy ffordd oedd wedi’u hen sefydlu - yn 
gyntaf gan weithwyr profiadol yn trosglwyddo eu dealltwriaeth o ffurfiadau daearegol 
cymhleth i weithwyr newydd, tadau yn aml yn dysgu eu meibion, ac yn ail gan 
symudiad llafur. Roedd cryn dipyn o alw am y gweithwyr mwyaf medrus o ogledd-
orllewin Cymru i reoli chwareli llechi yng Nghanada, yr UDA, Iwerddon, Cernyw, 
Awstralia, Yr Eidal a’r Almaen. 

Mae natur ‘deuluol’ Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn glir mewn mannau 
gweithio cyfyng, yn y gwaliau (y llochesau ar wahân lle’r oedd chwarelwyr yn hollti’r 
blociau ac yna’n tacluso’r llechi holltedig – Elfennau 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 4.1; 4.2), a’r 
adeiladau barics wedi eu trefnu fel bythynnod ar wahân (Elfennau 2.3, 3.5, 3.10, 4.2). 
Roedd chwarelwyr yn cadw cryn dipyn o annibyniaeth yn y modd yr oeddent yn 
gweithredu, ac roedd angen iddynt fod yn fedrus wrth weithio’r graig a hollti llechi 
ond hefyd fel gwŷr busnes. Roeddent yn trafod telerau’r cyfraddau gorau posib gyda 
rheolwyr, yn gweithio mewn grwpiau oedd weithiau’n symud o chwarel i chwarel, 
yn ogystal â chyfuno gwaith llechi yn aml gyda rhedeg siop, tafarn neu dyddyn.

Am ran helaeth o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac i mewn i’r ugeinfed ganrif, roedd 
chwarelwyr yn gwneud cytundeb i gael eu talu ar dasg neu fesul ‘bargen’, system 

Ffigwr 2.137. Fe wnaeth 
cyfrifo’r arian oedd yn 
ddyledus i bob aelod o fargen 
ar ddiwedd y mis fireinio 
sgiliau mathemategol Griffith 
Davies (1788–1855), yr unig 
chwarelwr llechi i ddod yn 
Gymrawd yn y Gymdeithas 
Frenhinol. Ar ôl gadael 
Chwarel Lechi Cilgwyn (Elfen 
3.1) yn Nantlle am Lundain, 
gyda dim ond gafael elfennol 
ar yr iaith Saesneg, gwnaeth 
enw iddo’i hun fel actiwari, yn 
dadansoddi ystadegau i 
gyfrifo risgiau a phremiymau 
yswiriant, ac fel archwiliwr, yn 
gofalu am gyfrifon cronfeydd 
milwrol Bombay a Madras. Ym 
1827, llwyddodd i 
wrthwynebu Mesur seneddol i 
amgáu tiroedd comin ger ei 
fan genedigol lle’r oedd 
teuluoedd chwarelyddol wedi 
ymgartrefu (Elfen 3.11).

gydag elfennau tebyg mewn diwydiannau echdynnol ar draws y byd, lle’r oedd grŵp 
o rhwng pedwar ac wyth o ddynion, yn aml yn aelodau o’r un teulu, yn cael eu talu 
am yr hyn a gynhyrchwyd ganddynt. Byddai bargeinion yn cael eu hailosod bob mis, 
a byddai chwarelwyr yn derbyn ‘puntdal’ os oedd y graig yn wael neu os oedd y 
tywydd wedi gwneud y gwaith yn anodd. Roedd y system yn gallu cael ei 

Ffigwr 2.138. Mae map arolwg ordnans 25 modfedd i 1 filltir 1900 adran Vivian (Elfen 2.4) yn 
Chwarel Lechi Dinorwig yn dangos y dull chwarela gyda’r fainc neu’r ‘bonc’ risiog.

‘... a slate-splitter is like a poet ... and contends with the poet on an equal footing at the 
National Eisteddfod where slate-splitting, music and poetry are stock subjects of rivalry.’ 
(Jones 1981, 74, yn dyfynnu Pall Mall Gazette, 1885)
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chamddefnyddio. Roedd rhai swyddogion yn ffafrio eglwyswyr dros gapelwyr 
Anghydffurfiol, neu aelodau un capel dros un arall. Roedd yn dân ar groen dynion na 
allai ymuno â bargen, oedd â’u bywoliaeth yn dibynnu ar lafurio di-grefft a rhoddion 
o flociau bychan y gallent eu hollti.

Talwyd cyflogau cyfradd sefydlog a thaliadau tunelledd am gael gwared ar graig 
anghynhyrchiol, a thalwyd y gyfradd ddyddiol i lafurwyr. Cyflwynwyd isafswm cyflog 
ar draws y diwydiant llechi ym 1918.

Byddai blociau wedi’u cloddio yn cael eu culhau a’u torri’n fyrrach, gwaith a fyddai, 
ar un adeg, yn gofyn am nerth bôn braich wrth ddal rhys, morthwyl o dderw 
Affricanaidd gyda choes o onnen, a’i daro ar bwynt ar y bloc lle byddai’r chwarelwr 
yn meddwl y byddai’n hollti. Cafodd ei ddisodli’n raddol gan lifiau mecanyddol o’r 
1850au.

Mae bloc wedi ei bileru a’i dorri’n groes yn cael ei hollti efo’r graen gyda chŷn a ddelir 
yn y llaw er mwyn cynhyrchu llechi toi, sgil sy’n cymryd sawl blwyddyn i’w meithrin. 
Heddiw yn unig y mae’r broses hon yn cael ei mecaneiddio ond mae ambell floc yn 
dal angen ei hollti yn y dull traddodiadol. Mae’r holltwr yn eistedd ar stôl isel gan 
groesi ei fferau, yn pwyso’r bloc yn erbyn ei glun ac yn defnyddio cŷn llydan sy’n cael 
ei daro gan ordd bren wedi’i rhwymo gan haearn. Yna, mae’n hollti’r bloc yn llechi 
tua 1.5 milimedr o drwch, un ar ôl y llall.

Wedyn, mae’r gwneuthurwr llechi yn tacluso’r ymylon tolciog, naill ai gyda chyllell 
tocio llechi neu beiriant.

Roedd y sgiliau hyn yn gyffredin i bob chwarelwr llechi, ond roedd rhaid iddynt 
hefyd ystyried yr amrywiaeth yn ansawdd y graig yr oeddent yn gweithio arni, a’r 

Ffigwr 2.139. Mae map arolwg ordnans 25 modfedd i 1 filltir 1880 Chwarel Lechi 
Pen yr Orsedd (Elfen 3.7) yn dangos sut oeddent yn gweithio ar y graig yn Nyffryn 
Nantlle. Roedd rwbel a blociau’n cael eu codi gyda rhaffyrdd awyr yn 
rhychwantu’r cloddfeydd, yna’n cael eu symud gan locomotif i ben y domen i gael 
eu dadlwytho, ac i’r gwaith i gael eu  llifio gyda pheiriant ac yna’u hollti â llaw.

Ffigwr 2.140. Mae map arolwg ordnans 25 modfedd i 1 filltir 1880 Chwarel Lechi Maenofferen 
(Elfen 3.5) yn dangos dull nodweddiadol Ffestiniog. Mae blociau a rwbel yn cael eu tynnu o’r 
gloddfa ar inclên. Mae’r blociau’n cael eu hanfon i felin lechi yn cael ei gweithio gan ddŵr i 
gael eu llifio gyda pheiriant ac yna’u hollti â llaw. Mae’r rwbel yn cael ei ddadlwytho i’r 
gorllewin o’r inclên er mwyn ffurfio llwyfan gyda’r gwastraff llechi, lle bydd casgliad o 
weithfeydd mwy uchelgeisiol yn cael eu hadeiladu’n fuan.

2 Disgrifiad190
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Ffigwr 2.141. Ym Mryneglwys (Elfennau 6.1, 6.2) mae map arolwg ordnans 22 modfedd i 1 filltir 
1889 yn dangos y cloddfeydd agored cyntaf y bu chwarelwyr o Nantlle yn gweithio ynddynt. 
Yn ymledu o’r cloddfeydd i’r de-orllewin a’r gogledd-ddwyrain, ac islaw, ceir twneli a siambrau 
tanddaearol lle bu’r genhedlaeth nesaf o chwarelwyr o Ffestiniog yn gweithio ynddynt.

Ffigwr 2.142. Mae’r siart llif hwn yn dangos gwaith arferol chwarel lechi a’i system gludo 
gysylltiedig.

gwahanol ddulliau ar gyfer echdynnu llechi, yn unol â daeareg a thopograffeg. 
Roedd y rhain yn cynnwys chwarela ar lechweddau agored, gweithio mewn 
cloddfeydd ac o dan ddaear. 

O ddiwedd y ddeunawfed ganrif, cafodd gweithfeydd gwasgaredig Chwarel y 
Penrhyn (Elfen 1.1) eu trefnu’n system o feinciau (‘ponciau’) rheolaidd ar y llechwedd, 
system a fabwysiadwyd yn eang mewn llawer o safleoedd echdynnu, a’i hefelychu 
yn chwareli Dinorwig (Elfen 2.1), Gorseddau (Elfen 4.1) a Thywysog Cymru (Elfen 
4.2).

Cafodd llawr y dyffryn a chwareli llechi ar ochrau dyffryn Nantlle (Cydran 3) eu 
gweithio fel cloddfeydd gydag ychydig neu ddim meinciau canolog, ac agorwyd 
Chwarel Lechi Bryneglwys (Elfen 6.1) gyntaf gan chwarelwyr medrus o Nantlle yn y 
ffordd hon, cyn cael ei datblygu fel gweithfeydd o dan ddaear (Elfen 6.2).

Mae’r wythïen yn gostwng yn Ffestiniog (Cydran 5). Gellid cloddio am lechi i ddechrau 
mewn chwareli agored ond dechreuodd gwaith dan ddaear erbyn yr 1820au, er ei 
fod yn gyffredin i weithfeydd lleol Ffestiniog gael eu cyfeirio atynt fel ‘chwareli’ o 
hyd. Roedd dyfodiad peiriannau pwerus i symud y tir ynghanol yr ugeinfed ganrif yn 
ei gwneud hi’n bosib i symud symiau mawr o orlwythi, a arweiniodd at weddill y 
gwaith yn Ffestiniog yn dychwelyd at chwarela agored, a daeth y gweithfeydd olaf 
dan ddaear i ben yn yr 1990au.

Roedd Chwarel Lechi Bryneglwys (Elfennau 6.1, 6.2) yn gweithio ar ddwy wythïen o 
lechi Ordofigaidd oedd yn gostwng rhwng 50° a 60°, ac a oedd yn hollti’n unionsyth 
bron. Bu chwarelwyr o Nantlle yn gweithio arni gyntaf fel cloddfa agored, yna 
chwarelwyr Ffestiniog mewn siambrau tanddaearol, enghraifft o ymfudiad mewnol 
a throsglwyddo technoleg o fewn yr Eiddo Enwebedig.

Chwarela
(Craig lechen Cambriaidd/Ordofigaidd)

Prosesu

Ail
deneuo:

Teneuo
cychwynnol:

Wyneb y graig
(ponc, cloddfa neu waith dan ddaear)

Blociau llechi

Gwastra�
llechi

Gwastra�
gwaith llechi

(darnau wedi’u llifio)

Tocio gwastra�

Cludo dros y tir i harbwr neu
rwydwaith rheil�ordd cenedlaethol

Iard bentyrru

Llechi
toi

Slabiau a
chynnyrch slabiau

Gwaith
slabiau
llechi

drwy lifio a
phlaenio

mecanyddol

drwy lifio
mecanyddol

Gwaith
llechi

Llochesi’r gwneuthurwyr llechi
neu (gwaliau) fannau ar wahân
o’r gwaith llechi – hollti llechi
gyda morthwyl a chŷn, tocio i
siâp gyda chyllell neu beiriant

gyda theclynnau
â llaw – morthwyl

trwm, cynion a
plwg ac adenydd

Tomenni
gwastra�
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Ffigwr 2.146. Mewn melin lechi, y blociau 
wedi’u lleihau yn cael eu sgwario’n fecanyddol 
ar fwrdd llif gron wedi’i phweru gan yriant belt.

Ffigwr 2.147. Mae’r gwneuthurwyr llechi hyn yn 
hollti’r blociau a sgwariwyd ar hyd y graen gyda 
morthwylion a chynion ac yna’n eu tocio gyda 
chyllell. Maent yn barod ar gyfer y farchnad yn awr.Ffigwr 2.145. Y bloc yn cael ei wneud yn llai ar lawr 

y bonc wrth ddefnyddio teclynnau a ddelir â llaw.

Ffigwr 2.144. Ar ôl ffrwydro, 
dau greigiwr yn gwthio bloc 
oddi ar wyneb y chwarel fel ei 
fod yn syrthio ar lawr y bonc, 
eto heb ei falu’n deilchion.

Ffigwr 2.143. Chwarelwr yn drilio 
i linell pileriad wyneb y graig 
gyda llaw er mwyn rhoi powdr 
gwn ynddi. Bydd hyn yn 
rhyddhau bloc addas o lechi heb 
ei falu’n deilchion.

2 Disgrifiad194 1952 Disgrifiad

Mae’r gyfres hon o ffotograffau o 1911 yn dangos sgiliau crefft 
traddodiadol y chwarelwr.
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2.b.vi Trosglwyddo technoleg fyd-eang – gweithio chwarel lechi  

Peirianyddiaeth a rheolaeth 

Mae Cydrannau’r Eiddo Enwebedig hefyd yn arddangos y modd yr oedd gwybodaeth 
a syniadau yn cael eu cyfnewid trwy iddynt ddod i mewn, fynd allan a symud ar 
draws y dirwedd ddiwylliannol hon, wrth i dechnoleg gael ei throsglwyddo ar lefel y 
peiriannydd proffesiynol neu’r rheolwr. Yn ogystal â chyfleu bod unigolion yn symud 
o le i le, bod sylfaen o wybodaeth yn datblygu, bod efelychu lleol yn digwydd a bod 
cyfalaf yn symud o gwmpas, mae hefyd yn adlewyrchu’r modd yr oedd gwybodaeth 
dechnegol yn cael ei rhannu ar bapur a bod cymryd rhan mewn arddangosfeydd 
rhyngwladol ac ymweliadau rhyngwladol eraill yn digwydd. Mae’r rhain oll yn nodau 
amgen y Chwyldro Diwydiannol ledled y byd. Cafodd peirianwyr a rheolwyr o’r 
Eiddo Enwebedig gryn ddylanwad ar ddatblygiad ymelwa ar lechi mewn llefydd eraill 
ar draws y byd, yn enwedig yn Lloegr, yr UDA, Iwerddon, yr Almaen a Lwcsembwrg.

Trefnu’r Cloddio

Roedd trefnu’r chwareli yn bonciau grisiog, cloddfeydd neu weithfeydd dan ddaear 
angen cydweithrediad agos rhwng chwarelwyr, rheolwyr a pheirianwyr. Mae olion ar 
wyneb y graig ar draws yr Eiddo Enwebedig yn dangos tystiolaeth o weithio gyda 
llaw a drilio mecanyddol. Roedd gweithio dan ddaear yn gofyn am sgiliau ychwanegol 
megis twnelu a gosod toeau, sianelu dŵr, a systemau trin penodol. Cafodd y dulliau 
Cymreig o weithio eu hastudio’n ofalus gan beirianwyr o ddiwydiant llechi’r Loire ac 

fe’u cyhoeddwyd yn Annales des Mines. Daeth y defnydd o bonciau grisiog, er iddynt 
gael eu defnyddio i chwarela cerrig yn yr Oes Rufeinig, yn ôl i ddefnydd cyffredin 
wedi iddynt gael eu cyflwyno yn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1) ar ddiwedd y 
ddeunawfed ganrif, ac mae bellach yn gyffredin yn y diwydiant. 

Twnelu

Fe wnaeth y peiriannydd George Hunter (1831–1887) ar y cyd â William Fothergill 
Cooke (1806–1879), dyfeisiwr y telegraff trydan, ddyfeisio peiriant twnelu a brofwyd 
dan ddaear yn Chwarel Lechi Maenofferen yn Ffestiniog yn yr 1860au. Mae 
enghreifftiau o’r tyllau crynion a wnaeth yn dal i’w gweld yno heddiw (Elfen 5.2). 
Dyma ddefnydd cynnar o declyn gyda blaen adnewyddadwy, ac roedd yn gadael 
rhychiadau dwfn unigryw yn y graig a dorrwyd ganddo.

Ffigwr 2.148. Cafwyd cyfres o erthyglau yn Annales des Mines ar y diwydiant llechi Cymreig ym 
1884, yn dangos y prif amrywiadau yn y dulliau gweithio. Mae ponciau grisiog, inclêns a 
siafftiau cydbwysedd dŵr chwarel y Penrhyn a chwarel Dinorwig (Elfennau 1.1 a 2.1) yn dangos 
sut oedd sgil y chwarelwyr wrth weithio ar y graig ar feinciau unffurf yn mynd law yn llaw â 
gwybodaeth beirianyddol a rheolaethol i greu systemau trin mewnol. Mae trawstoriadau 
generig yn dangos system bwmpio a rhaffordd yr inclein tsiaen mewn chwarel ar lawr y 
dyffryn yn Nantlle (Cydran 3), a gweithfeydd ar yr wyneb ac o dan ddaear yn y gwelyau 
goleddfol o lechi Ordofigaidd yn Ffestiniog (Cydran 5) (Larivière 1884).

Ffigwr 2.149. Cafodd y twll crwn hwn yng ngwaith tanddaearol Chwarel Lechi Maenofferen 
(Elfen 5.2) ei greu gan beiriant twnelu Hunter yn yr 1860au.
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Prosesu mecanyddol

Roedd chwareli llechi yng ngogledd-orllewin Cymru yn arloesol yn eu defnydd o 
brosesu mecanyddol, yn y lle cyntaf er mwyn cwrdd â’r galw cynyddol am slabiau 
ffurfiedig. Erbyn 1802, roedd melin slabiau llechi Felin Fawr, Chwarel y Penrhyn 
(Elfen 1.2) yn defnyddio llifiau crynion i dorri cerrig; y lle cyntaf yn y byd i wneud 
hynny, hyd y gwyddys. Rhagflaenodd hyn ychydig ar ddechrau’r defnydd o lifiau 
crynion i lifio lignum vitae yn Block Mills y Llynges Frenhinol yn Portsmouth ym 1803 
gan y peiriannydd Marc Brunel (1769–1849), y gwneuthurwr peiriannau Henry 
Maudsley (1771–1831) a chan y gweinyddwr llyngesol Samuel Bentham (1757-1831, 
brawd yr athronydd Jeremy Bentham), cam arwyddocaol yn natblygiad systemau 
masgynhyrchu. Hyd yma ni chafwyd tystiolaeth o unrhyw gysylltiad rhwng y ddau 
safle, trwy Benjamin a Samuel Wyatt o bosib.

Gellir olrhain twf a datblygiad prosesu mecanyddol o fewn yr Eiddo Enwebedig trwy 
gyfrwng melinau cynharaf sydd ar ôl, yn Ynysypandy (Elfen 4.3) a melin Diffwys 
(melin o’r un oed wedi’i phweru gydag ager) (Elfen 5.4), Felin Fawr (Elfen 1.2), Pen y 
Bryn / Cloddfa’r Lôn (Elfen 3.5) a Thywysog Cymru (Elfen 4.2). Dengys y rhain yr arfer 
yn esblygu  rhwng y 1850au a’r 1870au. Mae melinau mawr tebyg i ffatrïoedd yn 
amlwg yn Dorothea (Elfen 3.3), Pen yr Orsedd (Elfen 3.7) ac ym mhrif gyfadeilad 
Maenofferen (Elfen 5.5), lle mae’r defnydd olynol o bŵer dŵr, ager a thrydan yn 
amlwg yn y felin sylweddol gyda dau fae. Adeiladwyd Melin Awstralia yn Chwarel 
Lechi Dinorwig (Elfen 2.2) cyn hwyred â’r 1920au er mwyn manteisio ar ddyfodiad 
trydan i’r chwarel.

Trin deunydd wedi’i gloddio

Roedd blociau crai a gwastraff llechi’n cael eu symud yn y chwareli gyda systemau 
rheilffordd mewnol, gan gynnwys planau ar oleddf a chan inclein tsiaen a rhaffyrdd 
‘Blondin’ neu siafft cydbwysedd dŵr. Roedd y rhain yn sicrhau bod pethau’n symud yn 
gyflym ac effeithiol mewn safleoedd diwydiannol cymhleth allai gynnwys ardal fawr 
iawn a golygu pellter fertigol o dros 300 metr rhwng y lloriau gweithio uchaf a’r isaf. 

Ffigwr 2.150. Mae melin Chwarel Lechi Tywysog Cymru (Elfen 4.2) yn dangos y trosglwyddiad 
technoleg yn niwydiant llechi Gogledd Cymru. Fe’i dyluniwyd gan John Francis (1828–1879) 
a’i dad William, (d.1887), rheolwyr Chwarel y Penrhyn, ac fe’i hadeiladwyd ym 1864, pan 
oeddent hefyd yn ailfodelu Melinau Slabiau Llechi Felin Fawr yn y Penrhyn (Elfen 1.2). Maent 
yn cynrychioli datblygiad y dyluniad a ddangosir yma, yr arbrofodd Francis gydag ef yn 
Chwarel Lechi Tywysog Cymru, hyd yn oed gyda’r drysau bwâu cylchrannol (Elfen 4.2).
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Ffigwr 2.151. Mae’r map hwn o 1826 yn dangos sut oedd defnyddio rheilffyrdd mewnol eisoes 
wedi dod yn rhan ganolog o weithrediad chwareli llechi. Roedd planau goleddfol gwrthbwysol 
yn cludo cerrig o bonciau uchaf Chwarel y Penrhyn, roedd planau goleddfol wedi’u pweru gyda 
dŵr yn cludo cerrig a gwastraff o’r pyllau is. Y rheilffordd (ar y dde) yn mynd â’r wagenni i’r 
harbwr ym Mhorthladd Penrhyn.

Y rheilffyrdd llechi oedd rhai o ddatblygiadau cynharaf y systemau rheilffordd haearn 
cynnar a ddefnyddid i ddiwallu ffwrneisi haearn ym Mlaenafon a llefydd eraill yn Ne 
Cymru, ac roeddent bron bob amser yn cael eu hadeiladu gyda lein oddeutu 0.6 metr 
o led. Roedd modd iddynt gael eu hailosod a’u hymestyn yn hawdd wrth i chwarela 
dyfu. Dechreuodd y defnydd o systemau rheilffordd mewnol a phlanau ar oleddf i 
symud blociau, gwastraff llechi a’r cynnyrch gorffenedig yn Chwarel y Penrhyn (Elfen 
1.1) lle gawsant eu cyflwyno ym 1801. Wedi hynny, daethant yn gyffredin drwy gydol 
y diwydiant. Yn eu tro, buont yn ysbrydoliaeth uniongyrchol i systemau rheilffordd 
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wedi’u gosod yn ysgafn, a ddefnyddiwyd ledled y byd mewn: stadau amaethyddol, 
ffatrïoedd, carchardai, ysbytai, melinau llifio, gweithfeydd trin carthion, cloddfeydd a 
phyllau glo. Fe’u defnyddiwyd hefyd mewn gweithrediadau byrdymor wrth 
wasanaethu rhyfela mewn ffosydd o 1914 i 1918, clirio safleoedd bomiau amser rhyfel, 
ar gontractau twneli a chronfeydd dŵr ac ar gloddiadau archeolegol ar raddfa fawr. 
Roedd defnyddio planau ar oleddf yn gyffredin ar nifer o reilffyrdd a safleoedd 
diwydiannol cynnar o gyfnod y Chwyldro Diwydiannol, megis yn Ironbridge ac yng 
Nghernyw ond roeddent yn nodweddion hyd yn oed yn fwy cyffredin yn Nhirwedd 
Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Mae enghreifftiau mewn cyflwr da yn amlwg yn 
Dinorwig (Elfen 2.1), Dorothea (Elfen 3.3), Gorseddau (Elfen 4.1), Tywysog Cymru 
(Elfen 4.2) a Maenofferen (Elfen 5.5), gan gynnwys y ddau fath gwrthbwysol ar gyfer 
symud nwyddau i lawr a’r mathau i gludo pethau i fyny oedd yn cael eu pweru gan 
gydbwysedd dŵr, ager a thrydan. Mae un inclein o’r fath wedi cael ei hadfer i weithio’n 
iawn gan Amgueddfa Lechi Cymru yn Chwarel Vivian (Elfen 2.4). Nid oes unlle arall â 
chymaint o systemau o’r fath mor amlwg yn eu cyd-destun hanesyddol cyflawn.

Ffigwr 2.152. Nododd y peiriannydd Ffrengig a’r Seneddwr Paul Decauville (1846-1922) ei fod 
wedi cael ei ysbrydoli gan Reilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) i ddatblygu ei frand ei hun o 
reilffyrdd cludadwy wedi’u gosod yn ysgafn ar gyfer gwaith amaethyddol (Decauville 1884). 
Gwelwyd systemau tebyg gan wneuthurwyr eraill ledled y byd: roedd y rhai a adeiladwyd gan 
Robert Hudson o Leeds, Johannesburg, Kidderpore a Durban yn flaenllaw yn yr ymerodraeth 
Brydeinig, a rhai Orenstein a Koppel o Berlin yn y byd lle siaredid Almaeneg.

Roedd systemau rhaffordd yn cael eu defnyddio cyn diwedd y ddeunawfed ganrif. 
Fersiwn syml, cynnar ac unigryw i’r diwydiant llechi oedd yr inclein tsiaen, yn rhedeg 
o angorfa ar waelod y pwll i brif offer pren ar fastiwn a adeiladwyd ar ymyl twll y 
chwarel, wedi’i bweru gan olwyn ddŵr neu injan stêm. Mae’r dechnoleg arloesol 
hon wedi gadael tystiolaeth gadarn o bwys yng Nghydrannau 3 a 6. 

Ffigwr 2.153. Roedd cloddfeydd Nantlle (Cydran 3) yn 
atgoffa Rudolf Nasse, ymwelydd Prwsiaidd ym 1869, 
o chwareli llechi Dyffryn Loire yn Ffrainc; bu iddo 
gynnwys braslun o raffordd inclein tsiaen (Nasse 
1870, 97).

Ffigwr 2.154. Er mai Chwarel Lechi Bryneglwys yw’r unig safle yn Nhirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru lle gellir gweld technoleg yr inclein tsiaen a yrrwyd gan ddŵr yn parhau yn ei 
lle gwreiddiol (Elfen 6.1), dengys ffynonellau, megis y map hwn o 1862, ei bod wedi’i datblygu 
gyntaf yn Chwarel Lechi Pen yr Orsedd yng Nghydran 3. Cafodd ei allforio i Fryneglwys gan 
wŷr Nantlle. Mae olion archeolegol sydd ar ôl a ffynonellau dogfennol fel hyn yn bwysig o ran 
sefydlu sut oedd technolegau penodol yn gweithio ac yn cael eu lledaenu. Daeth newid mewn 
rheolaeth â chwarelwyr Ffestiniog i mewn yn fuan ar ôl hynny; fe wnaethant gyflwyno eu 
ffordd nodweddiadol eu hunain o weithio ar y graig – o siambrau tanddaearol.



2
 D

is
g

ri
fi

ad

2 Disgrifiad 2 Disgrifiad202 203

Cafodd rhaffordd gadwynog ‘blondin’ ei chyflwyno o chwareli cerrig rhywiog yr 
Alban ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae elfennau sydd wedi goroesi 
yn cynnwys fersiynau wedi’u pweru gan stêm a thrydan (Elfennau 3.2, 3.8). 

Ffigwr 2.155. Dengys yr ‘olygfa onglog’ hon o Chwarel Lechi Fairhaven yn Vermont (UDA) ym 
1856 inclein tsiaen wedi’i phweru gan stêm a gyflwynwyd gan Gymry a allfudodd yno rai 
blynyddoedd ynghynt, a sefydlu eu capel cyntaf ym 1850.

Ffigwr 2.156. Roedd rhaffyrdd ‘blondin’ yn rhychwantu’r twll yn Chwarel Lechi Pen yr Orsedd 
(Elfen 3.8). Roedd systemau tebyg yn cael eu defnyddio nid yn unig mewn amrywiol chwareli, 
llechi a mathau eraill, ond hefyd ar safleoedd adeiladu, ac er mwyn llwytho glo ar longau 
rhyfel. Roedd y mastiau a’r peirianwaith ar gyfer y ‘Blondin’ ym Mhen yr Orsedd yn cael eu 
gosod ynghyd yn Aberdeen, ac adeiladwyd y motorau trydan yng Nghaeredin.

Cynhyrchu ynni 

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn dangos y dulliau olynol o gynhyrchu 
ynni yn y cyfnod diwydiannol clasurol, o olwynion dŵr i beiriannau stêm i drydan 
wedi’i gynhyrchu gan ddŵr ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. 

Ffigwr 2.157. Daeth siafftiau cydbwysedd dŵr i godi wagenni yn gyffredin yn niwydiant glo De 
Cymru yn yr 1830au, a chawsant eu mabwysiadu’n fuan mewn chwareli llechi yn unol â 
chyngor peirianwyr pyllau glo. Mae’r diagram hwn o 1891–2 yn dangos system gydbwysedd 
dŵr ym Mhwll Glo Ynys Merthyr ym maes glo Morgannwg. Fe’u defnyddiwyd yn gyson gan 
Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1) o’r 1840au hyd at 1965, pan ddiogelwyd dwy ohonynt. Maent yn 
cysylltu gyda nodweddion hydrolig tanddaearol. Daeth mwyngloddwyr profiadol o 
ddiwydiant glo Swydd Stafford i suddo’r siafftiau yn y Penrhyn.

Parhaodd ynni dŵr i fod yn bwysig yn niwydiant llechi Cymru o’r 1780au hyd at 1940 
ac ar ôl hynny. Mae melinau slabiau llechi Felin Fawr yn y Penrhyn a’r olwynion-dŵr 
crog sydd yn dal yno, wedi eu lleoli dros y nant a oedd wedi ei sianelu ac a arweiniodd 
at adeiladu’r felin gyntaf yma erbyn 1802 (Elfen 1.2). Mae olwyn ddŵr 1870 a adeiladwyd 
yn lleol yng Nghyfadeilad Peirianyddiaeth Chwarel Lechi Dinorwig (sy’n dal i weithredu 
fel rhan o Amgueddfa Lechi Cymru; Elfen 2.5) yn cynrychioli penllanw traddodiad 
diwydiannol sydd â’i wreiddiau yn y drydedd ganrif CC a Musaeum Alexandria; mae 
tyrbin newydd 1926 a gysylltwyd yn fecanyddol yn dangos y dechnoleg a’i dilynodd. 
Mae dulliau eraill o ddefnyddio technoleg ynni dŵr yn yr Eiddo Enwebedig yn cynnwys 
siafftiau cydbwysedd dŵr a phlanau ar oleddf (Elfen 1.1). Mae argaeau a chyrsiau dŵr 
yn gwneud defnydd medrus o amgylchedd heriol yr ardal (Elfennau 1.1, 2.5, 3.6, 4.1, 
4.2, 5.3, 6.1), ac yn rhan annatod o’r dirwedd ddiwylliannol diwydiannol. Mae’r rhan 
fwyaf yn dal i gael eu defnyddio fel rhan o systemau rheoli dŵr.



2
 D

is
g

ri
fi

ad

2 Disgrifiad 2 Disgrifiad204 205

Pwmpio dŵr o weithfeydd

Roedd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn defnyddio technoleg pwmpio 
sefydledig mewn ffyrdd dyfeisgar. Roedd y cloddfeydd ar lawr y dyffryn yn Nantlle 
(Cydran 3) yn arbennig o dueddol o weld dŵr yn mynd i fewn iddynt. Mae dau safle 
yn y Gydran hon yn dangos sut y goresgynnwyd yr heriau drwy drosglwyddo 
technoleg o Safle Treftadaeth y Byd, Tirwedd Mwyngloddio Cernyw a Gorllewin 
Dyfnaint. Mae’r pileri a’r pyllau olwyn ar gyfer y system rhoden wastad ym Mhen y 
Bryn (Elfen 3.6) a’r injan drawst Gernywaidd gan Holman’s o Camborne yn Chwarel 
Dorothea (Elfen 3.4) yn dangos cyferbyniad o ran dull ac yn y modd yr oedd systemau 
pwmpio’n cael eu pweru. Mae’r ddau yn dangos dylanwadau technoleg rheoli dŵr 
gan arweinwyr cydnabyddedig yn y diwydiant. Injan Dorothea yw’r olaf o’i math yn 
unman y byd sy’n dal i sefyll yn y fan lle cafodd ei chodi yn newydd.  

Ffigwr 2.158. Esblygodd peiriannau rhodiau wedi’u gyrru gan ddŵr, a adeiladwyd i ddosbarthu 
pŵer dros ardal eang, yn ardaloedd mwyngloddio Canol Ewrop yn yr unfed ganrif ar bymtheg, 
ac fe’u defnyddiwyd yn helaeth yng Nghernyw a Gorllewin Dyfnaint. Ni fuont erioed yn 
gyffredin yn niwydiant llechi Cymru. Mae’r dystiolaeth sydd ar ôl o’r sefyllfa fwyaf uchelgeisiol, 
yn Chwarel Lechi Pen y Bryn yn Nantlle, yn awgrymu ei fod yn debyg i’r system hon yng 
ngwaith clai llestri Wheal Martyn yng Nghernyw (DU) (a ddangosir yma) yn ei ddefnydd o 
ddolenni haearn gyrru yn hytrach na rhodiau coed.

Ffigwr 2.159. Mae injan drawst Gernywaidd Chwarel Dorothea yn cynrychioli esblygiad olaf 
technoleg defnyddio ynni stêm ar gyfer pwmpio yn Safle Treftadaeth y Byd, Tirwedd 
Mwyngloddio Cernyw a Gorllewin Dyfnaint. Cedwir y cynlluniau yn archifdy ei hadeiladwyr, 
Holman’s o Camborne, yn Archifdy Cernyw.
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Mae peiriant hydrolig Chwarel y Penrhyn yn cynrychioli technoleg wahanol, peiriant 
dadleoli cadarnhaol sy’n dibynnu ar ansawdd anhywasg dŵr (Elfen 1.1). Dechreuwyd 
eu defnyddio’n gyffredin ar yr un pryd yn Ffrainc, Lloegr a Hwngari yng nghanol y 
ddeunawfed ganrif, ond ychydig o ddatblygiad a welwyd ynddynt o ganol y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen. Mae’n enghraifft brin gan ei fod yn dal yn ei 
leoliad gwreiddiol, mewn cyflwr da, yn dal wedi’i gysylltu â’i system dŵr ac wedi’i 
gyplysu â’i bympiau, a gellir cael mynediad ato drwy drefniant o flaen llaw. 

Ffigwr 2.160. Mae peiriannau 
hydrolig (neu bwysedd dŵr) yn 
gweithredu mewn ffordd debyg i 
beiriant stêm, wrth i rym 
symbylol weithredu dan bwysau 
ar biston mewn silindr. Gwelwyd 
y cyntaf yn Chwarel y Penrhyn 
(Elfen 1.1, gweler Ffigwr 2.15) yn 
cael ei gynnwys mewn erthygl yn 
The Engineer, cylchgrawn 
proffesiynol Saesneg blaenllaw’r 
cyfnod, ar 9 Medi 1859. Fe’u 
dyfeisiwyd gan John Francis 
(1828–1879), rheolwr y chwarel, 
ar y cyd â Charles Amos (1806–
1882) a ddechreuodd ei fywyd 
gwaith yn draenio corstir yn 
nwyrain Lloegr, ac a gafodd yrfa 
hir a llewyrchus fel peiriannydd, 
yn adeiladu’r jac hydrolig a 
gododd y tiwbiau ar Bont 
Britannia Robert Stephenson, 
sy’n cysylltu tir mawr Cymru ag 
Ynys Môn.

Cynnal a chadw a thrwsio

Roedd crefftwyr, technegwyr a pheirianwyr diwydiant llechi gogledd Cymru yn 
ddyfeisgar ac yn hunanddibynnol. Gallent droi at gwmnïau peirianyddol lleol, gan 
gynnwys Rheilffordd Ffestiniog, am ychydig o beiriannau, ond roedd y chwareli 
mwy, gan gynnwys Penrhyn a Dinorwig, yn cynnal eu cyfadeiladau peirianyddol eu 
hunain er mwyn cynnal a chadw, trwsio ac, weithiau, adeiladu peiriannau. Roedd 
Chwarel y Penrhyn yn cael ei gwasanaethu gan ffowndri a gweithdai ym melin 
slabiau llechi Felin Fawr (Elfen 1.2).  Mae cyfadeilad peirianyddol Chwarel Lechi 
Dinorwig bellach yn gartref i Amgueddfa Lechi Cymru (Elfen 2.5). Fe’i dyluniwyd i 
greu argraff; nid yn unig y mae’r cynllun cwadrangl yn dwyn i gof arferion peirianyddol 
cynharach ond mae hefyd yn edrych fel iard stablau ystâd fawr Brydeinig. 

Ffigwr 2.161. Ychydig iawn o newid a welodd cyfadeilad peirianyddol Chwarel Lechi Dinorwig 
(Elfen 2.5) ers agor ym 1870. Fel Amgueddfa Lechi Cymru, mae wedi cael ei gadw’n sensitif. 
Dysgwyd sgiliau traddodiadol gof, gwaith coed, toddi, gwneud patrymau a pheirianneg 
fecanyddol i brentisiaid yn yr un ffordd ag y byddent ar ystâd fawr, ac roedd y sgiliau hyn yn 
cael eu pasio i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth.
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2.b.vii Trosglwyddo technoleg fyd-eang – adeiladu rheilffyrdd 

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn fan pwysig o safbwynt cyfnewid 
syniadau a  gwybodaeth ynglŷn â thechnoleg rheilffyrdd.

Ar y dechrau roedd llechi yn cael eu cludo i borthladdoedd a harbyrau (Elfennau 1.4, 
5.8, 5.10) gyda phynfeirch, ceffyl a throl neu mewn cwch ar lyn ac afon, neu gyfuniad 
o’r dulliau hyn. Fel y tyfodd y cynhyrchu, roedd tirwedd heriol a mynyddig gogledd 
orllewin Cymru yn galw am atebion mwy arloesol a chost effeithiol. Yr ateb oedd y 
rheilffyrdd bach (Elfennau 1.3, 2.7, 3.9. 4.4, 5.9, 6.4). Roedd defnydd dyfeisgar y 
rheilffyrdd o’r dirwedd i gynorthwyo’r gweithrediadau drwy incleiniau a graddiant 
parhaus ar i lawr, a mabwysiadu dyfeisgar o dyniant mecanyddol a darparu 
gwasanaethau i deithwyr, yn golygu camp dechnegol nodedig a efelychwyd ar 
draws y byd.  Tyfodd sawl un o’r aneddiadau chwarel nodweddiadol o’u hamgylch, 
fel Deiniolen/Clwt y Bont (Elfen 2.8) a Than y Grisiau (Elfen 5.6). Mae dwy o’r 
rheilffyrdd pennaf o bwys, Ffestiniog (Elfen 5.9) a Thalyllyn (Elfen 6.4), yn awr yn 
atyniadau treftadaeth pwysig gyda phroffil rhyngwladol.

Ffigwr 2.162. Mae’r rhwydwaith ffyrdd modern yng Nghydran 5 yn dilyn y llwybrau a 
adeiladwyd i symud llechi. Yma mae trol sy’n llwythog efo llechi yn ymlwybro at y lanfa ar afon 
Dwyryd sydd yn y pellter (Elfen 5.8), ble bydd y llwyth yn cael ei drosglwyddo i gwch bach cyn 
ei lwytho wedyn ar long fydd yn teithio ar y môr.

Rheilffordd Ffestiniog ‘...one of the most magnificent works in the Kingdom. Indeed 
while we admire the Liverpool railroad for the immensity of the undertaking, the Menai 
bridge for its symmetry of magnificence & the Aquaducts (sic) at Llangollen & Chirk for 
similar reasons, no person I am certain having viewed these & inspected the Quarry 
railway will for a moment hesitate to admit that  its proportion of these desiderata to be 
less ...’ (Thomas Letts, Tour of North Wales, August-September 1834 [Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru, llawysgrif 22341B (1834) fol 53v])

Bu’r pensaer a’r masnachwr llechi Samuel Wyatt yn helpu ei frawd Benjamin i 
ddyfeisio ffordd haearn bwrw 0.6 metr o led i wasanaethu’r chwareli llechi ar Stad y 
Penrhyn, yr oedd Benjamin yn gyfrifol amdani (Elfen 1.3).  Mae’n dwyn i gof drefniant 
nodweddiadol camlesi, megis defnyddio incleiniau ar yr un egwyddor â chyfres o 
lociau. Pan gwblhawyd y gwaith yn 1801, hi oedd y rheilffordd ymyl haearn hiraf yn 
y byd, y rheilffordd gyntaf o’i bath i gludo cerrig chwarel ar raddfa eang, a dyma 
wreiddyn cynllun yr holl reilffyrdd bach a adeiladwyd wedi hynny. 

Ffigwr 2.163. Mae’r inclên isaf ar Ffordd 
Haearn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3) nid yn 
unig wedi cadw yn hynod o dda ond mae 
hefyd yn dangos sut y gwnaeth technoleg 
camlesi ddylanwadu ar adeiladwaith y system 
hon. Mae’r adeiladau ar gyfer y peiriannau 
weindio yn ein hatgoffa o drefniant 
nodweddiadol tŷ ceidwad loc. Maent ymysg y 
strwythurau rheilffordd cynharaf sy’n bodoli 
yn y byd.

Disgrifiodd yr Annales des Arts et Manufactures Reilffordd y Penrhyn yn ei argraffiad o 
30 Messidor blwyddyn 12 (1804) ‘... inventé par M. Benjamin Wyatt … récemment employé 
dans le Carnarvonshire, depuis les carrières d’ardoises de Lord Penrhyn, jusqu’au Port 
Penrhyn où on les embarque; la longueur de ce chemin est de six milles un quart (mesure 
anglaise); la pente est d’un huitième de pouce par pied; il a été commencé en Octobre 
1800 et achevé  en juillet 1801’ (89-90). 

‘... dyfeisiwyd gan Mr Benjamin Wyatt ...  defnyddid yn ddiweddar yn Sir Gaernarfon, o 
chwareli llechi yr Arglwydd Penrhyn, i Borth Penrhyn ble maent yn cael eu rhoi ar longau; 
hyd y ffordd yma yw chwe milltir a chwarter (mesur Lloegr); mae’r rhediad yn un wythfed 
o fodfedd fesul troedfedd; fe’i dechreuwyd yn Hydref 1800 a’i chwblhau ym mis Gorffennaf 
1801.’

2 Disgrifiad 209
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Ffigwr 2.164. Rheilffyrdd yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru – esblygiad teipolegol 
a throsglwyddiad technoleg. 

Ffyrdd trol pren ‘math Swydd Amwythig’ – 1605
• lled culach
• rheiliau pren
• cludo mwynau
• tyniant gan anifail

Safle Treftadaeth y Byd: CEUNANT IRONBRIDGE

Ffyrdd haearn ‘math De Cymru’ – 1790au
• lled culach
• rheiliau haearn cast
• cludo mwynau
• tyniant gan anifail

Safle Treftadaeth y Byd: BLAENAFON

Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3) – 1801
• lled culach
• rheiliau haearn cast
• cludo mwynau

Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig (Elfen 2.7) – 1825
• lled culach
• rheiliau haearn cast
• cludo mwynau

Rheil�ordd Nantlle (Elfen 3.9) – 1828
• lled canolig
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant gan anifail
• cludo mwynau

Rheil�ordd Ffestiniog (Elfen 5.9) – 1836–1863
• lled culach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant gan anifail-disgyrchiant
• cludo mwynau

Rheil�ordd Gorseddau (Elfen 4.4) – 1856
• lled canolig
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant gan anifail
• cludo mwynau

Rheil�ordd Ffestiniog (Elfen 5.9) – 1863–1872
• lled culach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant mecanyddol
• cludo nwyddau a theithwyr

Rheil�ordd Himalaia Darjeeling – 1879
• lled culach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant mecanyddol
• cludo nwyddau a theithwyr

Safle Treftadaeth y Byd:
RHEILFFYRDD UCHELDIROEDD INDIA

Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3)
– 1874-1879

• lled culach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant mecanyddol
• cludo mwynau

Cy�ordd Gorseddau a Rheil�yrdd Portmadog (Elfen 4.4) – 1876
• lled culach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant mecanyddol
• cludo mwynau

Rheil�ordd Talyllyn (Elfen 6.4) – 1865
• lled culach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant mecanyddol
• cludo nwyddau a theithwyr

Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig (Elfen 2.7) – 1842
• lled canolig
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant gan anifail/mecanyddol
• cludo mwynau

Ffyrdd trol pren ‘math Newcastle’ – 1608
• lled lletach
• rheiliau pren
• cludo mwynau
• tyniant gan anifail

Safle Treftadaeth y Byd: DIM

Rheil�yrdd pyllau glo ‘math Newcastle’ – 1820au
• lled lletach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant gan anifail/mecanyddol
• cludo mwynau

Safle Treftadaeth y Byd: DIM

Rheil�yrdd prif lein cynnar – 1830au
• lled lletach
• rheiliau haearn bwrw
• tyniant mecanyddol
• cludo nwyddau a theithwyr

Safle Treftadaeth y Byd:
DINAS FASNACHOL FORWROL LERPWL
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Defnyddiwyd y dechnoleg yma ar gyfer Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig (Elfen 2.7) 
o 1825, tra bod Rheilffordd Nantlle (Elfen 3.9), a gwblhawyd dair blynedd yn 
ddiweddarach, wedi defnyddio technoleg newydd y trac haearn gyr ar flociau sliperi 
carreg ar led ehangach, ar gyngor teulu enwog Stephenson, ychydig cyn iddynt 
ddylunio locomotif arloesol y Rocket i Reilffordd Lerpwl & Manceinion.   

Y mwyaf arwyddocaol o’r rheilffyrdd sy’n cludo llechi yng ngogledd Cymru yw 
Rheilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9), a agorwyd i’w gweithredu gyda cheffyl a disgyrchiant 
yn 1836. Fe wnaeth Robert Stephenson (1803–1859) roi cyngor ar y gwaith adeiladu. 
Roedd yn cyfuno technoleg trac Nantlle (Elfen 3.9) gyda lled rheilffordd Penrhyn 
(Elfen 1.3) o 0.6 metr er mwyn gweithredu ei drenau llechi â disgyrchiant ar hyd cwrs 
troellog oedd yn ymateb i dirlun heriol Eryri. Fe wnaeth ei lwyddiant technegol 
sefydlu model a gafodd ei fabwysiadu ar draws y byd. 

Ffigwr 2.165. Parhaodd darn byr o Reilffordd Nantlle (Elfen 3.9) i weithredu, heb fawr o newid, tan 
1963. Dyma ‘Prince’ a ‘Corwen’ yn tynnu wagenni llechi o Chwarel Pen yr Orsedd (Elfen 3.8). Er 
bod y system yn ymddangos yn gyntefig, pan agorodd yn 1828 roedd yn newydd ac o’r radd 
flaenaf, gan adlewyrchu cyngor teulu peirianwyr rheilffordd Stephenson.

Ffigwr 2.166. Roedd adeiladwaith a gweithrediad y rheilffyrdd i wasanaethu Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru angen sgiliau newydd. Dyma Charles Easton Spooner (yn yr het silc) yn 
sefyll ar lawr caban y Little Wonder, y cyntaf o locomotifau Fairlie dwbl nodweddiadol 
Rheilffordd Ffestiniog, gydag aelodau’r criw. Daeth ei fab, George Percy, yn yr het bowler ar y 
stepen ar y dde, yn Beiriannydd Ardal Cynorthwyol ac Uwch-arolygydd Locomotif Rheilffordd 
Gwladwriaeth yr India.
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Yn anterth y diwydiant llechi, mabwysiadodd Rheilffordd Ffestiniog dyniant locomotif 
a chyflwyno gwasanaethau teithwyr gan ddod yn rheilffordd gyhoeddus fechan, 
ond gyda chapasiti uchel. Yn 1870, roedd y peiriannydd Charles Easton Spooner 
(1818–1889) yn croesawu ymweliad gan Gomisiwn Imperialaidd o Rwsia, ynghyd â 
gwesteion o blith elît gwleidyddol, technegol ac ariannol Rwsia, Gwlad Pwyl, 
Hwngari, India, Mecsico, Prwsia a Ffrainc. Tynnodd hyn sylw at y posibiliadau roedd 
technoleg rheilffyrdd llechi Cymru yn eu cynnig i lywodraethau a buddsoddwyr 
preifat oedd yn awyddus i elwa ar ardaloedd pellennig ac eiddo trefedigaethol, ac i 
fyddinoedd oedd angen cefnogaeth logistaidd ym mlaen y gad. Dylanwadodd 
Rheilffordd Ffestiniog yn gryf ar ddatblygiadau diweddarach.

Mae dylanwad Spooner yn amlwg ar ddwy reilffordd arall sy’n gwasanaethu Tirwedd 
Llechi Gogledd Orllewin Cymru, sef Rheilffordd Talyllyn (Elfen 6.4) a Rheilffordd 
Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3) drwy ddefnyddio lein gul, tyniant stêm a ffurfiant tyn.

Cafodd Rheilffordd Talyllyn, a gwblhawyd yn 1866, ei dylunio o’r dechrau un i gael ei 
thynnu gan locomotif ac i gludo teithwyr a nwyddau cyffredinol, yn ogystal â llechi o 
Chwarel Bryneglwys (Elfen 6.1). Roedd yn rhan sylweddol o’r buddsoddiad yn y 
diwydiant llechi a wnaed gan y brodyr McConnel, perchnogion melinau cotwm yn Sir 
Gaerhirfryn, a oedd yn cynnwys y Chwarel ei hun a phentref y gweithwyr yn 
Abergynolwyn (Elfen 6.3). Y peiriannydd oedd James Swinton Spooner (1816–1884), 
brawd Charles Easton.  Fe wnaeth y rheilffordd greu hanes eto yn 1951, fel yr un gyntaf 
i gael ei chymryd drosodd gan griw o bobl a ymddiddorai yn y rheilffordd, fel atyniad 

Ffigwr 2.167. Er mai nid dyma’r rheilffordd stêm fach gyhoeddus gyntaf, roedd rheilffordd 
Talyllyn (Elfen 6.4) yn un o’r rhai cynharaf i gyfuno egwyddor rheilffordd lein fach o’r dechrau 
gyda chludo teithwyr a gweithrediad locomotif, fel y datblygodd hynny ar Reilffordd 
Ffestiniog.

L’example le plus remarquable qui existe des chemins de fer à voie étroite est peut-être 
celui de Festiniog à Port-Madoc (Yr enghraifft fwyaf nodedig o reilffordd fach efallai yw’r 
un o Ffestiniog i Borthmadog) (M. Sevène, Directeur de la Construction de la Compagnie 
d’Orléans). (Vignes 1878, 26).

treftadaeth.  Fel Rheilffordd Ffestiniog, mae’n gweithredu ei locomotifau gwreiddiol a 
cherbydau teithwyr, yn ogystal â rhai o’r wagenni llechi hanesyddol – nodweddion 
cysylltiedig ychwanegol sy’n helpu i ddeall y Gwerth Rhyngwladol Eithriadol.

Dylanwadodd Charles Easton Spooner ar ddyluniad Rheilffordd y Penrhyn (Elfen 1.3), 
a gwblhawyd yn 1879, olynydd stêm Ffordd Haearn 1801. Roedd yn dilyn llwybr serth 
a throellog gan osgoi’r incleiniau oedd eu hangen ar gyfer y llwybr cynharach. 

Mae rheilffyrdd eraill, creiriol, yn dangos y gwahanol ffyrdd o oresgyn her tir Gogledd 
Orllewin Cymru a’i ddefnyddio er mantais. Mae incleiniau o’r chwareli yn nodweddion 
trawiadol sy’n gwneud defnydd dyfeisgar o’r topograffi i symud cynnyrch ar leiafswm 
cost. Mae Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phorthmadog (Elfen 4.4), a gwblhawyd yn 
1875, yn cynnwys rhan gyda gwaith peirianyddol ysgafn â lleiafswm cloddwaith tuag at 
chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), ynghyd â defnyddio ffurf wedi’i adeiladu 
yn dda tuag at Chwarel Gorseddau (Elfen 4.1) a adeiladwyd ugain mlynedd yn gynharach 
gan James Brunlees (1816–1892), peiriannydd nodedig gyda phroffil rhyngwladol.

Ffigwr 2.168. Roedd Syr James Brunlees 
(1816-1892) yn un o nifer o beirianwyr 
enwog a ddaeth yn gysylltiedig â’r 
diwydiant llechi yng Nghymru.  Ar ôl 
adeiladu Rheilffordd Gorseddau (Elfen 
4.4), daeth yn Beiriannydd Rheilffordd 
São Paulo, Brasil (gweler rhestr fer 
UNESCO, Tirwedd Ddiwylliannol 
Paranapiacaba: Pentref a systemau 
rheilffordd ym Mynyddoedd y Serra do 
Mar, São Paulo, Brasil) a Rheilffordd 
Merswy, a chyfarwyddwr Rheilffordd 
Bwlch Mynydd Cenis, gan hefyd fod yn 
rhan o brosiectau rheilffyrdd eraill yn 
Lloegr, Iwerddon a Seland Newydd a 
chynllun Twnnel y Sianel yn 1872.

Dylanwadodd gweithrediad Rheilffordd Ffestiniog ar reilffyrdd bychain eraill ledled y 
byd. Buan y gwrthbrofwyd rhai o honiadau mwyaf eithafol Spooner, ond daeth yn 
fodel effeithiol ar gyfer trafnidiaeth filwrol, amaethyddol a diwydiannol, yn ogystal 
ag mewn anialwch a thiroedd mynyddig yn nhrefedigaethau gwledydd Ewrop.  
Datblygiad a ddeilliodd o hyn oedd Rheilffordd Himalaia Darjeeling yng ngorllewin 
Bengal, rhan o Safle Treftadaeth y Byd Rheilffyrdd Ucheldiroedd India ers 1999. 
Peiriannydd cynorthwyol Rheilffordd Darjeeling oedd Thomas John Spooner (1862–
1937), nai i Charles Easton Spooner. 

Roedd systemau lled 0.6 metr hirach, oedd yn gyfanswm o sawl mil cilometr, yn 
Ffrainc, Hwngari, Pomerania, Undeb De Affrica a De Orllewin Affrica Almaenaidd, 
Feneswela, Gini Newydd, Congo Belgaidd ac yn bennaf oll ym Moroco. Roedd 
systemau dros dro ar yr un egwyddor yn ymgymryd â rôl hanfodol yr oeddent yn 
addas a ei chyfer, ac ar raddfa fawr yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn cyflenwi’r ffosydd 
gydag arfau, ffrwydron a milwyr, a chludo milwyr clwyfedig.
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Ffigwr 2.169. Er i Reilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) gau yn 1946, wrth i’r diwydiant llechi 
ddirywio, cafodd ei hail-agor fesul cam fel rheilffordd treftadaeth rhwng 1955 ac 1982.  Mae’n  
rhedeg sawl un o’r locomotifau cyntaf o’r 1860au, yn ogystal â llawer o’i cherbydau teithwyr 
gwreiddiol o ganol oes Fictoria.  Yn ddiweddar mae wedi adfer ei fflyd o wagenni llechi i 
ddibenion arddangos, ased diddorol sy’n ychwanegu at ddehongliad a chyflwyniad yr Eiddo 
Enwebedig.

Ffigwr 2.170. Mae Rheilffordd Himalaia Darjeeling, a ysbrydolwyd gan reilffordd Ffestiniog, 
wedi bod yn Safle Treftadaeth y Byd ers 1999. Mae ei locomotifau dosbarth B nodedig yn 
gyfoes gyda’r locomotifau a adeiladwyd ar gyfer Rheilffordd Chwarel y Penrhyn.  Yn fach ond 
yn bwerus, roeddent yn ddelfrydol i deithio ar hyd y troeon sydyn a’r graddiant serth fel yn y 
fan hon yn ‘Agony Point’.

2.b.viii Chwyldro Diwydiannol 

Trawsnewid drwy fuddsoddiad cyfalaf

Mae Cydrannau’r Eiddo Enwebedig yn cynrychioli’r grwpiau cymdeithasol amrywiol 
oedd yn berchen ar, neu a fuddsoddodd arian a sgiliau yn nhirwedd clasurol y Chwyldro 
Diwydiannol. Roedd y rhain ym amrywio o dirfeddianwyr hynod o gyfoethog gyda 
seddau yn y Senedd, i fancwyr ac entrepreneuriaid, partneriaethau lleol a ‘chyfalafwyr 
ceiniog’, i chwarelwyr yn yr economi ddu oedd yn berchen ar ddim mwy na’u hoffer 
llaw. Rhyngddynt fe wnaethant greu Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. 

Gweithredwyd y ddwy chwarel fwyaf, Penrhyn (Elfen 1.1) a Dinorwig (Elfen 2.1), yn 
uniongyrchol gan eu perchnogion aristocrataidd fel rhan o’u stadau (Elfen 1.7). Nid 
oedd hyn yn gyffredin yn chwyldro diwydiannol Prydain, ble roedd yn well gan 
fonheddwyr brydlesu eu hawliau mwynau i entrepreneuriaid.  

Yn 1782, dechreuodd Richard 
Pennant, Arglwydd Penrhyn, ail-
fuddsoddi ei elw helaeth o’i stadau 
siwgr yn Jamaica yng ngwythiennau 
llechi llethrau dwyreiniol mynydd 
Bronllwyn yn Nyffryn Ogwen, gan 
uno gwahanol weithfeydd yn un 
chwarel (Elfen 1.1). Datblygodd 
Pennant ei chwarel a’i ffermydd fel 
‘tirfeddiannwr oedd yn gwella ei 
stad’ ar yr un egwyddorion ag y 
rheolai ei eiddo yn India’r Gorllewin, 
ble roedd yn rheoli’n gaeth fywydau 
ei gaethweision a dibynyddion 
eraill.

Ffigwr 2.171. Richard Pennant, 
Arglwydd Penrhyn, yn dangos ar fap ei 
system ffordd newydd drwy ddyffryn 
Ogwen. Ym mis Mai 1788 roedd yn un 
o ddim ond dau Aelod (Seneddol) a 
fentrodd siarad dros esgusodi, os nad 
cyfiawnhau’r fasnach (gaethion) 
Affricanaidd. O hyn ymlaen, siaradai yn 
aml o blaid amddiffyn y farchnad 
gaethion ‘gwadu’r ffeithiau 
gyflwynwyd, apelio at bwyll a pholisi y 
Tŷ (Cyffredin) yn erbyn eu tosturi’. 

Yn 1820 cymerodd Thomas Assheton Smith I (1752–1828), arglwydd maenor 
Dinorwig, reolaeth o’r gweithfeydd llechi ar ei stad.  Roedd yn berchen tiroedd yn 
Swydd Gaer a Hampshire, ac yn aelod yn Nhŷ’r Cyffredin.  Bu ef a’i ddisgynyddion yn 
rhedeg Chwarel Dinorwig tan iddi gau yn 1969. 

Yn flaenorol, gweithredid y chwareli hyn gan bartneriaethau cyfraith gyffredin lleol, 
system a oroesodd fel y ‘fargen’. Roedd partneriaethau o’r fath ar y dechrau yn 
cynnwys dynion oedd yn gweithio a’u teuluoedd; ac fel y tyfai’r elw daeth cyfreithwyr, 
bancwyr ac entrepreneuriaid hefyd yn rhan ohonynt. 
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William Oakeley (1750–1811) o Blas Tan y Bwlch (Elfen 5.7) oedd y prif dirfeddiannwr 
yng Nghydran 5 Ffestiniog. Roedd yn dirfeddiannwr ‘gwella’ fel yr Arglwydd Penrhyn, 
a gadawodd ei farc ar y dirwedd o amgylch ei dŷ a’r gerddi ym Mhlas Tan y Bwlch, 
ond prydlesodd ei chwareli. Cefnogwyd gyrfa wleidyddol y gwladweinydd Prydeinig, 
Yr Arglwydd Palmerston (Prif Weinidog rhwng 1855 a 1858 a rhwng 1859 a 1865) gan 
elw o’i denantiaeth o un o’r chwareli hyn. Datblygwyd Chwarel Llechwedd yn 
Ffestiniog gan y teulu bancio Greaves, o Orllewin Canolbarth Lloegr, ac mae eu 
disgynyddion yn dal yn berchnogion arni.  Yn Nantlle, datblygwyd Chwarel Dorothea 
(Elfen 3.3) a chadw rheolaeth arni gan Gymry lleol. 

Fe wnaeth Deddf Cydgyfalaf Cwmnïau 1856, a alluogai unrhyw grŵp o saith o bobl 
neu fwy gofrestru cwmni atebolrwydd cyfyngedig iddynt eu hunain, gyd-daro â 
dechrau cyfnod anterth y llechi. Caniataodd Deddf Cwmnïau 1862 i unrhyw saith neu 
fwy o bartneriaid i ffurfio cwmni gydag atebolrwydd cyfyngedig neu anghyfyngedig, 
ac mabwysiadwyd hynny yn eang yn Nirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Yn 
1863, roedd un o bob naw cwmni Prydeinig a oedd wedi’i gofrestru gyda’r Bwrdd 

Ffigwr 2.172. ‘... un o’r proletarians cerfluniedig cynharaf ... y ferch werin yn ei ymyl efallai, yn 
lled-alegoriaidd, braidd yn décolletée’ (Hobsbawm 1999, 135). Mae cofeb Richard Westmacott 
o 1820 i Richard Pennant, yr Arglwydd Penrhyn cyntaf, yn eglwys Llandygái, yn dangos 
chwarelwr sy’n gwisgo tiwnig clasurol, yn dal trosol ac yn gafael mewn cyllell tocio llechi.  
Mae’r cerfluniau yn symbol o fuddsoddiad yr Arglwydd Penrhyn fel tirfeddiannwr oedd yn 
‘gwella’ o safbwynt chwarelydda ac amaethu fel ei gilydd.

Ffigwr 2.173. Buddsoddodd Richard Pennant mewn technoleg. Yn 1796, gosododd ei asiantau 
injan stêm Boulton a Watt a gâi ei thanio gan gansennau siwgr ar ei stad siwgr yn Denbigh, 
Jamaica, ond peiriannau ynni dŵr oedd yn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.2).

Ffigwr 2.174. Cynrychiola’r 
Parchedig John Jones Talysarn 
(1796-1857) wyneb Cymreig 
rheolwyr a buddsoddwyr yn 
Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru. Yn chwarelwr a labrwr heb 
unrhyw addysg ffurfiol, cafodd ei 
ordeinio’n weinidog gan y 
Methodistiaid a daeth yn enwog 
fel pregethwr huawdl.  Bu’n 
rheolwr amharod ar Chwarel 
Dorothea (Elfen 3.3) yn Nantlle o 
1850, gan ei fod yn casáu rhoi ei 
gymdogion ac aelodau ei 
gynulleidfa allan o waith ar adegau 
caled.

Masnach yn ymwneud â mwyngloddio, prosesu neu farchnata llechi. Ffurfiodd William 
McConnel o Fanceinion yr Aberdovey Slate Company Limited yn 1864 i weithio 
Chwarel Bryneglwys (Elfen 6.1). Mae chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince 
of Wales) (Elfennau 4.1-2) hefyd yn adlewyrchu’r optimistiaeth masnachol hyn.  

Buddsoddai’r chwarelwyr eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r graig yn eu gwaith, yn 
ogystal â’u hiechyd, mewn diwydiant peryglus. Nid oes gan y cabanau ble roeddent 
yn ymgynnull i gael cinio a thrafod, neu a adeiladwyd ar domenni o gerrig gwastraff i 
hollti llechi ar adegau caled, unrhyw uchelgais bensaernïol, ond maent yn dangos eu 
hunaniaeth gymdeithasol a’u hyder diwylliannol, yn ogystal â’u sgiliau a’u dyfeisgarwch.

Trawsnewid drwy atebion mecanyddol 

Fe wnaeth y lefelau uchel o fuddsoddi cyfalaf yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru ei gwneud yn bosib i newid yn rhannol o weithredu ar sail sgiliau crefft i 
weithredu gyda pheiriannau, nodwedd o’r Chwyldro Diwydiannol. Mae’r trosglwyddo 
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technoleg a ddisgrifiwyd eisoes nid yn unig yn dangos y cyfnewid gwybodaeth a 
syniadau a oedd yn digwydd, ond hefyd arweiniodd mabwysiadu atebion mecanyddol 
at weddnewid yn ddiwydiannol y dirwedd fynyddig hon, ar raddfa anferthol. Trwy 
ddefnyddio’r rheilffyrdd, incleiniau a phŵer dŵr crëwyd tirffurfiau nodedig y chwareli, 
gyda’u ponciau chwarel a mannau gweithio. Dengys y melinau llechi hir ac isel 
raddfa’r gwaith prosesu oedd ei angen i droi’r adnodd naturiol hwn yn gynnyrch 
masnachol. Mae’r raddfa unigol, ddynol hefyd yn amlwg, yn yr adeiladau llai a’r 
mannau a greodd y chwarelwyr iddynt eu hunain, ac yn lefel yr ymdrech a oedd ei 
angen i greu arwynebau’r graig a’r tomenni gwastraff enfawr.

Ffigwr 2.175. Roedd 
melin Ancoats ym 

Manceinion (Lloegr) yn 
llunio rhan o’r busnes 

nyddu cotwm mwyaf yn 
y  Deyrnas Unedig. 
Ail-fuddsoddodd y 

perchennog, William 
McConnel (1809-1902), 

ei gyfalaf yn Nhirwedd 
Llechi Gogledd Orllewin 

Cymru, yn chwarel 
Bryneglwys (Elfennau 

6.1-2), gan adeiladu 
pentref Abergynolwyn 

yn gartref i’r chwarelwyr 
a’u teuluoedd (Elfen 6.3) 

a Rheilffordd Talyllyn i 
gludo llechi (Elfen 6.4).  

Drwy garedigrwydd: 
Centre for Applied 

Archaeology, University 
of Salford: 4428.

Trawsnewid drwy wneud yn fawr o adnoddau naturiol

Nodwedd drawiadol o’r chwareli eu hunain, er eu bod yn cynrychioli lefel ddramatig 
o ymyrraeth yn yr amgylchedd naturiol, yw bod eu graddfa, eu ffurf a’u trefniant 
hefyd yn dangos yn glir sut y cafodd adnoddau naturiol eu defnyddio yn ddyfeisgar 
wrth eu datblygu. Roedd yn rhaid i waith y chwarel ddilyn y graig, gyda’r ddaeareg a 
ddeuai i’r golwg yn pennu’r gwaith hwnnw. Mae defnyddio llethrau’r bryniau i 
adeiladu incleiniau gwrthbwysol (hunan weithredol) yn amlwg ymhob Cydran, yn 
ogystal â harneisio glawiad helaeth yr ardal fel ynni dŵr i weithio peiriannau. Mae 
rheilffyrdd Penrhyn (Elfen 1.3), Dinorwig (Elfen 2.7), Gorseddau (Elfen 4.4) a Ffestiniog 
(Elfen 5.9) i gyd yn gwneud defnydd medrus o’r topograffi i ddarparu graddiant 
priodol i gynorthwyo symud y llwyth, ac i wrthbwyso hafnau gyda sarnau ac 
argloddiau. Mae siâp a ffurf porthladdoedd, ceiau a harbyrau (Elfennau 1.4, 5.8, 5.10) 
yn gwneud yn fawr o gerrynt symudol afonydd, aberoedd ac arfordir y rhanbarth.

2.b.ix Ffurfiau newydd o drefniant cymdeithasol 

Tai i weithlu sy’n ehangu

Wrth i chwarelydda ehangu daeth angen brys i gartrefu’r gweithlu oedd yn ehangu.  
Roedd ffurfiau newydd ac amrywiol o aneddiadau dynol yn cyflwyno ac yn 
adlewyrchu ffurfiau newydd o drefn gymdeithasol. Dewiswyd Cydrannau’r Eiddo 
Enwebedig i gynnwys holl ystod yr aneddiadau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant. Cafodd 
y cyfan eu creu o’r newydd rhwng diwedd y ddeunawfed ganrif a chanol y bedwaredd 
ar bymtheg, amryw ohonynt wedi eu naddu allan o leiniau digroeso’r ucheldir.

Cyn 1780

Cyn y cyfnod ehangu o 1780 ymlaen, nid oedd angen adeiladu llety penodol ar gyfer 
chwarelwyr.  Prin oedd y gweithwyr llechi arbenigol, ac roeddent yn ymdoddi i’r 
gymuned amaethyddol ehangach.

Barics

Yn aml, roedd yr adleoli cymdeithasol sydyn a achoswyd gan ddiwydiannu yn creu 
angen am lety barics, a ddaeth yn nodwedd unigryw o’r diwydiant yn ystod penllanw’r 
diwydiant yn yr 1860au a’r 1870au ac am nifer o flynyddoedd wedi hynny. Cafodd 
enghreifftiau eu gwarchod yn Ninorwig (Elfen 2.3) ac yn Nantlle (Elfen 3.10) a’u 
hadfer i’w defnyddio fel canolfannau cymunedol. Nid ydynt yn debyg i’r barics sy’n 
gysylltiedig â diwydiannau cloddio yn rhannau eraill y byd, na’r ‘llociau’ ym 
mwyngloddiau diemwntau Affrica, gan eu bod fel arfer wedi eu hadeiladu yn rhesi 
hir o fythynnod, gyda rhai yn gartrefi i deuluoedd cyfan.

‘The barrack system is also found in Great Britain, especially in North Wales, but not on 
so large or so sumptuous a scale as in Germany. In Wales men often sleep two to a bed 
upon straw mattresses ....’ (Foster a Cox 1910, 712).

Ffigwr 2.176. Tu fewn i farics Ffestiniog yn 1901. Mae darnau o’r papurau darluniadol sy’n 
dangos y rhyfel yn Ne Affrica yn plicio oddi ar y waliau yn yr amgylchiadau llaith. 
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Tyddynnod 

Roedd tyddynnod ar yr ucheldir, a ystyrid cyn hynny yn dir anaddas i’w drin, yn ffurf 
nodweddiadol o anheddiad yn y diwydiant. Cafodd rhai eu creu gan ddiwydianwyr a 
thirfeddianwyr, roedd eraill yn cynrychioli meddiannu heb ei reoleiddio gan sgwatwyr. 
Anheddiad creiriol yw Treforys (Elfen 4.5) a adeiladwyd gan yr entrepreneuriaid a 

Ffigwr 2.177. Roedd llethrau Mynydd Cilgwyn yn eiddo i’r Goron. Dechreuodd teuluoedd 
chwarelwyr adeiladu bythynnod gan amgáu lleiniau o dir yma, heb ganiatâd cyfreithiol, o 
1800 ymlaen (Elfen 3.11).

Roedd yr archeolegydd diwydiannol arloesol, awdur a chadwraethwr, Tom Rolt, yn caru 
Rheilffordd Talyllyn (Elfen 6.4), ac ystyriai fod Chwarel Bryneglwys (Elfennau 6.1-2) yn 
annaearol, a bod tai pentref chwarelyddol Abergynolwyn (Elfen 6.3) ‘as dark, as dour and 
as incapable of concession to their surroundings as those which were terracing the valleys 
of the Rhondda and the Ebbw. It looks as though a section has been arbitrarily chopped 
out of a mean street in an industrial city and transplanted in the abortive hope that it 
might take root and grow.’ (Rolt 1971).

Ffigwr 2.178. Y cadwraethwr arloesol, Tom Rolt yn ei gar Alvis yn Chwarel Bryneglwys.

brydlesodd Chwarel Gorseddau, a gafodd efallai eu hysbrydoli gan theorïau cyfoes 
am dai i boblogaethau gwledig yn Ucheldiroedd yr Alban ac Iwerddon. Fe’i lleolir ar 
ochr bryn moel, corsiog a digysgod o amgylch cyfuchlin 305 metr ble mae hyd yn 
oed ceirch a thatws yn cael trafferth tyfu. Cafodd llawer o chwarelwyr y Penrhyn eu 
cartrefu mewn ffordd gyffelyb ar Fynydd Llandygái (Elfen 1.7), ble adeiladodd y stad 
dai unffurf iddynt a gosod lleiniau gardd hir o faint unffurf.   Rhoddwyd clytiau o dir 
i chwarelwyr Dinorwig wedi i’r teulu oedd yn berchen ar y chwarel sicrhau deddf cau 
tiroedd comin dros dir comin y mynydd, gan ymddiried ynddynt i adeiladu eu cartrefi 
eu hunain. Yn Nantlle, cafodd llethrau uchaf Mynydd Cilgwyn eu coloneiddio gan 
chwarelwyr a’u teuluoedd heb unrhyw awdurdod cyfreithiol, ac aethant ymlaen i 
adeiladu cartrefi gwerinol, syml yno (Elfen 3.11). Yn aml, y merched fyddai’n edrych 
ar ôl y tyddynnod tra bo’r dynion yn gweithio yn y chwareli.

Pentrefi cwmnïau

Roedd pentrefi cwmnïau yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn fach ac yn 
ateb y galw, gan ddangos dim ond ychydig iawn o dystiolaeth o’r uchelgais Iwtopaidd 
a’r natur dadol, ddyngarol a hael a welir yn safleoedd Treftadaeth y Byd fel New 
Lanark, Saltaire neu Crespi d’Adda, ond yn dal i ymdrechu i gynnal rhyw raddau o 
reolaeth dros y gweithlu. O’r herwydd, maent yn fwy nodweddiadol o’r aneddiadau 
a sefydlwyd gan gyfalafwyr ac entrepreneuriaid ar gyfer gweithwyr diwydiannol ar 
draws y byd; mae Tan y Grisiau, sy’n estyniad i dref Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) yn 
glynu wrth ochr y bryn ac yn dilyn llwybr y rheilffordd (Elfen 5.9), ac mae pentref 
Abergynolwyn (Elfen 6.3) wedi ei drefnu ar ffurf patrwm Swydd Gaerhirfryn ar waelod 
dyffryn y Fathew, gan ddatblygwyr melinau cotwm Manceinion. Ym mhentref Nantlle 
(Elfen 3.10), mae peth uchelgais esthetig yn amlwg yn addurniadau cynnil y tai.  
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Pentrefi a threfi cnewyllol

Daeth diwydiant llechi Cymru â threfi a phentrefi diwydiannol hollol newydd i 
fodolaeth gan ffurfio aneddiadau sy’n glasurol i’r cyfnod diwydiannol, trwy ddehongli 
tai cyffredin trefol Sioraidd ar gyfer cartrefu poblogaeth gynyddol. Adeiladwyd 
Bethesda (Elfen 1.6), yn nyffryn Ogwen, o’r 1820au ymlaen gan deuluoedd chwarel 
a ddewisai beidio byw ar stad y Penrhyn. Mae’r anheddiad yn dilyn ffordd bost 
Thomas Telford, a adeiladwyd rhwng 1817 a 1825. Cafodd pentrefi Deiniolen a 
Chlwt-y-bont (Elfen 2.8) hefyd eu hadeiladu ar dir rhydd-ddaliadol gan chwarelwyr 
a ddewisodd beidio â derbyn haelioni perchennog Chwarel Dinorwig. Sefydlwyd 
Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) ar silff naturiol ble roedd ffyrdd y chwareli llechi yn 
croesi; yma, ildiodd y datblygiad rhuban cynharach i sgwariau trefol wedi eu cynllunio 
a chapeli uchelgeisiol o’r 1870au.       

Mae pensaernïaeth capeli yn y cymunedau chwarelyddol yn adlewyrchu hyder 
cynyddol a chyfoeth eu cynulleidfaoedd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae ail-
adeiladu ac ehangu cyson wedi golygu mai ychydig o strwythurau sydd wedi goresgyn 
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Ffigwr 2.179. Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6), yn yr 1870au. Mae treflan wedi ei chynllunio yn 
dod i fodolaeth, ynghyd ag ysgolion a chapeli, o fewn amgylchedd wledig gynharach.

Ffigwr 2.180. Mae’r cyferbyniad mewn arddull bensaernïol rhwng yr eglwys a’r capel, a’r 
ymgiprys rhyngddynt, i’w weld yn eglur yn Eglwys Crist, gan Henry Kennedy yn 1857 a Chapel 
y Waun, gan Richard Owen yn 1868, ger Deiniolen (Elfen 2.8).

o’r cyfnod cyn y 1860au, pan ddaeth adeiladau talcen blaen addurnedig yn gyffredin, 
ac mae edwino economaidd wedi golygu mai ychydig iawn a adeiladwyd yn yr 
ugeinfed ganrif. Ymatebodd y cymundeb Anglicanaidd i her Anghydffurfiaeth drwy 
sicrhau ei fod hefyd yn cael ei gynrychioli yn y cymunedau chwarelyddol newydd. 
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Tai a pharciau perchnogion chwareli

Dengys graddfa tai y ddau berchennog chwarel a’r stadau yn yr Eiddo Enwebedig, 
Castell Penrhyn a’r Parc (Elfen 1.7) a Phlas Tan y Bwlch (Elfen 5.7), lefel yr elw a ellid 
ei ail-fuddsoddi mewn, a’i wneud o, Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru gan 
fonheddwyr cefnog. Ar raddfa lai, mae Plas Tal y Sarn (Elfen 3.12) a’i erddi yn dangos 
agosrwydd safleoedd cloddio i annedd un o fuddsoddwyr dosbarth canol y 
diwydiant. Roedd y rhain yn gyferbyniad nodedig gyda chartrefi y rhai a weithiai yn 
y diwydiant.

2 Disgrifiad224

Ffigwr 2.181. Mae graddfa’r parcdiroedd sy’n gysylltiedig â Chastell y Penrhyn yn amlwg yn yr 
awyrlun yma.

Economi arian

Creodd ffyniant cynyddol Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru gymdeithas o 
brynwyr, nodwedd sydd i’w weld yn siopau a siopau adrannol Bethesda (Elfen 1.6) a 
Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6), ble adeiladwyd neuadd y farchnad rhwng 1861 a 1864, 
ac a estynnwyd wedi hynny yn 1883.

Ffigwr 2.182. Mae neuadd y farchnad Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) nid yn unig yn dangos bod 
dewis y cwsmer wedi cyrraedd cymunedau gweithiol yn yr 1860au, ond hefyd yn dangos 
hyder diwylliannol cynyddol y chwarelwyr a’u teuluoedd, gan iddi gael ei defnyddio ar gyfer 
perfformiadau theatraidd a chyfarfodydd gwleidyddol.  Dyma ble dywedwyd wrth David Lloyd 
George (1863-1945; Prif Weinidog, arweinydd rhyfel a gwladweinydd) bod yn rhaid iddo 
ymgeisio i fynd i’r senedd yn San Steffan. Roedd yn cael ei gwasanaethu gan seidin o 
Reilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9).



Iechyd a diogelwch yn Nhirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru

Nid oedd gwaith y chwarelwr yn waith iach. Roedd ysbytai pwrpasol (Elfen 2.10) yn 
darparu triniaeth i ddamweiniau ond roedd y farn feddygol yn araf i gydnabod ac 
ymdrin ag effaith resbiradol llwch llechi, a gynhyrchid drwy ddrilio ar wyneb y graig 
neu gan lifiau crynion yn y melinau. Arweiniodd yr ymdrechion am arferion cyflogaeth 
teg a chyflogau cyfiawn yn y chwareli at sefydlu Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru 
yn 1874 – a aeth wedyn yn rhan o Undeb y Gweithwyr Cludiant a Chyffredinol. Yr 
undebau hyn a arweiniodd yr ymgyrch faith o’r 1940au hyd at y 1970au i sicrhau 
iawndal gan y wladwriaeth i chwarelwyr a ddioddefai o glefydau’r ysgyfaint yn sgil eu 
cyflogaeth. Penllanw hyn oedd pasio’r Pneumoconiosis, etc (Workers’ Compensation) 
Act 1979, a arweiniodd at iawndal yn cael ei dalu nid yn unig i gyn-chwarelwyr a’u 
gweddwon, ond hefyd i weithwyr mewn diwydiannau eraill a ddioddefodd o glefydau 
diwydiannol yr ysgyfaint na fedrent dderbyn iawndal gan gyflogwyr oedd wedi dod 
i ben. Gyda hyn, fel mewn sawl agwedd arall, arweiniodd chwarelwyr Gogledd 
Orllewin Cymru y frwydr dros gyfiawnder cymdeithasol, gyda llawer o weithwyr 
eraill, mewn ardaloedd a diwydiannau eraill yn y Deyrnas Unedig, yn manteisio ar 
hyn yn y pen draw.
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Gofal Iechyd ac ysbytai 

Mae gofal meddygol i weithwyr arbenigol mewn amgylchedd gwaith peryglus wedi 
bod yn nodwedd o’r diwydiannau echdynnol ers y canol oesoedd.  Sefydlwyd y tri 
ysbyty i chwarelwyr yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru gan y prif 
dirfeddiannwr lleol – gyda phob un wedi eu lleoli yn amlwg ar y ffordd i’r chwarel fel 
bod y bwriad hynaws yn glir i’r ymwelwyr. Bu i Stad y Penrhyn, gyda’i phrofiad hir o 
reoli iechyd a ffrwythlondeb gweithwyr caethion ei phlanhigfeydd yn Jamaica, 
ddangos y ffordd yn 1840-42 (Elfen 1.1). Dilynodd Ysbyty Ffestiniog yn 1848 (Elfen 
5.6), ac Ysbyty Chwarel Dinorwig (Elfen 2.10) yn yr 1860au. Maent i gyd yn dilyn yr un 
patrwm, sef bloc derbynfa canolog gydag adeiniau yn ymestyn allan ohono i’r 
wardiau.  Erbyn hyn, mae Ysbyty Chwarel Dinorwig (Elfen 2.10) yn amgueddfa sy’n 
agored i’r cyhoedd, ac yn arddangos offer arloesol, yn cynnwys offer torri breichiau/
coesau a pheiriant pelydr-X cynnar. Mae’n dangos dyngarwch pendefigion a’r 
cynnydd ym mhroffesiynoldeb triniaeth feddygol, gan iddo gael ei sefydlu i reoli 
darpariaeth iechyd a hepgor gwasanaethau meddygon esgyrn traddodiadol yr oedd 
eu sgiliau gyda symudiad therapiwtig cymalau’r ysgerbwd wedi bod yn ganolog i 
hanes meddygol nodedig Gogledd Orllewin Cymru.

Ffigwr 2.183. Ni fu ysbytai cwmni a chlinigau i weithwyr a’u teuluoedd yn gyffredin ym 
Mhrydain ond roeddent i’w gweld yn aml ar gyfandir Ewrop.  Adeiladwyd Ysbyty Mwyngloddio 
San Rafael (Safle Treftadaeth y Byd: Treftadaeth Mercwri: Almadén ac Idrija (Sbaen) yn 1755, 
gan ddarparu gofal i fwyngloddwyr am dros ddau gan mlynedd. 

Ffigwr 2.184. Ysbyty Chwarel Dinorwig (Elfen 2.10). Y Dr Robert Herbert Mills Roberts (1862–
1935) oedd pennaeth yr Ysbyty o 1890 hyd at 1914. Roedd yn llawfeddyg arloesol ac 
ymroddedig, daeth o linach leol enwog o feddygon esgyrn a ddarparodd lawfeddyg i’r Llynges 
Frenhinol yn ogystal â meddygon i’r tri ysbyty chwarel. Graddiodd o Goleg Prifysgol 
Aberystwyth ac Ysbyty Sant Thomas, Llundain.  Roedd ei brofiad o anafiadau trawmatig yn 
amhrisiadwy yn ystod Rhyfel y Boer, pan sefydlodd yr Ysbyty Cymreig yn y Transvaal, ac fel 
uwch swyddog yng Nghorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin yn y Rhyfel Byd Cyntaf.  Ystyriai 
mai eu cyfrifoldeb nhw eu hunain oedd iechyd y chwarelwyr, ac fe’u hanogodd i gadw eu 
cartrefi a’u dillad yn lân, i osgoi yfed te wedi stiwio ac i fwyta deiet amrywiol.
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Merched a’r diwydiant llechi yng Ngogledd Orllewin Cymru

Ni wnaeth merched gymryd fawr o ran weithredol yn y diwydiant ei hun. Yn y ddeunawfed ganrif, roeddent 
weithiau yn rhedeg chwareli bychain ac yn aml roeddent yn gyfrifol am bynfeirch a throliau yn cludo’r llechi 
i ddyfroedd mordwyo, ond mewn amgylchedd oedd yn gynyddol wrywaidd, eu prif ddewis oedd priodi yn 
ifanc a magu teulu mawr. Mae lleoliadau fel barics Pen y Bryn (Elfen 3.5) yn dangos yr amodau cyfyng, 
gorlawn ble roedd mamau ifanc yn gorfod glanhau, coginio ac edrych ar ôl plant mân a theuluoedd oedd 
yn tyfu yn ogystal ag edrych ar ôl lleiniau gardd, tra oedd y dynion yn gweithio yn y chwarel. Mae nofelau a 
straeon byrion Kate Roberts (1891–1985) yn dathlu bywyd caled a chynnil merched yn yr ardaloedd rhannol 
ddiwydiannol, rhannol wledig hyn, gan gydnabod tynged y rhai na fedrent fyw yn ôl ei reolau.

Pan oedd amseroedd da, roedd gwragedd chwarelwyr weithiau yn cael eu beirniadu am eu gwisgoedd 
swanc a’u parlyrau ffrynt moethus. Ni ellid cymryd ffyniant yn ganiataol; gallai amgylchiadau teulu newid yn 
ddramatig gyda marwolaeth gŵr yn y chwarel, neu farwolaeth gwraig ar enedigaeth plentyn. Roedd ail a 
thrydedd briodasau yn gyffredin. 

Roedd merched yn brysur ym mywyd crefyddol y cymunedau llechi, ac yn eu traddodiadau corawl.  Teithiodd 
Côr Merched Bethesda (Elfen 1.6) Gymru a Lloegr i godi arian ar gyfer streic Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1) 
1900–1903, a buont yn perfformio gyda chorau meibion i gefnogi ffoaduriaid o Wlad Belg yn 1914 (The 
London Kelt, 6 Gorffennaf 1901; Yr Herald Cymraeg, 1 Rhagfyr 1914).

Ffigwr 2.185. Côr Merched Bethesda.
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2.b.x Addasu i foderneiddio, gan gadw traddodiad 

Trawsffurfio

Fe wnaeth chwarela, prosesu a chludo llechi yng Ngogledd Orllewin Cymru nid yn 
unig newid pensaernïaeth ac adeiladu dros y byd ond fe wnaeth hefyd drawsffurfio 
tirlun gwledig a diwylliant ymylol yn gymdeithas ddiwydiannol fodern. Ar adegau, 
roedd y broses yma’n boenus, gan i hen ffyrdd o fyw wrthdaro gyda ffyrdd newydd, 
fel y ceisiai grwpiau cymdeithasol gwahanol orfodi eu dymuniadau eu hunain ar y 
cymunedau newydd hyn. Bu sawl anghydfod diwydiannol chwerw. Mae pob Cydran 
o Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn dangos mewn gwahanol ffyrdd 
drawma cymdeithasol  diwydiannu. 

Ni wnaeth diwydiannu ddileu ffordd draddodiadol o fyw na iaith leiafrifol. Roeddent 
yn dal i siapio’r ffordd yr esblygodd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn y 
cyfnod rhwng 1780 a 1940, yn union fel y maent, mewn sawl ffordd, yn parhau’n gryf 
hyd heddiw.  

‘Mae diwylliant hyderus y bröydd Cymraeg, gyda’u bywyd cymunedol byrlymus, eu 
traddodiadau o farddoni, creu cerddoriaeth a’r celfyddydau gweledol, a’u parch tuag at 
ddysgu, yn adlewyrchu sut yr aeth diwylliant lleiafrifol traddodiadol, a ddatblygodd yn araf ar 
un adeg, ati i addasu yn ystod y cyfnod ‘Diwydiannol’ clasurol er mwyn ateb heriau newydd. 
Mae’r gorffennol yn adrodd stori am hyder a pharodrwydd i ddysgu, am ystyried newid ac 
ymgysylltu â byd newydd, a’r themâu hynny yn fwy amlwg hyd yn oed na realiti diamheuol y 
salwch, y gorthrwm a’r ofn a welwyd yn sgîl y broses ddiwydiannu. Gyda hyn, gwelwyd Cymru 
yn trawsnewid, yn radicaleiddio ac yn cryfhau ei hun, ei hunaniaeth a’i hiaith. Roedd y 
diwydiant llechi yn ganolog i’r newid hwnnw.’ (Gwyn 2015).

Dilyniant mewn tirwedd sy’n newid

Buddsoddi sgiliau, llafur a lefel lleiafswm o gyfalaf gan boblogaeth leol

Dengys Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru nodwedd bwysig o’r gymdeithas 
ddiwydiannol, sef buddsoddiad hanfodol o sgiliau, llafur a chyfalafiad ar raddfa 
fechan hefyd weithiau, gan y bobl sy’n gweithio yn y diwydiant. Yn fuan iawn, 
datblygodd chwarelwyr oedd bron i gyd yn dod o’r ardal wledig gyfagos, y sgiliau 
deallusol oedd eu hangen i ddod yn weithwyr effeithiol, yn ogystal â dangos y bôn 
braich oedd wir ei angen.Roeddent yn gyfrifol am eu hoffer a’u powdr gwn eu 
hunain, ac yn credu’n gryf bod y graig yn eu ‘bargen’ hwy yn eiddo iddynt, nid i 
berchennog y chwarel na’r buddsoddwyr.  

Goroesiad prosesau technegol syml a rhai yn seiliedig ar grefft mewn chwarel 

Trwy gydol prif gyfnod diwydiannol y chwareli o 1780 tan 1940, parhaodd sgiliau 
crefft yn hanfodol bwysig i chwareli llechi gweithredol. Mae’r llochesi a godwyd ar 
wahân ar gyfer holltwyr llechi ar domenni rwbel chwareli Cilgwyn a Dorothea 
(Elfennau 3.1, 3.3) yn amlygu’r dosbarth lleiaf ffyniannus, sef chwarelwyr di-waith 
nad oeddent â dim ond eu sgiliau, llafur ac offer i’w fuddsoddi, a oedd yn ennill 
bywoliaeth ansicr ar adegau o gyni drwy ail-weithio blociau oedd wedi eu taflu, er 
mwyn cynhyrchu llechi toi bychain a haenau atal lleithder.

Ffigwr 2.186. Saif Chwarel Gorseddau (Elfen 4.1) yn y pellter canolig, ym mlaen dyffryn 
diarffordd ble roedd y graig Ordofigaidd yn brigo i’r wyneb ar ochr y bryn gan ddenu 

diddordeb yr hap-fuddsoddwyr cyntaf. Yn y blaendir gwelir Melin Slabiau Llechi Ynysypandy 
(Elfen 4.3), wedi ei lleoli ble roedd cwymp y dŵr yn gallu gweithio’r peiriannau. Mae llwybr y 

rheilffordd i’r chwarel yn mynd heibio pentref chwarel anghyfannedd Treforys, ar ochr chwith 
uchaf y llyn (Elfen 4.5); mae’r gangen i Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) yn gwyro 

i’r chwith (Elfen 4.4). Mae’r rhain i gyd ar dirlun ffermio sydd wedi esblygu ers yr Oes Efydd.
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Atgyfnerthu hunaniaeth gymdeithasol, adnewyddu hyder diwylliannol

Adeiladodd y pentrefi chwarel a threfi newydd eu llyfrgelloedd ac ystafelloedd 
darllen eu hunain, a byddai silff o lyfrau mewn barics, ond roedd bywyd diwylliannol 
cyfoethog y chwarelwyr hefyd yn cael ei gynnal gan sefydliad y bu iddynt ei greu eu 
hunain, sef y caban, neu’r cwt tân fel y’i gelwid yn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1), sef 
lloches syml ble byddai rhwng 10 ac 80 o ddynion yn ymgasglu i gael cinio ac i gael 
trafodaethau ffurfiol, yn aml ar faterion gwleidyddol, neu i adrodd, canu, darllen 
barddoniaeth neu gynnal cwisiau. Roedd chwarelwr oedd yn sâl, neu eisiau mynd i’r 
brifysgol neu i goleg diwinyddol, yn cael cymorth ariannol gan ei gaban. Roedd 
gwreiddiau’r caban mewn traddodiadau gwledig cynharach o fywyd cymunedol a 
chyd-gymorth, ac o adrodd straeon a chynnal adloniant. 

Ffigwr 2.187. Mae ffilm Ifan ab 
Owen Edwards, Y Chwarelwr, o 

1935, a wnaed gyda chast amatur o 
chwarelwyr yn bennaf, a’u 

teuluoedd, yn dangos cyfarfod 
caban yn Chwarel yr Oakeley yn 

Ffestiniog (Cydran 5).
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Ffigwr 2.188. Mae Cabanau wedi goroesi mewn sawl chwarel.  Mae hwn ar Bonc Awstralia yn 
Chwarel Dinorwig (Elfen 2.2) – parhaodd hyd yn oed esgidiau gwaith y dynion yma am nifer o 
flynyddoedd.

Atgyfnerthiad y Gymraeg 

Yn aml bydd diwylliant ymylol sy’n cael ei ymgorffori i mewn i system ddiwydiannol 
fyd-eang yn colli ei ffordd nodedig o fyw a’i iaith leiafrifol. I’r gwrthwyneb, bu egni 
diwylliannol hanesyddol Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn fodd i sicrhau 
ei bod yn parhau yn gryf fel ardal Gymraeg ei hiaith, ac mae hynny’n wir hyd heddiw. 
Roedd ei hunaniaeth grefyddol hefyd yn ffactor pwysig. 

Ffigwr 2.189. Crefydd y gair yw Methodistiaeth. Dengys maint a lleoliad canolog y pulpud yng 
nghapel Jerusalem, Bethesda (Elfen 1.6) bwysigrwydd y bregeth mewn cyd-addoli. Roedd gan 
gapeli eu festri gyfagos eu hunain ar gyfer yr Ysgol Sul a gweithgareddau cymunedol fel 
cymdeithasau llenyddol.

Fel yr ymadawodd y cymunedau chwarel â’r eglwys wladol Anglicanaidd am gapeli 
Methodistaidd a ffurfiau eraill o Anghydffurfiaeth Protestannaidd, fel y Bedyddwyr neu’r 
Annibynwyr, daeth y berthynas rhwng yr eglwys a’r capel yn un anesmwyth.  Roedd yr 
eglwys yn derbyn ei hawdurdod crefyddol trwy draddodiad, a’i dylanwad lleol oddi 
wrth noddwyr o dirfeddianwyr pwerus. Cynigiai y capeli bregethau gyda gweledigaeth, 
a gweinidogaeth a oedd yn deillio o’r bobl eu hunain, ac roeddent yn rhoi cyfle i drefnu 
a mynegi gwerthoedd y gymuned ei hun. Roedd yr eglwys yn uniaethu gyda 
Cheidwadaeth a’r capeli gyda’r Blaid Ryddfrydol, ac yn y pen draw gyda’r mudiad Llafur. 
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Ffigwr 2.190. Lleolwyd mannau addoli yn strategol yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.  
Adeiladwyd capel Bethesda, cnewyllyn anheddiad y dyfodol, ar ymyl rhydd-ddaliad ble roedd y 
ffordd o Lundain i Gaergybi yn rhedeg drwy Ddyffryn Ogwen (Elfen 1.6) er mwyn gadael i’r byd 
wybod nad oedd gan berchennog y chwarel unrhyw awdurdod, yma o leiaf.  Roedd y tir yn union 
i’r dde o’r capel (yn y cylch) yn eiddo i’r Arglwydd Penrhyn. Nid oedd hyn yn wir am y capel a’r tir 
i’r chwith ohono.

Sefydlwyd Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru yn 1874, ychydig yn hwyrach na’r 
Knights of Labor yn UDA (1869) ond yn gynharach na’r Bourse du Travail yn Ffrainc 
(1887), gan adlewyrchu twf a derbyniad y cyhoedd o undebau llafur mewn gwledydd 
diwydiannol.  Ond roedd y chwarelwyr hefyd yn tynnu ar draddodiadau llawer hŷn o 
gynulliad cyhoeddus, gan gynnal eu cyfarfodydd ar garreg frig naturiol (Elfen 2.9) ym 
mhen gogledd-orllewinol pellaf Llyn Padarn, man ymgynnull traddodiadol.  Agorwyd 
y cyfarfodydd gyda’r emyn ‘Arglwydd Dduw Rhagluniaeth’. 

Roedd mwyafrif y chwarelwyr yn radicaliaid ac yn Anghydffurfwyr crefyddol; 
roeddent i gyd yn siarad Cymraeg. Atgyfnerthwyd eu hunaniaeth gan bapurau 
newydd Cymraeg, cyhoeddiadau crefyddol a seciwlar, a gan eisteddfodau – gwyliau 
llenyddiaeth, cerddoriaeth, perfformio a’r celfyddydau. Mae Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru yn parhau i gael ei chynnal dros wyth diwrnod bob mis Awst.

Ffigwr 2.191. Edward Ffoulkes (1850–1917), stiward yn Chwarel Vivian (Elfen 2.4) oedd yr 
awdurdod ar ffurf y soned yn y Gymraeg.

Roedd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn gadarnle i’r Gymraeg, ac yn 
parhau i fod, ac yn gartref i lawer o bobl ble mai Cymraeg yw eu mamiaith. Roedd y 
chwarelwyr yn ddarllenwyr mawr, ac yn aml roeddent yn feirdd eiddgar ac yn 
gerddorion hefyd. 
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Ffigwr 2.192. Adeiladwyd Bryn Awel (Elfen 5.6) gan denantiaid Chwarel Cwmorthin yn yr 
1840au fel ystafell ddarllen i’w gweithlu.

Ffigwr 2.193. Mae’r 
chwarelwr a’r cerddor 
William Owen (1813–

1893) yn fwy adnabyddus 
am yr emyn-dôn ‘Bryn 

Calfaria’, un o glasuron 
Uchel Galfiniaeth, wedi ei 
hysgrifennu yn y mesur 8, 

7, 8, 7, 4, 4, 4, 7, 7, y 
dywedir iddo ei 

chyfansoddi ar lechen tra 
roedd ar ei ffordd i’w 

waith yn Chwarel 
Dorothea (Elfen 3.3) yn 

Nantlle. Trefnwyd ei alaw 
(a ddangosir yma ar ffurf 
llawysgrif holograff) gan 

Daniel Protheroe o 
Gwmgïedd a Chicago 

(UDA) fel ‘Laudamus’ a’i 
haddasu fel preliwd gan y 

cyfansoddwr Seisnig 
adnabyddus Ralph 
Vaughan Williams. 

Trawma Cymdeithasol 

Mae Cydrannau’r Eiddo Enwebedig yn dangos y trawma cymdeithasol a ddaeth 
datblygiad diwydiannol i ddiwylliant ymylol, a’r ffyrdd y gwnaeth pobl yr ardal ymateb 
i newid.

Dengys maint tai a pharciau’r ddau berchennog chwarel o fewn yr Eiddo Enwebedig, 
sef Castell Penrhyn a’i Barc (Elfen 1.7) a Phlas Tan y Bwlch (Elfen 5.7), lefel yr elw y 
gellid ei ail-fuddsoddi yn, a’i wneud o, Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru gan 
fonheddwyr cefnog. Mae Plas Tal y Sarn (Elfen 3.12) yng Nghydran Nantlle, yn llai ac 
yn dangos agosrwydd safleoedd cloddio at annedd un o fuddsoddwyr dosbarth 
canol y diwydiant. Mae’r rhain yn wrthgyferbyniad i’r bythynnod a’r rhesdai ble y 
preswyliai’r chwarelwyr (Elfennau 1.6 a 5.6). Yn ychwanegol, mae’r gwrthgyferbyniad 
rhwng bythynnod gwledig ar aneddiadau cynlluniedig ystâd a’r tai mwy plaen a 
adeiladwyd gan chwarelwyr iddynt eu hunan a’u teuluoedd yn amlwg iawn yng 
Nghydrannau Dyffryn Ogwen a Dinorwig (Elfennau 1.5, 1.6, 2.8).  Roedd y gwrthdaro 
rhwng yr Anglicaniaid a’r Anghydffurfwyr yn golygu y câi eglwysi a chapeli eu lleoli 
gyda’r bwriad iddynt gael yr effaith weledol fwyaf (Elfennau 1.5, 1.6, 2.8). 

Ffigwr 2.194. Yn Amgueddfa Lechi Cymru (Elfen 2.5) mae rhes o dai wedi eu hadleoli i 
bwrpasau dehongli, gan ddangos ffordd o fyw chwarelwr a’i deulu mewn tri chyfnod pwysig.   
Un yw cyfnod ffyniannus yr 1860au, mae un arall yn ystod streic Chwarel y Penrhyn (1900–
1903) – un o’r anghydfodau hiraf yn hanes diwydiannol Prydain – a’r trydydd pan fu Chwarel 
Dinorwig gau yn 1969.
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Mae sydynrwydd y newid diwydiannol yn amlwg yn y modd yr addaswyd adeiladau 
cynharach fel barics ym Mhen y Bryn / Cloddfa’r Lôn (Elfen 3.5), a gwelir ei natur 
fyrhoedlog yn aml yn chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru (Elfennau 4.1-2) a 
phentref Treforys (Elfen 4.5), ble gadawyd y barics a’r bythynnod yn wag yn fuan.  
Mae’r cyferbyniad o ran maint a threfn gymdeithasol rhwng Blaenau Ffestiniog (Elfen 
5.6) ac Abergynolwyn (Elfen 6.3) yn dangos y gwahanol ffurfiau a gymerodd.  

Yng Nghraig yr Undeb (Elfen 2.9), y garreg frig naturiol ym mhen gogledd-orllewinol 
Llyn Padarn, cafodd anghydfod cymdeithasol ei fynegi trwy gyfrwng cyfarfodydd 
Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru, a sefydlwyd yn 1874.

Ffigwr 2.195. Ffrwydrodd gwrthdaro cymdeithasol mewn anghydfod diwydiannol chwerw yn 
Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1) a barhaodd o 1900 tan 1903.  Mae natur anchwyldroadol 
arweinyddiaeth y chwarelwyr yn amlwg yn y ffotograff grŵp hwn o bwyllgor y streic.

Y dirwedd gyn-ddiwydiannol – anheddiad dynol traddodiadol 

Mae ffyrdd o fyw cyn yr oes ddiwydiannol yn parhau yn amlwg ymhob Cydran, sy’n 
dystiolaeth o ddyfnder amser cyn diwedd y ddeunawfed ganrif ac hefyd o ffurf 
nodedig datblygiad diwydiannol yn y rhanbarth ymylol hwn gyda’i draddodiadau 
diwylliannol cryf. 

Goroesiad ffurfiau gwledig mewn tai ac aneddiadau 

Mae Gogledd Orllewin Cymru yn ffurfio rhan o barth ‘ucheldir’ Ynysoedd Prydain. 
Hyd at ddiwedd y ddeunawfed ganrif roedd ei economi yn dibynnu ar amaethyddiaeth 
ymylol – ar amaethu bugeiliol a hafota a hendrefa – ac ar draddodiad hir o 
ddyfeisgarwch a gafodd ei etifeddu gan y cymunedau chwarel. Ychydig iawn o 
anheddau ffermwyr sydd wedi goroesi o’r cyfnod hwn. Mae patrwm bythynnod 
chwarelwyr a’u teuluoedd – yn nodweddiadol yn adeiladau dwy ystafell gydag 

aelwyd ar y talcen a chroglofft – yn deillio yn hytrach o anheddau is-ganoloesol 
iwmyn a bonedd y rhanbarth. Gellir gweld amrywiadau ar y cynllun hwn yn y 
tyddynnod bach wedi’u cynllunio, gan gynnwys Mynydd Llandygái (Elfen 1.5) a 
Threforys (Elfen 4.5), yn aneddiadau sgwatwyr Dinorwig a Fach-wen (Elfen 2.8) a 
Mynydd Cilgwyn (Elfen 3.11), y tu mewn i chwareli fel yn y barics yn Ninorwig (Elfen 
2.3), ym Mhen y Bryn /Cloddfa’r Lôn (Elfen 3.5), ym mhentref Abergynolwyn (Elfen 
6.3) ac mewn cyd-destun trefol ym Methesda (Elfen 1.6) a Blaenau Ffestiniog (Elfen 
5.6). Mae’r rhain yn dangos esblygiad arddull rhanbarthol a’i gyd-destun gwledig 
blaenorol, gan ddarparu gwrthgyferbyniad gyda’r math mwy penodol-ddiwydiannol 
o dai sydd hefyd i’w gweld yn yr aneddiadau chwarel, sef yr anheddau deulawr ffrynt 
dwbl sy’n nodweddiadol o Chwyldro Diwydiannol Prydain. 

Parhad ffurfiau gwledig – aneddiadau sgwatwyr a chae-luniau

Drwy’r Eiddo Enwebedig i gyd mae ffurfiau adeiladu cyn-ddiwydiannol ac adeiladu 
gwledig yn amlwg. Mae tai tenant-ffermwyr ffyniannus wedi goroesi ym Methesda 
(Elfen 1.6), Nantlle (Elfen 3.10) a phentref Abergynolwyn (Elfen 6.3), ble daeth y 
ffermdy yn dafarn y Red Lion, a thafarn y Railway yn ddiweddarach, ac ym Mhen y 
Bryn/Cloddfa’r Lôn (Elfen 3.5) ble y datblygodd barics ac adeiladau chwarel eraill o 
fewn trefn y caeau a oedd yn gysylltiedig â thŷ bonedd o’r ail ganrif ar bymtheg. Yng 
Nghydrannau Nantlle a Ffestiniog, gwelir yn amlwg waliau caeau a thiroedd caeedig 
sy’n dyddio cyn y prif gyfnod chwarela, ac mae eu patrwm yn aml yn cael ei dorri 
gan ymestyniad y gwaith cloddio. Mae lleiniau’r bythynnod yn Ninorwig a Fach-wen 
(Elfen 2.8) ac ar Fynydd Cilgwyn (Elfen 3.11) yn adlewyrchu tueddiad Cymreig oedd 
wedi hen sefydlu o anheddiad gwasgaredig ar dir sâl.

‘The farmer’s calendar was, therefore, to some extent the quarryman’s also, and a good 
number of hands skilled in gauging rock and wielding chisel and mallet could also 
perform with a long scythe in one of the bands that on July mornings would, standing in 
line, swathe their way through hilly hay fields. Many quarrymen had relatives who had 
farms or smallholdings and many lived with parents or other relatives on small plots of 
land’. (Jones 1981, 19). 
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Ffigwr 2.196. Byddai mwyafrif y bechgyn yn y grŵp ysgol hwn yn 1903 wedi dilyn eu tadau i’r chwarel a byddai 
mwyafrif y merched wedi priodi’n ifanc. Y ferch dal yng nghanol yr ail res o’r cefn yw Kate Roberts, merch chwarelwr 
yn y Cilgwyn (Elfen 3.1), a aeth ymlaen i ennill gradd ym Mhrifysgol Bangor, fel y’i gelwir erbyn hyn, cyn dod yn 
athrawes, yn gyhoeddwraig ac yn enwog fel nofelydd ac awdur straeon byrion yn y Gymraeg.

Tyfu i fyny yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Y drefn am sawl blwyddyn oedd y byddai mab chwarelwr yn ymuno â’i dad yn y chwarel cyn gynted ag yr 
oedd yn ddigon hen. Byddai’r genethod yn edrych ar ôl y plant ieuengach er mwyn paratoi ar gyfer priodi a 
magu teulu.Byddai cynnydd mewn cyfleoedd addysgol tuag at ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn 
annog plant i geisio bywyd gwell. Roedd pasio’r ‘scholarship’ i’r ‘Cownti’ ac addysg uwchradd yn gam pwysig 
i sicrhau lle mewn prifysgol. 

Mae’r ffilm ‘lafar’ gyntaf yn y Gymraeg, Y Chwarelwr, 1935, a ffilmiwyd ym Mlaenau Ffestiniog (Elfen 5.6), yn 
dramateiddio’r penderfyniadau caled yr oedd yn rhaid i blant eu gwneud yn aml. Mae’n dangos bachgen 
addawol yn gadael yr ysgol i fynd i’r chwarel ar ôl marwolaeth ei dad er mwyn galluogi i’w chwaer iau oedd 
yn abl yn academaidd gwblhau ei haddysg. Mae nofel Caradog Pritchard, Un Nos Ola Leuad, 1961 yn fwy 
trawmatig eto; mae’r storïwr yn byw yn nhref chwarel Bethesda (Elfen 1.6) a gall fod yn blentyn neu’n ddyn 
sy’n cofio am ei blentyndod, ac yn wynebu dirywiad ei fam i wallgofrwydd.

2412 Disgrifiad2 Disgrifiad240
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2.b.xi Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru heddiw 

Ychydig iawn o newid mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru wedi ei weld ers 
dechrau’r ugeinfed ganrif ac mae wedi goroesi yn hynod o ran ei gyfanrwydd. Fel 
ardal ymylol yn economi’r Deyrnas Unedig, ychydig iawn o bwysau datblygu mae 
Gwynedd wedi ei brofi, ac mae’r rhanbarth cyfan wedi addasu yn dda iawn i economi 
a seiliwyd ar dwristiaeth yn hytrach nag amaethyddiaeth neu echdynnu mwynau. 

Gan ddilyn ôl-troed y Tywysog Pückler-Muskau (gweler drosodd) a’r ymwelwyr 
aristocrataidd o ddiwedd y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ar bymtheg, ond ar sail 
mwy cynhwysol, mae twristiaeth bellach yn rhan bwysig o’r economi llechi. Mae 
elfennau yn yr Eiddo Enwebedig sydd wedi dod yn atyniadau twristiaeth pwysig eu 
hunain. Gwelir y rhain yn Adran 4, ond i grynhoi mae’n dechrau gyda Rheilffordd 
Talyllyn (Elfen 6.4), a gadwyd gan rai oedd yn hoffi rheilffyrdd yn 1951, ar ôl i allgludo 
llechi o Safle Chwarel Bryneglwys (Elfennau 6.1-2) ddod i ben. Dyma oedd y 
rheilffordd gyntaf yn y byd i gael ei chymryd drosodd yn llwyddiannus gan fudiad o 
wirfoddolwyr.  Adfywiwyd Rheilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) ar ôl cyfnod o fod ar gau, 
ac wedi blynyddoedd o ymdrech cafodd ei hail-agor yn y derfynfa wreiddiol yn 
nhref lechi Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) yn 1982. Erbyn hyn mae’r ddwy reilffordd 
yn mwynhau enw da rhyngwladol.  Mae Castell Penrhyn a’r Parc (Elfen 1.7) yn agored 
i’r cyhoedd, ac mae Plas Tan y Bwlch (elfen 5.7) yn ganolfan astudio breswyl a reolir 
gan Barc Cenedlaethol Eryri, sy’n cynnig cyrsiau ar hanes ac archeoleg y chwareli, 
aneddiadau a’r systemau cludiant. Agorodd Amgueddfa Lechi Cymru yng nghyn 
gyfadeiladau peirianyddol Chwarel Dinorwig (Elfen 2.5) yn 1972.

Mae twristiaeth antur sy’n gydnaws â threftadaeth wedi hen sefydlu mewn sawl 
lleoliad. Yn chwareli’r Penrhyn (Elfen 1.1) a Llechwedd (Elfen 5.1) mae weirenau gwib 
uwchben yn ein hatgoffa o’r rhaffyrdd ar gyfer cludo a fu unwaith yn y gweithfeydd 
hyn, gan alluogi ymwelwyr i werthfawrogi tirffurf y chwarel mewn ffyrdd newydd a 
chyffrous. Mae Llechwedd a Chwmorthin (Elfen 5.2) ill dwy yn cynnig teithiau 
tanddaearol a phrofiadau antur. 

Yn y rhanbarth, mae’r economi llechi fodern yn cael ei gwerthfawrogi fel prif 
gyfrannwr i ffyniant a hunaniaeth ddiwylliannol. Mae’r diwydiant llechi yn parhau i 
chwarae rhan sylweddol yng nghryfder y Gymraeg yng Ngwynedd heddiw. Er 
dirywiad yr ugeinfed ganrif, mae nifer y siaradwyr Cymraeg bellach yn sefydlog. Yn 
2011, roedd 19% (562,000) o drigolion Cymru oedd yn dair oed a throsodd yn gallu 
siarad Cymraeg, ac roedd 77% o’r rhain yn gallu darllen ac ysgrifennu Cymraeg (15% 
o gyfanswm y boblogaeth). Dyma’r unig iaith Geltaidd sydd heb ei dosbarthu fel iaith 
‘dan fygythiad’ gan UNESCO. Mae ei chadarnleoedd yng Ngwynedd, ac o fewn 
Gwynedd yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Mae Prifysgol Bangor, y 
cyfrannodd y chwarelwyr a chynulleidfaoedd capeli iddi yn hael o’u harian prin, yn 
parhau i fod yng nghanol ei chymuned draddodiadol, ac mae ysgolion wedi cofleidio 
eu hetifeddiaeth ddiwydiannol. Mae ffurfiau newydd o wneud cerddoriaeth, 
llenyddiaeth, cyfryngau cymdeithasol a chyhoeddi yn adlewyrchu cymuned 
Gymraeg ei hiaith sy’n eangfrydig, yn deall ac yn gwerthfawrogi ei gwerthoedd a’i 
gwreiddiau yn y diwydiant llechi. Mae’r dirwedd hefyd yn darparu cefnlen heriol a 
dramatig i ddigwyddiadau awyr agored fel treiathlonau a marathonau yn ychwanegol 
at brofiadau diwylliannol a cherddorol.

Ffigwr 2.197. Mae tref Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) yn cyhoeddi ei chylchgrawn blynyddol 
ysgolheigaidd ei hun yn y Gymraeg ar hanes lleol. Mae Rhamant Bro yn adlewyrchu 
traddodiad hir o ysgrifennu hanesyddol yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru sy’n 
dyddio o ddiwedd y ddeunawfed ganrif.
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Twristiaeth Ddiwydiannol

Bonheddwr o Sacsoni yn ymweld â Chwarel y Penrhyn

Bu twristiaeth yn nodwedd o Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ers diwedd 
y ddeunawfed ganrif ac erbyn hyn mae’n gyfrannwr pwysig i’r economi llechi. 

Denwyd yr ymwelwyr cynnar o blith cyfoethogion Ewrop, oedd â’r hamdden a’r 
adnoddau i deithio.  Bu llawer yn edrych am dirweddau godidog y rhanbarth ond 
roedd ganddynt hefyd ddiddordeb yn amgylcheddau aruchel y chwareli eu hunain.  
Un o’r rhain oedd y Tywysog o Sacsoni, Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-
Muskau, a greodd Barc Muskauer/Park Mużakowski ar afon Neisse, sydd erbyn hyn 
yn Safle Treftadaeth y Byd. Roedd ef yn un o lawer a adawodd adroddiad am eu 
hymweliadau.  

Dyddiadurwr o Loegr yn ymweld â Chwarel y Penrhyn

Roedd Chwarel y Penrhyn hefyd yn gyrchfan i dwristiaid o’r Deyrnas Unedig. 
Disgrifiodd y ddyddiadurwraig, Anne Lister o Shibden Hall yn Swydd Efrog y chwarel 
yn 1822.

Ffigwr 2.198. Braslun o Chwarel y Penrhyn ar adeg ymweliad Anne Lister yn 1822. Yr arlunydd, 
Francis Leggatt Chantrey (1781–1841) oedd y cerflunydd portreadau Seisnig amlycaf yn 
nechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

‘I followed a very romantic road, which led me through the park, and then along the bank 
of a beautifully wooded mountain stream, and in about an hour arrived at the slate quarry, 
which lies in the midst of the mountains, six miles from the castle. From what I have 
already told you, you may imagine what a vast work this is. Five or six high terraces of 
great extent rise one above another on the side of the mountain; along these swarm men, 
machines, trains of a hundred wagons attached together and rolling rapidly along the 
iron rail ways, cranes drawing up heavy loads, water courses, &c. ... I was obliged to lie 
down in one of the little iron wagons which serve for the conveyance of the slate, and are 
drawn by means of a windlass through a gallery hewn in the solid rock, only four feet in 
height, four hundred paces in length, and pitch dark. It is a most disagreeable sensation 
to be dragged through this narrow passage at full speed, and in Egyptian darkness, after 
having had ample opportunity of seeing at the entrance the thousand abrupt jagged 
projections by which one is surrounded.’ (Pückler-Muskau 1832, 286-288. Cyfieithwyd ei 
Briefe eines Verstorbenen i’r Saesneg fel Tour in Germany, Holland and England ... By a 
German Prince).

‘… we turned to our left this morning to Nant Frayon – we turned off to the slate quarries 
to the left as we returned from Ogwen Pool at the last turnpike before Llandegai – owing 
to some men standing by we took a round in going & were 20 minutes from the high 
road to the quarries – we returned another way in 10 minutes – the quarries very well 
worth seeing – shewn us by an overlooker John Hughes. A better sort of workman 
allowed 14/- a week – 8 hundred & 2 or 3 men employed in all the quarries 
(belonging now to Mr Pennant who succeeded to the estates of the late Lord Penryn, & 
who, Evan Jones the Snowdon guide told us had 28, 000 a year clearing 18, 000 by the 
quarries – we saw the largest quarries 450 men employed in it – they were pulling down 
huge masses of slate with ropes – or rather the ropes were fastened to or about the rock 
for the men to climb up by, & split or rend off the masses with large iron wedges – 
others were blasting the rock with gunpowder – this so lacerates the rock they only do 
it when other means fail – we went thro’ a longish tunnel from one quarry to another 

60 yards deep – slates different sizes – the largest £7 a thousand  delivered  at Port 
Penrhyn (close to Bangor) the smallest 4/6 a thousand – good workmen can earn £2 a 
month – each one pays 4/- a month towards clearing away the waste made in getting & 
dressing the slates – & what more is required is paid by Mr Pennant – the refuse is 
carted out along the side of the hill & has a striking effect (like so many pit-hills as we 
call them) at a distance.’
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2.b.xii Hanes cryno a datblygiad pob Cydran, yn cynnwys 
hanes cadwraeth

Cydran 1: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen i Aber Cegin (Porth Penrhyn)

Yr unfed ganrif ar bymtheg: Chwarela llechi ar lethrau’r mynydd gan 
bartneriaethau lleol.

1782: Richard Pennant, Arglwydd Penrhyn yn dechrau 
buddsoddi’n sylweddol yn Chwarel y Penrhyn ac 
mewn creu ffordd ar gyfer cludo llechi at afon 
Menai yn Abercegin neu Borth Penrhyn.

1801: Cwblhau y ffordd haearn o’r Chwarel i Aber Cegin. 

1802: Agorwyd melin slabiau llechi.

1820au–1840au: Adeiladu castell neo-Normanaidd Castell Penrhyn 
ac ail-gyflunio Parc Penrhyn.

1840au: Ail-gyflunio’r Chwarel, gan gynnwys creu lefelau 
draenio a siafftiau cydbwysedd dŵr.

1870au: Rheilffordd stêm newydd yn lle’r ffordd haearn 
wreiddiol.

1900–1903: Streic hirfaith yn y Chwarel.

1951: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cymryd Castell 
Penrhyn drosodd.

1960au: Moderneiddio’r Chwarel; dechrau gwaith newydd, 
gadael hen weithfeydd, rheilffordd a melin slabiau 
llechi yn segur. O hyn ymlaen bydd chwarela yn 
canolbwyntio ar weithfeydd newydd i’r de orllewin 
o’r hen Chwarel sydd yn parhau heddiw. Aber 
Cegin yn parhau i gael ei ddefnyddio.

1990au: Melin slabiau llechi wedi ei diogelu gan Gyngor 
Gwynedd fel unedau diwydiant ysgafn.

2017: Atyniadau twristiaeth sy’n gydnaws â threftadaeth 
yn agor yn y Chwarel greiriol. 

Cydran 2: 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig 

Y ddeunawfed ganrif: Chwarela llechi ar lethrau’r mynydd gan 
bartneriaethau lleol.

1787: Partneriaeth yng Nghaernarfon yn datblygu’r 
Chwarel, adeiladu ffyrdd a defnyddio cludiant ar y 
llyn.

1820: Thomas Assheton Smith yn cymryd rheolaeth lawn 
o’r Chwarel.

1825: Cwblhau Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig i 
gysylltu’r Chwarel gyda harbwr ar afon Menai.

1842: Cwblhau Rheilffordd Chwarel Dinorwig i gysylltu’r 
Chwarel gyda harbwr ar afon Menai.

1860au: Agor Ysbyty’r Chwarel.

1870: Cwblhau cyfadeiladau peirianyddol y Chwarel.

1961: Rheilffordd Chwarel Dinorwig yn peidio gweithredu.

1969: Y chwarel yn cau.

1971: Rhan gyntaf Rheilffordd Llyn Padarn yn agor ar ran 
o lwybr hen Reilffordd Chwarel Dinorwig.

1972: Ail-agorwyd cyfadeiladau peirianyddol y Chwarel 
fel Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa 
Chwarelyddol Gogledd Cymru, yn awr yr 
Amgueddfa Lechi Genedlaethol.

1982: Comisiynu cynllun cynhyrchu ynni dŵr Mynydd 
Gwefru yn Chwarel Dinorwig.

Dechrau’r 1990au: Cyngor Gwynedd yn agor ardal ger Cyfadeiladau 
Peirianyddol y Chwarel fel Parc Gwledig Padarn.

1998–9: Cafodd inclên yn Chwarel Vivian ei diogelu a’i 
dychwelyd i gyflwr gweithio gan Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru; olwyn ddŵr grog haearn o 
1870 wedi’i diogelu a’i dychwelyd i gyflwr gweithio 
gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru; tai chwarel o 
Flaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) wedi eu hail-godi ar y 
safle i ddangos y ffordd hanesyddol o fyw yn y 
cymunedau llechi.

2015: Ysbyty Chwarel Dinorwig yn ail-agor fel amgueddfa 
yn dilyn buddsoddiad gan Gyngor Gwynedd a’r 
Undeb Ewropeaidd.

Cydran 3: 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 

Cyfnod y Rhufeiniaid i’r 
Canol-oesoedd:

Chwarela llechi ar lethrau’r mynydd gan 
bartneriaethau lleol.

1800: Aneddiadau sgwatwyr yn dechrau ar Fynydd y 
Cilgwyn.

1828: Agor Rheilffordd Nantlle at y môr yng Nghaernafon.

1840au: Gwaith yn dechrau yn Chwarel Dorothea.

1850au–1860au: Mewnlifiad poblogaeth i’r Dyffryn a’r chwareli yn 
ehangu, ffermdai a oedd mewn bodolaeth yn cael 
eu haddasu fel anheddau chwarel.

1904–06: Codi Injan Drawst Gernywaidd Chwarel Dorothea.

Dechrau’r ugeinfed ganrif: Trydaneiddio Chwarel Pen yr Orsedd a gosod 
rhaffyrdd ‘Blondin’.

1930au: Y diwydiant yn crebachu; caledi cymdeithasol 
mawr.

1970: Chwarel Dorothea yn cau.

1999: Cyn farics pentref Nantlle yn cael eu gwarchod fel 
unedau busnes a chanolfan gymunedol. 
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Cydran 4: 
Chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru, y Rheilffyrdd a’r Felin 

Dechrau’r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg:

Ychydig o chwarela  am lechi ar lethrau’r mynydd 
gan bartneriaethau lleol.

1856–7: Buddsoddiad mawr yn Chwarel Gorseddau, 
rheilffordd, Melin Slabiau Llechi Ynysypandy a 
phentref Treforys.

1864: Adeiladu melin slabiau llechi i wasanaethau 
Chwarel Tywysog Cymru.

1866: Gadael Chwarel Gorseddau, y rheilffordd, Melin 
Slabiau Llechi Ynysypandy a phentref Treforys yn 
derfynol.

1875: Adeiladu Cyffordd Gorseddau a Rheilffyrdd 
Porthmadog i wasanaethu Chwarel Tywysog 
Cymru.

1890au: Gadael Chwarel Tywysog Cymru a Chyffordd 
Gorseddau a Rheilffyrdd Porthmadog yn derfynol.

1981: Prynu Melin Slabiau Llechi Ynysypandy gan Barc 
Cenedlaethol Eryri; cadwraeth ac atgyfnerthu.

Cydran 5: 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog 

1760au: Dechrau cloddio am lechi ar gyfer masnach 
allforio. 

1800 ymlaen: Partneriaethau cyfalafog yn prydlesu chwareli llechi 
gan stad yr Oakeley a thirfeddianwyr eraill.

1807–1811: Adeiladu’r Cob fel amddiffynfa rhag y môr yn 
arwain at greu harbwr ym Mhorthmadog.

1820au: Cyfalafu mawr o ganolfannau ariannol Seisnig yn 
cynnwys Lerpwl – Dinas Fasnachol Forwrol; 
gweithfeydd tanddaearol yn dechrau.

1836: Agor Rheilffordd Ffestiniog at Harbwr Porthmadog.

1850au: Pŵer ager yn cael ei osod yn y melinau mawr i 
brosesu llechi.

1863–1872: Trawsnewid Rheilffordd Ffestiniog drwy gyflwyno 
tyniant ager a cherbydau teithwyr.

1870: Ymweliad rhyngwladol gan beirianwyr a 
swyddogion y llywodraeth â Rheilffordd Ffestiniog.

Dechrau’r ugeinfed ganrif: Y chwareli yn mabwysiadu pŵer trydan.

1930au: Y diwydiant yn crebachu; caledi cymdeithasol 
mawr.

1946: Cau Rheilffordd Ffestiniog.

1955–1982: Graddol ail-agor Rheilffordd Ffestiniog ar ei hyd 
fesul cam.

1972: ‘Teithiau Chwarel’ yn agor yn Chwarel Llechwedd. 

1975: Plas Tan y Bwlch yn ail-agor fel Canolfan Astudio 
breswyl Parc Cenedlaethol Eryri.

2015: Menter gymunedol yn dechrau gwaith cadwraeth 
ar anheddau chwarel; mentrau twristiaeth sy’n 
gydnaws â threftadaeth yn Chwarel Llechwedd.

Cydran 6: 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn 

1860au: Buddsoddiad gan entrepreneuriaid Nantlle yn 
Chwarel Bryneglwys.

1864: Prydles y chwarel yn cael ei brynu gan 
ddiwydiannwr o Swydd Gaerhirfryn, William 
McConnel, gan ffurfio’r Aberdovey Slate Company; 
gwaith ar adeiladu pentref Abergynolwyn yn 
dechrau.

1866: Cwblhau Rheilffordd Talyllyn i gysylltu’r chwarel 
gyda rhwydwaith y brif lein ac i gludo teithwyr.

1946: Symud llechi am y tro olaf o Chwarel Bryneglwys.

1951: Cymdeithas Gadwraeth yn cymryd gweithrediad 
Rheilffordd Talyllyn drosodd.



3 Cyfiawnhad 
dros Arysgrifo

Ffigwr 3.1. Chwarel y Penrhyn (Cydran 1), y mwyaf o’i bath yn y byd ar 
un adeg. Paentiad Henry Hawkins o’r creigwyr wrth eu gwaith yn 1832.
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3.1.a Synthesis Cryno

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn enwebiad o gyfres o chwe Chydran, 
wedi’u lleoli yng Ngogledd Orllewin Cymru, y DU. Mae’n enghraifft eithriadol o dirwedd 
ddiwylliannol ddiwydiannol a ffurfiwyd drwy chwarela llechi a mwyngloddio tanddaearol 
ar raddfa eang, a thrwy weithio a chludo llechi ar gyfer marchnadoedd cenedlaethol a 
rhyngwladol. Bu’r diwydiant hwn, yn enwedig rhwng 1780 a 1940, yn ben byd-eang ar 
gynhyrchu llechi to; fe agorwyd chwareli a chloddfeydd llechi ledled y byd yn sgil 
trosglwyddiad diwylliannol technoleg a sgiliau; ac fe drawsffurfiwyd yr amgylchedd a’r 
ffordd o fyw i’r rhai hynny oedd yn byw a gweithio ym mynyddoedd Eryri. 

Mae’r dirwedd fythol a hynod eglur hon wedi’i lleoli mewn tiroedd mynyddig 
mawreddog sy’n disgyn tuag at Fae Lerpwl yn y Gogledd a Môr Iwerddon yn y 
gorllewin. Mae’r Eiddo Enwebedig yn cynnwys y tirweddau gorau a mwyaf cydlynol 
sy’n cynrychioli orau yr ardal gynhyrchu ehangach, a wnaeth y rhanbarth yn 
arweinydd byd-eang ar gyfer allforio llechi yn rhyngwladol yn ystod y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg. Fe’i nodweddir yn gyntaf gan raddfa aruthrol y gweithfeydd 
grisiog ar ochrau’r bryniau, y cloddfeydd dyfnion a’r siambrau tanddaearol enfawr, y 
tomennydd rhaeadrol sy’n rhan o’r tirffurf, y systemau dyfeisgar i reoli dŵr, a’r 
amrediad o adeiladau diwydiannol ynghyd ag offer technegol nodedig a nodweddion 
peirianyddol sylweddol. Ochr yn ochr â’r rhain, ceir systemau trafnidiaeth pwrpasol 
ac arloesol a adeiladwyd ar dirwedd hynod heriol, ac a oedd yn cysylltu’r chwareli â’r 
safleoedd prosesu, yr harbyrau arfordirol a adeiladwyd yn bwrpasol a’r prif reilffyrdd.

Yn ogystal â’r elfennau hyn, adeiladodd y diwydianwyr cyfoethog blastai gwledig 
crand, llunio parciau a gerddi a gwella eu hystadau. Mae’r rhain yn cyferbynnu’n 
llwyr â phatrwm amrywiol aneddiadau gwerinol y gweithwyr, lle roedd arferion 
gwaith a chymdeithasol y gefnwlad yn cael eu cynnal, gan gynnwys prif-ddiwylliant 
hyderus yr iaith Gymraeg a’i thraddodiadau o Anghydffurfiaeth crefyddol a 
radicaliaeth wleidyddol. Mae’r isadeiledd cymdeithasol sy’n eu nodweddu – capeli 
ac eglwysi, cytiau band, ysgolion, llyfrgelloedd a mannau cwrdd – yn tystio gyda’i 
gilydd i broses ragorol o addasu cymdeithas amaethyddol yn un ddiwydiannol, ac yn 
enghraifft o sut y gwnaeth diwylliant lleiafrifol traddodiadol addasu i’r moderneiddio 
a oedd yn digwydd yn y cyfnod Diwydiannol. 

Datblygodd yr Eiddo Enwebedig ar un o’r haenau mwyaf yn y byd o lechfaen o 
ansawdd uchel: pedair wythïen linellog, is-gyflinellol, yn gogwyddo o’r gogledd-
ddwyrain i’r de-orllewin, gan ymestyn dros 60km o’r gogledd i’r de. Roedd y 
diwydiant a’u datblygodd yr un mwyaf arwyddocaol yn y byd yn ystod y Chwyldro 
Diwydiannol. Yn ogystal, mae tystiolaeth hynod eglur i hyn wedi goroesi ar raddfa 
tirwedd ddiwylliannol heb ei hail, a nodweddir gan gywirdeb a dilysrwydd hynod, lle 
nad oes fawr ddim ymyrraeth wedi bod gan ddatblygiadau modern. Mae hyn yn 
rhannol yn sgil ei leoliad mynyddig mewn rhanbarth sydd hefyd wedi cael ei warchod 
yn sylweddol gan Barc Cenedlaethol Eryri ers 1951. Fe wnaeth sawl cenhedlaeth o 
weithwyr llechi ennill eu bywoliaeth o’r dirwedd hon, gan wneud llechi Cymreig yn 
adnabyddus ledled y byd. Mae rhinweddau arbennig llechen Gymreig yn cynnwys ei 
hirhoedledd a’i natur anathraidd, ei phwysau ysgafn a’i theneuwch holltadwy, a 
chost cymharol isel. Roedd y toreth o lechi ansawdd uchel hyn i’w cael mewn 
dyddodion sy’n gyfleus o agos i’r môr gan hwyluso allforio i bedwar ban y byd, 
ynghyd â strwythur sefydliadol a chapasiti a allai gwrdd â’r cynnydd yn y galw, yn 
golygu mai diwydiant llechi Gogledd Orllewin Cymru oedd y prif gyflenwr byd-eang 
o lechi toi a llechfeini pensaernïol. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, 

roedd yn cynhyrchu oddeutu traean o lechi’r byd, gan alluogi trefoli a datblygiad 
pensaernïol cyflym yn Affrica, Awstralia, Ewrasia a Gogledd a De America. Mae maint 
a natur agored amlwg y gweithfeydd – ar raddfa’r dirwedd ranbarthol – ynghyd â 
chydeffeithiau cymdeithasol-dechnegol dethol a phwrpasol, yn ei gwneud yn 
hawdd i ddeall y prosesau y tu ôl i’r allbwn eithriadol hwn.

Roedd technoleg yn cael ei lledaenu o Ogledd Orllewin Cymru drwy ymweliadau 
cyfnewid gan arbenigwyr ac wrth i chwarelwyr a rheolwyr fudo. Mae tystiolaeth 
sylweddol o’r prosesau hyn, mewn dogfennau ac yn nhermau priodweddau ffisegol 
yng Nghymru ac yn y gwledydd oedd yn eu derbyn, ac o’r deilliannau o ran dylanwad 
ac effaith. Roedd arbenigedd technolegol yn niwydiant llechi Cymru i’w weld ar ffurf 
cyfundrefnau diwydiannol, datrysiadau technolegol dyfeisgar, a dealltwriaeth alluog 
a chrefftus o natur y graig a gâi ei hechdynnu a’i phrosesu. Roedd trosglwyddo 
technoleg o’r fath yn rhan hanfodol o gynnydd y diwydiant llechi ar gyfandir Ewrop 
ac yn UDA yn enwedig, lle erys tystiolaeth o dechnoleg a thraddodiadau Cymreig 
hyd heddiw yn etifeddiaeth ddiwydiannol ffisegol llechi, yn cynnwys ei threftadaeth 
gymdeithasol ehangach, ac hefyd o ran enwau’r strydoedd a’r chwareli mewn 
cofnodion sy’n datgelu enwau a swyddi’r rhai a wnaeth gartref newydd iddynt eu 
hunain yn y mannau hyn. Ar ben hynny, y rheilffordd locomotif yw un o ddatblygiadau 
mwyaf arwyddocaol y Chwyldro Diwydiannol, ac mae rheilffyrdd lein-fach llechi 
Eryri yn cynnwys system dechnegol benodol ddaeth yn ddylanwadol yn fyd-eang 
wrth iddi gael ei marchnata a’i mabwysiadu mewn rhanbarthau mynyddig ledled y 
byd, o Asia ac America i Affrica ac Awstralasia. Er enghraifft, mae lled a ffurf ddolennog 
yn ogystal â locomotifau a cherbydau’r Darjeeling Himalayan Railway yn tarddu’n 
uniongyrchol o Reilffordd Ffestiniog yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Ffigwr 3.2. Roedd sgwneri bychain yn cludo’r fasnach lechi dros y cefnforoedd dwfn. Yma, 
gwelir llwythwyr yn llithro llechi i lawr darn o bren i long ym Mhorthmadog (Cydran 5). Wrth 
droed y mast, mae gweithiwr yn dal y morthwyl pren trwm a fyddai’n cael ei ddefnyddio i’w 
pacio. Roedd Porthmadog yn harbwr allforio llechi prysur oedd yn gwasanaethu chwareli 
Ffestiniog o’r 1820au hyd 1914, pan ddaeth y rhyfel â’r fasnach gyda’r Almaen i ben.
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3.1.b Meini Prawf Arfaethedig yr Arysgrifo

Maen prawf (ii) – Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn fan cyfnewid 
pwysig o werthoedd dynol, yn enwedig yn y cyfnod rhwng 1780 a 1940, mewn 
datblygiadau mewn pensaernïaeth a thechnoleg.

Roedd cloddio am lechi ym mynyddoedd Gogledd Orllewin Cymru ers oes y 
Rhufeiniaid, ond y drefn rhwng diwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau’r ugeinfed o 
gynhyrchu cyson ar raddfa eang a ddaeth i reoli’r farchnad fyd-eang fel deunydd toi, 
gan annog datblygiadau trawsgyfandirol sylweddol ym meysydd adeiladu a 
phensaernïaeth, megis y to Regentaidd goleddf isel a thai teras. Mae rhai o’r adeiladau 
a’r strwythurau byd-eang sydd wedi defnyddio llechi o’r Eiddo Enwebedig wedi cael 
eu harysgrifo fel Safleoedd Treftadaeth y Byd, gan gynnwys Westminster Hall a Saltaire 
(DU), a’r Royal Exhibition Building yn Melbourne (Awstralia). Roedd dros 90 y cant o 
allbwn llechi Cymru yn dod o’r chwareli sydd bellach yn dirffurfiau creiriol o fewn yr 
Eiddo Enwebedig. Mae elfennau eraill o fewn yr Eiddo Enwebedig yn dangos y 
defnyddiau amrywiol a wnaed o lechi, nid dim ond fel elfennau toi ond hefyd fel 
deunydd adeiladu, fel ffensys ac ar gyfer gwaith slabiau (e.e. fel cerrig beddi).

Roedd technolegau a esblygodd yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn 
hanfodol i ddatblygiad diwydiant llechi cyfandir Ewrop a’r UDA, ac i chwarelydda yn 
fwy cyffredinol. Mae’r system o ‘bonciau’ grisiog (ponciau gweithio) a ddatblygwyd yn 
Chwarel y Penrhyn, sydd i’w weld yn ei thirffurf creiriol, wedi cael ei mabwysiadu’n 
helaeth mewn diwydiannau echdynnol eraill. Mae’r dulliau arloesol eraill o ddatrys 
problemau a gafwyd yng Nghymru ac a gafodd eu cymhwyso mewn llefydd eraill yn 
cynnwys yr enghraifft gynharaf y gwyddys amdani o ddefnyddio llif gron i dorri’r carreg 
yn Chwarel y Penrhyn yn 1802, ac a fabwysiadwyd ledled y byd, a’r rhaffyrdd inclên 
tsiaen y bu i ddynion o Gydran Nantlle eu hallforio i’r UDA.  Mae paralelau technolegol 
i’w gweld rhwng trefniadaeth ceudyllau llechi Ffestiniog a Chwarel Martelange yn 
Lwcsembwrg, lle roedd cysylltiadau teuluol â Chymru. Roedd adnabyddiaeth gelfydd 
o natur y graig a’r grefft o’i chloddio yn nodwedd a feddai pob chwarelwr llechi a 
adawodd ei famwlad yng Nghymru; mae mudo yn nodwedd amlwg o ddiwylliant 
diwydiannol Cymru. Hefyd, dengys chwareli llechi mewn mannau eraill yn y byd sut y 
bu i’r sgiliau hyn gael eu mabwysiadu mewn lleoliadau eraill (gweler adran 2.b).

Mae cyfnewid gwerthoedd dynol yn amlwg hefyd yn y sgiliau a’r dechnoleg a 
ledaenodd o fewn yr Eiddo Enwebedig. Mae hyn yn amlwg yn enwedig yn y gwahanol 
ddulliau o gloddio’r graig, boed hynny oddi ar bonciau’r llechweddau, o dyllau 

cloddfeydd neu o’r myrdd o weithfeydd tanddaearol, a lle mae’r broses o drin y 
lechen yn amlygu datblygiad melinau mecanyddol arloesol o un Cydran i’r llall. 

Mae peirianwaith sydd wedi goroesi yn yr Eiddo Enwebedig hefyd yn tystio i’r modd y 
byddai diwydiant llechi Gogledd Orllewin Cymru yn gwerthuso technolegau a ddyfeisiwyd 
mewn cyd-destunau eraill, gan eu mabwysiadu os oeddent yn addas i’r diben; mae’r 
rhain yn cynnwys siafftiau cydbwysedd dŵr, injans hydrolig, rhaffyrdd ‘Blondin’, 
systemau pwmpio yn gweithio efo stêm a dŵr, a pheiriannau cynhyrchu trydan. 

Yn bennaf oll, mae rheilffyrdd llechi lein-gul Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru 
– dwy ohonynt sy’n parhau i fod yn weithredol dan stêm heddiw (Ffestiniog a 
Thalyllyn) – yn dangos cyfnewid pwysig o werthoedd dynol yn y ffaith eu bod yn 
adlewyrchu’r systemau rheilffordd haearn cynharaf un a ddatblygwyd yn Ne Cymru; 
yn amlygu’r modd y cafodd y dechnoleg ei gwella o fewn yr Eiddo Enwebedig; a’r 
ffordd y bu iddynt weithredu fel model ar gyfer datblygiadau diweddarach a wnaeth 
gyfraniad helaeth at ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd ardaloedd anghysbell 
mewn llawer i le arall yn y byd. Mae Rheilffordd Treftadaeth y Byd, y Himalaia 
Darjeeling, gyda’i childroadau igam-ogam a’i dolenni serth, yn dystiolaeth o sawl 
ffrwd o beirianneg rheilffyrdd, ond yn amlwg mae ei pheirianneg sifil a mecanyddol 
yn dangos dylanwad uniongyrchol Rheilffordd Ffestiniog.

Ffigwr 3.3. Roedd llechi o Ogledd Orllewin Cymru yn ben ar y farchnad fyd-eang fel elfen toi. 
Gellid defnyddio llechi o wahanol liw er dibenion addurniadol.

Ffigwr 3.4. Mynwent Slateville yn Pennsylvania, UDA. Mae’r cerrig beddi hyn wedi’u harysgrifo yn 
y Gymraeg ac yn coffau’r mewnfudwyr a gyrhaeddodd York County i weithio yn y diwydiant 
llechi lleol. Gweler ar lawer ohonynt hefyd gofnod o blwyf genedigol yr ymadawedig. Roedd 
bron y cyfan wedi ymfudo o gymunedau chwareli llechi Gogledd Orllewin Cymru, a nifer fawr 
ohonynt o’r Eiddo Enwebedig.

Ffigwr 3.6. Cafodd y system ponciau a 
ddatblygwyd yn Chwarel y Penrhyn 
(Cydran 1) ei mabwysiadu’n helaeth 
mewn diwydiannau echdynnu eraill.

Ffigwr 3.5. Trên yn teithio o amgylch ‘tro’r tanc’ ar 
Reilffordd Ffestiniog (Cydran 5), lle cafodd cyflenwad 
dŵr ei osod ar gyfer y pedwar locomotif cyntaf yn 
1863.
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Maen prawf (iv) – Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o’r math o dirwedd sy’n cyfleu, mewn ffordd ddramatig, ‘y cywaith 
rhwng natur a dyn’ trwy fanteisio’n helaeth ar adnoddau naturiol. 

Mae dyddodion mwyaf y byd o lechi o ansawdd uchel i’w cael ar y llethrau hyn ac yn 
lloriau’r dyffrynnoedd.  Yn yr Eiddo Enwebedig mae tai moethus a pharcdiroedd 
perchnogion y chwareli, a hyd yn oed ambell elfen o sbloet bensaernïol mewn 
adeiladau ymarferol, yn cyfleu’r lefel o gyfalaf oedd ar gael i gloddio a chludo’r 
adnoddau naturiol hyn yn llwyddiannus. 

Mae anferthedd tirweddau’r chwareli yng nghysgod anial a heriol eu mynyddoedd 
yn ddwys ac yn atyniadol; mae’r ponciau grisiog enfawr a naddwyd o’r llethrau 
(megis y rhai yn y Penrhyn a Dinorwig), tyllau dyfnion y cloddfeydd (megis yn 
Dorothea a Phenyrorsedd), y tomennydd helaeth o garreg wastraff sy’n ymddyrchafu 
uwchlaw tref Blaenau Ffestiniog, a’r milltiroedd lu o weithfeydd tanddaearol gyda’u 
mynedfeydd ceudyllog yn Ffestiniog ac yn Chwarel Bryneglwys, yn cyfleu graddfa 
aruthrol y diwydiant.

Mae effaith y chwareli a’r mwyngloddiau hyn ar yr amgylchedd naturiol, a’u tirffurfiau 
a’u trefniadaeth eu hunain, yn briodweddau sy’n dyst i’r cenedlaethau o sgiliau a 
llafur corfforol a fuddsoddwyd ynddynt, ynghyd â dawn y chwarelwyr, y rheolwyr a’r 
arbenigwyr i wneud y defnydd gorau bosib o dopograffi a daeareg i fanteisio arnynt. 
Mae tirffurfiau’r chwarel yn ardystio i ddyfalbarhad diflino cenedlaethau o weithwyr 
a ddefnyddiodd eu medrau a’u technoleg arloesol i fanteisio ar lechi ar gyfer 
marchnad fyd-eang. Mae’r datrysiadau peirianyddol a gafwyd er mwyn echdynnu, 
prosesu a chludo llechi, sy’n amlwg mewn elfennau ledled yr Eiddo Enwebedig, 
hefyd yn dangos yr heriau a wynebai’r diwydiant echdynnu wrth weithio mewn 
amgylchfyd mynyddig, ac yn dangos sut y cafodd disgyrchiant ac ynni dŵr eu 
defnyddio’n fedrus i weithio peiriannau. 

Mae’r cyfuniad o waith natur a dynolryw hefyd yn cael ei gynrychioli yn aneddiadau’r 
chwareli, sy’n amrywio o ‘ddinas lechi’ Ffestiniog i bentrefi Deiniolen a Chlwt-y-
Bont, ynghyd ag olion archeolegol y tai anghyfannedd yn Nhreforys. Er bod gan bob 
un ohonynt ei gymeriad unigryw, maent oll yn cynrychioli’r defnydd newydd a 
wnaed o dir yng nghyfnod y Chwyldro Diwydiannol, gan wneud y defnydd gorau o’r 
amgylchedd naturiol i sefydlu cartrefi i weithlu newydd y tu hwnt i ffiniau traddodiadol 
amaethyddiaeth. 

Ffigwr 3.10. Mae tŷ weindio Marchogion ar gyfer 
y drymiau, y rhaff a’r brêc a weithredai’r inclên 
isaf ar Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn (Cydran 
1) yn dangos dylanwad peirianneg camlesi ar 
dechnoleg rheilffyrdd, gan ei fod yn debyg i 
fwthyn ceidwad loc. Dyma un o adeiladau 
rheilffordd hynaf y byd sy’n dal ar ei draed.

Ffigwr 3.9. O dan y ddaear ym Maenofferen 
yn Ffestiniog (Cydran 5) – y cyn siambr 
weithredol hon yw un o’r unig 
enghreifftiau sydd wedi goroesi o’r dull 
hynaf o gynnal to mewn chwarel lechi, 
drwy adael colofn o lechfaen yn ei lle.

Ffigwr 3.8. Mae tirffurf y gweithfeydd llechi yn Ffestiniog (Cydran 5), ei agosrwydd at y ‘ddinas 
lechi’ a’u lleoliad mynyddig grymus, oll i’w gweld yn amlwg yn yr olygfa o’r awyr.

Ffigwr 3.7. Dengys tolldy ar ochr y ffordd ym Mhorthmadog 
(Cydran 5) y defnydd y gellir ei wneud o lechi – fel deunydd toi a 
chladin waliau, ac fel llechi crib wedi’u siapio er mwyn cloi ynghyd.

Mae hyn yn amlwg yn y berthynas weledol sydd rhwng wyneb chwarel a’i thomennydd 
o garreg wastraff, rhwng melin lifio slabiau llechi a’i chyflenwad dŵr gerllaw, a rhwng 
anheddiad i chwarelwyr a’u teuluoedd a’r rheilffordd gyfagos a gariai’r cynnyrch at y 
môr.

Mae’r rheilffyrdd, gyda’u technoleg arloesol, sy’n cysylltu Chwarel y Penrhyn a 
chwareli Ffestiniog â’r môr, yn gwneud defnydd clyfar o dopograffeg, yn y modd y 
maent yn defnyddio rhaffyrdd ar inclên a chyfuchliniau graddedig. Ymlwybrai’r naill 
at Borth Penrhyn, lle cychwynnodd y gwaith adeiladu ym 1790, a’r llall at Borthmadog, 
o ble yr allforiwyd llechi gyntaf oddeutu 1811 – y ddau yn borthladd arfordirol 
newydd a gymerai fantais o draethlin gyfleus er mwyn bod yn rhan o’r fasnach 
allforio drawsgyfandirol hon.
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Maen prawf (v) – Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o drawsnewidiad diwydiannol anheddiad dynol traddodiadol a 
phatrwm o ddefnydd tir amaethyddol ymylol; mae hefyd yn enghraifft o’r modd 
yr addasodd diwylliant lleiafrifol a hynod unffurf i fodernedd yn y cyfnod 
diwydiannol ond a gadwodd ei nodweddion traddodiadol.

Mae elfennau o fewn yr Eiddo Enwebedig yn amlygu buddsoddiad sgiliau, llafur a 
chyfran fechan o gyfalaf gan boblogaeth o Gymry Cymraeg, sydd i’w gweld nid yn 
unig yng ngraddfa a threfniant tirffurfiau creiriol hen chwareli a gweithfeydd 
tanddaearol, ond hefyd yng nghabanau’r chwarelwyr, [lle byddent yn ymgasglu ar 
gyfer eu pryd ganol dydd ac i drafod, dadlau a pherfformio] ac mewn gwaliau 
[llochesi’r gwneuthurwyr llechi], ac yng ngraddfa deuluol y barics. 

Mae’r ffaith bod patrymau anheddu gwledig wedi parhau ledled yr Eiddo Enwebedig, 
ochr yn ochr â mathau estron o anheddau a threfniant ffurfiol y gofod trefol, yn 
awgrymu bod parhad cryf o’r gorffennol cyn-ddiwydiannol gyda’i ffermydd a’i 
dyddynnod, gan gyfleu diwylliant oedd yn newid yn ogystal ag anghenion diwydiant 
oedd yn ymestyn ar draws y byd. Mae’r rhain yn ffurfio Elfennau yn yr Eiddo Enwebedig. 
Cafodd rhai eu creu gan ddiwydianwyr, megis Mynydd Llandygái, Treforys ac 
Abergynolwyn, ac eraill gan y chwarelwyr a’u teuluoedd, megis Bethesda, Deiniolen 
a Blaenau Ffestiniog. Mae gwrthgyferbyniadau rhyngddynt ac o’u mewn yn arwydd 
o’r pwysau a’r tyndra economaidd rhwng grwpiau cymdeithasol gwahanol sy’n un o 
nodweddion diwydiannu. Mae’r aneddiadau hyn – sy’n agos at y chwareli ac eto’n 
gysylltiedig â ffermydd a thyddynnod a oedd yno cyn y diwydiant – yn cadw nifer o 
elfennau o’r ffordd draddodiadol o fyw, yn enwedig ei hiaith leiafrifol gref. Parhânt yn 
dystiolaeth ‘fyw’ amlwg, yn union fel y traddodiad chwarelyddol, sydd bellach yn llai 
ond sy’n parhau yn destun balchder, a’r rheilffyrdd a arferai gludo’r llechi.

Ffigwr 3.11. Mae’r olygfa hon o’r awyr o Chwarel Bwlch y Ddwy Elor 
(Prince of Wales) (Cydran 4) yn dangos, ar y lefel uchaf (tuag ochr dde’r 
ffotograff), farics a llochesi’r gwneuthurwyr llechi yn wynebu ei gilydd.

Ffigwr 3.12. Mae cyd-gysylltedd elfennau gwahanol yn Nantlle (Cydran 3) i’w weld yma – mae 
tyddynnod y chwarelwyr yn meddiannu’r tir ymylol i’r chwith, ac uwchben, tyllau’r chwarel.

Ffigwr 3.13. Mae pentref chwarel Abergynolwyn 
(Cydran 6) yn dangos buddsoddiad gan ddiwydiant 
cotwm Swydd Gaerhirfryn, ac fe’i adeiladwyd o 
amgylch ffermdy cyn-ddiwydiannol ar y ffordd 
dyrpeg yn y 1860au a’r 1870au.

Ffigwr 3.14. Sefydlwyd Capel Ebeneser, 
Deiniolen (Cydran 2), ar lwybr ‘ffordd lechi’ 
Chwarel Dinorwig ym 1823.  Mae’r adeilad 
presennol yn dyddio’n ôl i gyfnod o waith 
ailadeiladu ym 1858, yn y dull Clasurol gyda 
chynllun mynediad talcen, gan y gweinidog-
bensaer, y Parch. Thomas Thomas.
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Crynodeb: tri maen prawf, un tirwedd ddiwylliannol

Mae dynol ryw wedi rhyngweithio â systemau naturiol erioed, ac mae wedi bod 
angen ennill adnoddau newydd o’r ddaear yn ogystal â’u prosesu a’u symud ymlaen 
i farchnadoedd. Yn ogystal, mae’r rhai sy’n gwneud y gwaith hwn, neu sy’n elwa 
ohono, yn gorfod cael to uwch eu pennau a bwyd yn eu boliau, ac yn ei dro mae hyn 
yn esblygu ac yn cynnal ffyrdd newydd o fyw ac yn creu hunaniaeth gymdeithasol 
newydd. Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn adlewyrchu’r newidiadau 
cymdeithasol dwys sy’n nodweddu cyfnod ‘Y Chwyldro Diwydiannol a Chynnydd 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg’ a ‘Gwladychiaeth Ewropeaidd’, o ran ei ddatblygiad 
trawsnewidiol sydyn, ei arloesedd technegol (gan gynnwys rheilffyrdd cul), a’i 
gyrhaeddiad eang. 

Felly, mae’r enwebiad cyfresol hwn yn cynnwys yr enghreifftiau hynotaf sydd, gyda’i 
gilydd, yn cyfleu treftadaeth amrywiol tirwedd ehangach a grëwyd yn ystod cyfnod 
dwys o ddiwydiannu Prydeinig a newidiodd y byd. Mae’r Cydrannau yn cynnwys y 
gweithrediadau llechi mwyaf yn y byd yn y cyfnod hwnnw, gydag enghreifftiau o 
echdynnu, prosesu a chludo oedd yn eithriadol o arloesol yn dechnolegol ar y pryd, 
ac a gyflogai’r nifer fwyaf o bobl. Mae’r elfennau cyd-weledol a chydberthynol cryf 
yn cyfleu ystyr amlwg iawn mewn tirwedd ddiwylliannol hynod.

3.1.c Datganiad o Gyfanrwydd

Mae’r Eiddo Enwebedig yn cynnwys yr holl elfennau cydberthynol a chyd-ddibynnol 
sy’n cyfleu priodweddau Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig. Mae eu 
cyfanrwydd gweledol o fewn tirweddau goroesol cyfan, sy’n cynnwys aneddiadau a 
systemau trafnidiaeth helaeth, yn arddangos gweithrediad diwydiant cyfan o’r 
echdynnu cyntaf hyd at allforio’r cynnyrch, ac o lesiant a chartrefi gweithwyr hyd at 
y bywyd diwylliannol, addysgol ac ysbrydol a greasant.

Mae arafiad economaidd yn yr ugeinfed ganrif wedi chwarae rhan sylweddol wrth 
gadw cyfanrwydd nifer o’r prif elfennau, yn yr un modd â mentrau gwarchodaeth a 
chadwraeth weithredol. Mae’r diffyg pwysau o ran datblygu, ynghyd â’r warchodaeth 
sydd ar gael gan Barc Cenedlaethol Eryri a’r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb 
Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru (dynodiad anstatudol sy’n ystyriaeth berthnasol 
ym mhroses gynllunio Cymru), wedi golygu bod y dirwedd ddiwylliannol hon wedi 
goroesi i raddau eithriadol o uchel, ac mewn ffyrdd y gellir eu deall yn rhwydd. 

Mae amodau cyfanrwydd hefyd yn cynnwys arferion a gwerthoedd cymdeithasol a 
diwylliannol, prosesau economaidd a dimensiynau anniriaethol treftadaeth. O 
ganlyniad, mae aneddiadau’r chwarel yn ganolog i gyfanrwydd diwylliannol yr Eiddo 
Enwebedig; mae eu cymeriad nodedig fel cymunedau hanfodol i fodau dynol wedi 
goroesi’n gryf. Mae parhad y gwaith o echdynnu a phrosesu mwynau y tu allan i’r 
Eiddo Enwebedig yn yr ardal warchodedig ehangach wedi cadw’r sgiliau crefftau 
traddodiadol ac yn cyfrannu at gyfanrwydd yr Eiddo Enwebedig fel gwerth cysylltiedig, 
drwy ddarparu tystiolaeth fyw o’r dulliau gweithio sydd wedi creu’r dirwedd 
ddiwylliannol esblygol. Mae’r cysylltiadau rhwng y chwareli a’r môr hefyd yn benodol 
amlwg, ac maent yn gosod Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ar wahân i 
dirweddau llechi hanesyddol arwyddocaol cyfandir Ewrop a Gogledd America.

Ffiniau 

Mae ffiniau’r Eiddo Enwebedig yn cynnwys ardaloedd pennaf cynhyrchu llechi 
gogledd orllewin Cymru, ynghyd â’r dreftadaeth ddiwydiannol gysylltiol, sy’n 
cynnwys y cyfleusterau prosesu, aneddiadau a’r llwybrau cludo mwyaf arwyddocaol, 
ac yn diffinio’r dirwedd ddiwylliannol y bu i’r diwydiant hwn ei chreu. Mae pob Cydran 
wedi cael ei ddewis am ei gyfraniad penodol ei hun i Werth Rhyngwladol Eithriadol 
arfaethedig y safle cyfan. O amgylch pob un, mae ffiniau wedi cael eu tynnu i 
gynnwys y chwareli a’r mwyngloddiau tanddaearol, y cyfleusterau prosesu, yr 
aneddiadau a’r llwybrau cludiant creiriol mwyaf arwyddocaol. Mae chwe Chydran yr 
Eiddo Enwebedig yn sicrhau cynrychiolaeth gyflawn y nodweddion a’r prosesau sy’n 
cyfleu arwyddocâd a, gyda’i gilydd, yn cynnwys yr holl nodweddion ac elfennau 
sydd eu hangen i fynegi ei Werth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig.

Cyfanrwydd

Yn gyffredinol, mae goroesiad a chyfanrwydd yr amrediad o nodweddion, elfennau 
a rhinweddau o bwys diwylliannol sy’n ffurfio’r Eiddo Enwebedig, yn hynod.

Mae’r nodweddion yn enghreifftiau o ddatblygiad y diwydiant dros amser, o’r cerrig 
brig a dynnodd sylw’r gweithwyr chwarel Brythonaidd-Rufeinig am y tro cyntaf (sydd 
i’w weld o’r llechi toi sydd wedi’u hadfer o’r cyfnod), drwy fecanyddiad cynyddol y 
diwydiant yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, i fuddsoddiad cyfoes, ac maent yn 
cyfleu’r cyfnod cyfalafol cryf o 1780 i 1940 yn nerthol tu hwnt. Mae’r nodweddion yn 
dangos sut oedd y mathau gwahanol o dopograffi a daeareg, ynghyd â’r amodau 
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cymdeithasol amrywiol, a’r lefelau o gyfalaf a thirfeddiannaeth, yn golygu bod 
chwarela, prosesu, cludiant ac aneddiadau yn y chwe Chydran yn esblygu mewn 
ffyrdd gwahanol.

Datganiad cyfanrwydd cryno ar gyfer pob Cydran

Mae modd cael dealltwriaeth lawn a holistaidd o Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru drwy nifer y tirweddau diwylliannol amrywiol sy’n cael eu cyfrannu gan bob 
Cydran. Mae pob un yn cael ei wahaniaethu gan gyfuniadau penodol o nodweddion 
cyffredin ac elfennau arbennig sy’n arddangos lefel uchel o gyfanrwydd 
swyddogaethol ac integredig. Cafodd eu dethol ei arwain ymhellach gan gyfanrwydd 
hynod (gan nad yw’r tirweddau wedi dioddef bron ddim effeithiau andwyol yn sgil 
datblygu) ac wrth eu diffinio fel bod unrhyw ganiatâd mwynau byw yn cael eu lleoli 
y tu allan i’r Eiddo Enwebedig yn yr ardal warchodedig ehangach.

Cydran 1: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen at Aber Cegin (Porth Penrhyn) 

Mae’r Gydran hon yn ymestyn o’r Chwarel ei hun at Borth Penrhyn (a adeiladwyd 
yn bwrpasol), o ble y câi llechi eu hallforio i bedwar ban byd. Mae’n cael ei 
nodweddu gan gysylltiadau gweledol a swyddogaethol cryf o’r mynydd i’r môr.

Mae’r tirffurf chwarel creiriol yn cynnwys y ponciau a’r tomennydd, sy’n goroesi yn 
y cyflwr yr oeddynt ynddo yng nghanol yr ugeinfed ganrif. Mae’r gwaith chwarela a 
phrosesu yn parhau y tu allan i’r Eiddo Enwebedig yn yr ardal warchodedig ehangach, 
gan greu tirffurf sy’n cryfhau gwerthoedd y dirwedd ddiwylliannol yn y Gydran hon, 
ac sy’n cynnal nifer o nodweddion traddodiadol yr elfen greiriol gyfatebol.

Mae ffurfiad y ddwy system reilffordd hanesyddol gyd-gyferbyniol, un yn cael ei 
thynnu gan geffylau, a’r llall yn cael ei gweithio â stêm, yn ffurfio nodweddion 
tirwedd llinol cryf sy’n arwain o Felinau Slabiau Llechi Felin Fawr (sy’n gysylltiedig 
â, ac yn union gyferbyn â’r Chwarel), yr holl ffordd i Abercegin. Mae eu llwybr bron 
yn gyfan gwbl gyflawn, ac mae’n goroesi mewn tirwedd nad yw wedi dioddef ond 
lefelau hynod isel o ddatblygiadau diweddarach. Mae’r aneddiadau ar gyfer 
chwarelwyr a’u teuluoedd, sy’n dyddio o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ar Fynydd 
Llandygái ac ym Methesda, yn parhau’n gyfan ac mae pobl yn parhau i fyw ynddynt, 
ac maent yn cyferbynnu â moethusrwydd Castell Penrhyn a’r Gerddi oedd ym 
meddiant perchnogion y chwarel; nid yw’r Castell ei hun na’i Barc wedi dioddef yn 
sgil unrhyw ddatblygiad andwyol nac esgeulustod a bellach maent yn cael eu 
rheoli gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel symbol o’r cyfoeth sylweddol a 
grëwyd gan, ac a ail-fuddsoddwyd yn y diwydiant llechi ac wrth wella’r ystâd.

Mae’r Gydran hon wedi’i lleoli yn gyfan gwbl mewn tirwedd hanesyddol sy’n cael ei 
chydnabod yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.

Cydran 2: 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Mae’r Gydran hon yn cyfleu graddfa a maint y gweithrediadau yn yr ardal fynyddig 
wrth droed yr Wyddfa (mynydd uchaf Cymru), ynghyd â’r dull hynod beirianyddol 
yr oedd ei angen yn yr amgylchedd, a’r agwedd dadol a fabwysiadwyd gan y teulu 
oedd yn berchen ar y gweithfeydd. O fewn tirffurf y Chwarel, mae’r ponciau, y 
tomennydd a’r ardaloedd prosesu ar lethrau Elidir Fawr ac sy’n edrych dros Lyn 
Peris wedi cadw’n dda – gan gynnwys system ddiguro o reilffyrdd inclên, ynghyd â 

melinau a pheiriannau sydd wedi goroesi ym mhonc ‘Australia’. Mae barics y Dre 
Newydd, lle byddai rhai o chwarelwyr Dinorwig yn byw yn ystod yr wythnos, wedi 
cael eu cyfnerthu fel heneb cymharol gyfan sy’n edrych dros lynnoedd a 
ddefnyddiwyd ar un adeg ar gyfer cludo llechi. Mae’r gweithdai pedronglog a 
ffurfiai Gyfadeiladau Peirianyddol Chwarel Dinorwig wedi goroesi’n gymharol 
gyfan; mae’r safle hwn wedi’i addasu, heb wneud fawr o newidiadau iddo, yn 
Amgueddfa Lechi Cymru, gan gynnwys ei olwyn ddŵr weithredol sy’n dyddio’n ôl 
i 1870. Mae Ysbyty Chwarel Dinorwig, datblygiad arloesol yn ei ddydd, a 
ddefnyddiwyd i drin chwarelwyr oedd wedi’u hanafu, wedi’i gwarchod yn llawn ac 
ar agor i’r cyhoedd. Mae ffyrdd, pontydd a’r ffordd haearn wreiddiol o 1825 yn 
parhau i gael eu defnyddio neu’n bodoli fel nodweddion creiriol. Mae’r aneddiadau 
estynedig i weithwyr (Deiniolen, Clwt-y-Bont, Dinorwig a Fach-wen) yn arddangos 
lefel uchel o oroesiad ac wedi cadw eu patrymau nodweddiadol o lonydd a ffyrdd, 
a hynny mewn lleoliad sydd heb newid llawer ers oes aur y diwydiant. Adeiladwyd 
Gorsaf Ynni Dinorwig, gorsaf drydan ynni dŵr wedi ei storio a’i bwmpio a gwblhawyd 
yn 1984, yn y rhan o’r chwarel oedd wrth lan y llyn ac – i gadw prydferthwch 
naturiol y llethrau wrth droed yr Wyddfa – mae’r orsaf ynni ei hun wedi’i lleoli 750m 
y tu mewn i fynydd Elidir Fawr. Mae’r cyfleuster yn cynnig teithiau tywys i’r cyhoedd 
ac yn enghraifft arweiniol o gynhyrchu ynni gwyrdd ond hefyd yn barhad yn y 
defnydd traddodiadol a wneir o ddŵr yn Eryri, ar y cyd â thopograffi.

Mae’r Gydran hon wedi’i lleoli yn gyfan gwbl mewn tirwedd hanesyddol sy’n cael ei 
chydnabod yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.

Cydran 3: 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 

Mae llawr dyffryn Nantlle yn un o dirweddau mwyaf dilychwin, cryno ac eto’n 
archeolegol amrywiol yn y byd o ran chwarela llechi, ac mae’n dangos sut yr 
esblygodd y gwaith o echdynnu mewn amgylchedd cyn-ddiwydiannol, mewn 
perchnogaeth amrywiol. Mae tirffurfiau creiriol y chwareli i’w gweld yn glir ac 
maent oll wedi goroesi mewn cyflwr cadarn, ynghyd ag olion nodedig y systemau 
rhaffordd oedd eu hangen ar y cloddfeydd twll hyn yn sgil eu gosodiad topograffigol 
(oedd yn cyferbynnu â thirweddau mynyddig). Mae cwrs creiriol Rheilffordd 
Nantlle a’i inclên ategol wedi goroesi. Mae gorlifo yng nghloddeydd llawr y dyffryn 
yn arddangos y problemau rheoli dŵr sy’n bodoli yn yr amgylchedd hwn, ac fe 
ellir gweld hyn yn y mathau gwahanol o systemau pwmpio, gan gynnwys yr injan 
drawst Gernywaidd gyfan yn Chwarel Dorothea ac olion system rhodenni wedi’i 
phweru gan olwyn ddŵr gerllaw. Dengys tomennydd niferus o garreg wastraff sut 
y bu i’r tipio fod yn broblemus i chwareli unigol, ac mae ffermdai cyn-ddiwydiannol 
a thai’r bonedd yn dangos sut y cawsant eu haddasu er mwyn eu defnyddio yn y 
chwarel. Mae’r aneddiadau nodweddiadol gnewyllol a gwasgaredig i chwarelwyr 
a’u teuluoedd (Mynydd Cilgwyn a phentref Nantlle) wedi cadw eu ffurf hanesyddol 
ac nid ydynt wedi gweld llawer iawn o ddatblygu diweddarach. 

Mae’r Gydran hon wedi’i lleoli yn gyfan gwbl mewn tirwedd hanesyddol sy’n cael ei 
chydnabod yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.

Cydran 4: 
Chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru, y Rheilffyrdd a’r Felin 

Mae’r Gydran hon yn cyfleu pa mor ynysig oedd y gweithrediadau mewn 
tirwedd fynyddig gyda phoblogaeth brin. Mae’r ddwy chwarel lechi greiriol 
wedi cadw eu patrwm Fictoraidd o weithfeydd ar bonciau grisiog, tomennydd 
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ac incleiniau.  Mae cwrs cyfan y ddwy system reilffordd yn eu huno â Melin 
Slabiau Llechi Ynysypandy a phentref-chwarelwyr anghyfannedd Treforys.

Mae’r Gydran hon wedi’i lleoli yn gyfan gwbl ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Cydran 5: 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i 
Borthmadog 

Mae tirwedd arwyneb greiriol drawiadol chwareli Ffestiniog, gan gynnwys eu 
tomennydd llechi ar raddfa tirffurf, yn ymgodi uwchlaw tref Blaenau Ffestiniog, 
gyda fawr o newid yma ers dechrau’r ugeinfed ganrif. Y dref ei hun yw un o’r 
aneddiadau diwydiannol sydd wedi goroesi orau yng Nghymru. Mae rhai o’r 
enghreifftiau gorau o’r gweithfeydd tanddaearol creiriol estynedig yn yr Eiddo 
Enwebedig wedi goroesi yn chwareli Cwmorthin a Maenofferen. Mae’r rhain yn 
hygyrch, yn arwyddocaol yn dechnegol ac yn cynnwys peiriannau hanesyddol 
sy’n dal yn eu lle. Mae’r elfennau arwyddocaol yn y chwareli yn parhau i gael eu 
defnyddio (megis yr Orsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon gynnar) neu mae gwaith 
cadwriaethol wedi’i gynllunio yn digwydd. Mae cartref un o’r teuluoedd oedd yn 
berchnogion chwarel, Plas Tan y Bwlch, yn cael ei ddefnyddio fel Canolfan Astudio 
Parc Cenedlaethol Eryri, sydd wedi’i lleoli mewn tirwedd bendefigaidd wedi’i 
gwella ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif i ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Mae rheilffordd weithredol Ffestiniog yn defnyddio’i beirianneg sifil nodedig o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg a, gyda bron y cyfan o’i gwrs hanesyddol yn cael ei 
ddefnyddio’n weithredol, wedi cadw’r ymdeimlad treftadaeth cyffredinol o 
reilffordd stêm Fictoraidd oedd yn gwasanaethu’r diwydiant llechi, yn gryf. Mae’r 
ceiau llechi a adeiladwyd yn gadarn ar Afon Dwyryd ac yn Harbwr Porthmadog 
wedi goroesi’n dda ac nid ydynt dan fygythiad.

Mae’r Gydran hon wedi’i lleoli yn gyfan gwbl mewn tirwedd hanesyddol sy’n cael 
ei chydnabod yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng 
Nghymru neu sydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Ffigwr 3.15. Mae tomennydd llechi Chwarel Pen yr Orsedd yn ymgodi uwchlaw pentref Nantlle 
yng Nghydran 3. Roedd y pentref yn gartref i weithlu Pen yr Orsedd a’u teuluoedd.

Cydran 6: 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn 

Mae’r berthynas swyddogaethol a gweledol gryf rhwng y gweithfeydd ar yr wyneb 
a’r siambrau tanddaearol yn Chwarel Bryneglwys i’w gweld yn archeoleg unigryw 
y rhaffordd inclên tsiaen a weithredwyd gan ynni dŵr sydd wedi goroesi.  Mae’r 
lleoliad yn gyfuniad o goedwig a phorfa agored, heb unrhyw ddatblygiad dilynol. 
Mae Rheilffordd (treftadaeth) weithredol Talyllyn wedi gweithredu heb fawr o 
newid ers y 1860au, gan gysylltu tirwedd y chwarel â system y brif lein weithredol 
yn nhref Tywyn. Mae Rheilffordd Talyllyn yn bwriadu gwneud gwaith cadwriaethol 
ar yr inclên greiriol, oedd yn ei gysylltu â phentref y chwarel yn Abergynolwyn, 
sy’n cadw ei gynllun stryd a’i gymeriad Fictoraidd. 

Mae’r Gydran hon wedi’i lleoli yn gyfan gwbl mewn tirwedd hanesyddol sy’n cael 
ei chydnabod yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng 
Nghymru neu sydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Effeithiau andwyol

Er bod rhai elfennau mewn perygl o ddadfeilio neu o fân esgeulustod, ym mhob 
achos mae’r sefyllfa o dan reolaeth o safbwynt deddfwriaeth a rheoli effeithiol, gyda 
gwaith wedi’i gynllunio i wella cyflwr cadwraeth a diogelwch. Nid oes pwysau y tu 
mewn i’r Eiddo Enwebedig ar hyn o bryd, ac ni thybir y bydd, o du unrhyw 
ddatblygiadau mawr a fyddai’n ymwthiol yn weledol. Mae peth dyhead yn lleol i 
osod offer ynni adnewyddadwy, a gellir rheoli’r rhain drwy’r broses gynllunio. 

Mae dirywiad parhaol yn her benodol pan fo’r elfennau yn cynnwys strwythurau 
carreg bychain nad oeddent wedi’u bwriadu i fod yn rhai hirdymor, a adeiladwyd yn 
y fan a’r lle. Mae rhai o’r adeiladau mwyaf sydd mewn cyflwr mwy cyflawn – megis 
yr injan drawst Gernywaidd yn Chwarel Dorothea yng Nghydran 3 a melinau llechi 
Chwarel Dinorwig yng Nghydran 2 a Chwarel Maenofferen yng Nghydran 5 – wedi 
bod dan fygythiad o ran cydrannau’n cael eu lladrata ac o ran dirywiad. Erys rhai 
peiriannau mewn perygl o ddirywiad, megis y rhaffyrdd ‘Blondin’ yn Chwarel Pen yr 
Orsedd yng Nghydran 3. Ym mhob achos mae’r sefyllfa o dan reolaeth o safbwynt 
deddfwriaeth a rheoli effeithiol, ac mae camau ar waith i wella cyflwr cadwraeth a 
diogelwch. Bydd hyn yn cael sylw drwy’r Cynlluniau Rheoli Lleol hefyd.
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3.1.d Datganiad o Ddilysrwydd

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn dirwedd ddiwylliannol sydd wedi’i 
chadw’n hynod dda ac sydd wedi cynnal lefel o ddilysrwydd anarferol o uchel.  
Cyflëir priodweddau’r Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig drwy eiddo 
ffisegol sydd wedi’u hadnabod yn glir a’u deall o safbwynt dyddiad, dosbarthiad 
gofodol, defnydd a swyddogaeth (gan gynnwys cymunedau byw a rheilffyrdd 
gweithredol), ffurf a dyluniad, deunyddiau a sylwedd. 

Mae hyn yr un mor wir o ran eu cydberthynasau a’u cysylltedd, a dilysrwydd 
swyddogaethol a chyfansoddiadol cyffredinol cyfres sy’n cynnwys gweithgaredd, 
trafnidiaeth ac aneddiadau diwydiannol hanesyddol. Mae’r Eiddo Enwebedig yn 
ymgorffori traddodiad diwylliannol fywiog ymhellach, gan gynnwys medrau gwaith 
llechi a’r defnydd eang a pharhaus o’r Gymraeg.

Yn gyffredinol, ychydig iawn o ymyrraeth y mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru wedi’i weld ers prif gyfnod y gweithrediad diwydiannol. Mae prif gymeriad 
diwylliannol yr ardal yn ddigyfnewid, ac mae presenoldeb dominyddol y chwareli, yr 
aneddiadau cysylltiedig a’r llwybrau trafnidiaeth, yn parhau yn gryf ac yn weladwy 
iawn. Mae potensial archeolegol y chwareli, y llwybrau trafnidiaeth a’r aneddiadau 
anghyfannedd yn parhau yn uchel. Nid fu unrhyw ail-wneuthuriad damcaniaethol, 
ac mae prosiectau adfer wedi eu cwblhau ar sail egwyddorion cadwraeth cadarn. 
Mae aneddiadau yn rhan greiddiol o ddilysrwydd diwylliannol y cais; maent yn cadw 
eu cymeriad diwylliannol.  

Mae’r prif nodweddion yn cael eu hadlewyrchu yn rhinweddau’r dirwedd a’r elfennau 
o chwarelydda, gan gynnwys yr ardaloedd gweithio creiriol, y tomennydd a’r llwybrau 
cludiant, ynghyd â’r aneddiadau a’r seilwaith cymdeithasol cysylltiedig. 

Ffurf a dyluniad

Mae’r chwareli creiriol wedi cadw eu hanfod yn y dirwedd. Mae creigiau’n syrthio o 
bryd i’w gilydd ar ochr y bryniau ac yn nhyllau cloddfeydd, ond mae’r tomennydd yn 
gorffwys ar ongl naturiol ac maent yn sefydlog. Mae ffurfiad yr incleiniau a’r systemau 
rheilffordd mewnol yn tynnu’r sylw at y berthynas rhwng y wynebau gweithio, y 
tomennydd a’r melinau, ac at drefniadaeth resymegol y gofod gwaith.

Mae aneddiadau cyfannedd yn cynnal patrymau hanesyddol y strydoedd, a’r gerddi 
a’r ffiniau, sy’n rhoi eglurhad i’w lleoliad, eu perchnogaeth (boed yn diroedd y 
bonedd, rhydd-ddaliad neu’n feddiannaeth anawdurdodedig), a’u perthynas â 
phatrymau meddiant tir cyn y cyfnod diwydiannol. Mae anheddiad anghyfannedd 
megis Treforys yn adfeiliedig ond mae’n gyfoethog o ran ei botensial archeolegol; 
mae ei gynllun yn arddangos ei wreiddiau o ran yr ystyriaeth gyfoes a roddwyd i 
aneddiadau gwledig. Mae tai a pharciau’r perchnogion wedi cadw eu ffurf o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae’r llwybrau cludo wedi cynnal eu peirianneg o’r ddeunawfed a’r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg; mae’r ddwy reilffordd weithredol wedi’u cadw eu ffurf a dyluniad 
eu llwybrau a’u hadeiladau, a’u peirianneg mecanyddol. Ychydig iawn o newid fu i 
weithdai peirianyddol Chwarel Dinorwig ers y 1870au ac maent nawr yn gartref i 
Amgueddfa Lechi Cymru. Yng ngweithfeydd cyfagos Vivian, mae inclên wedi’i gadw 
a’i adfer i fod yn weithredol.

Ffigwr 3.16. Chwarel Lechi Vivian yng Nghydran 2. Mae 
trefniant y chwarel i’w weld yn glir yn ei phonciau, 

ardaloedd prosesu ac incleiniau, gan gynnwys yr inclên V2 
adferedig a gweithredol (yr isaf yn y gyfres). Saif ym Mharc 

Gwledig Padarn ac mae’n hygyrch i ymwelwyr.
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Deunyddiau a sylwedd

Mae’r defnydd o lechi yn eang ym mhob rhan o’r Eiddo Enwebedig, fel deunydd toi 
ac fel elfennau pensaernïol, cerrig beddi, ffiniau caeau a waliau. Mae deunyddiau 
adeiladu eraill yn adlewyrchu patrymau masnach rhyngwladol a chenedlaethol 
perthnasol oedd yn ddibynnol ar rwydweithiau dosbarthu llechi, gan gynnwys 
llongau llechi yn dychwelyd gyda choed o Ganada, a briciau yn cyrraedd ar drenau 
o Ogledd Ddwyrain Cymru. 

Defnydd a swyddogaeth

Mae’r holl chwareli yn yr Eiddo Enwebedig naill ai’n greiriol neu’n cael eu 
hailddefnyddio ar gyfer cynhyrchu ynni neu ar gyfer twristiaeth sy’n ymwneud â 
gweithgareddau a threftadaeth. Mae chwarela actif tu allan i’r Eiddo Enwebedig yn 
yr ardal warchodedig ehangach yn cyfleu’r ymdeimlad o ymyrraeth ddynol yn yr 
amgylchedd naturiol, a’r synnwyr o’r symudiad a’r gweithgarwch yr esblygodd 
tirwedd ddiwylliannol yr Eiddo Enwebedig ohonynt.

O’r rheilffyrdd a arferai gludo llechi, mae rheilffyrdd Ffestiniog a Thalyllyn yn cael eu 
hailddefnyddio’n weithredol fel systemau treftadaeth, a’r drydedd, Rheilffordd Llyn 
Padarn, yn gweithredu ar wely hanesyddol. Mae poblogaeth yr aneddiadau chwarel 
yn llai na’r hyn a welwyd yn anterth y diwydiant ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, ond maent yn parhau i fod yn gymunedau hyfyw. 

Ffigwr 3.17. Carreg fedd lechen Suwsanna Pierce ym mynwent eglwys San 
Mihangel, Ffestiniog (Cydran 5), dyddiedig 1805, yw’r bloc carreg cynharaf 
a lifiwyd gan lif gron sydd wedi cael ei hadnabod yn y byd hyd yma.

Ffigwr 3.18. Mae locomotifau wedi derbyn dŵr wrth y golofn hon ar Reilffordd Talyllyn 
(Cydran 6) ers y 1920au.

Traddodiadau, technegau a systemau rheoli

Mae’r dilysrwydd yn ystyried y sgiliau crefft traddodiadol a thechnegau’r chwarelwr 
llechi Cymreig, rhai ohonynt yn dal i gael eu defnyddio heddiw, fel yr oeddynt 
ganrifoedd yn ôl. Rhaid i lechfeini, yn bennaf, gael eu hollti â llaw i greu elfennau toi, 
a hynny gan ddefnyddio cŷn a morthwyl. Mae’r rheilffyrdd gweithredol a arferai 
gludo llechi hefyd yn cadw sgiliau a gwybodaeth o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg 
yn fyw, gan gynnwys gyrru a thanio locomotifau stêm a gwarchod trenau, ynghyd â 
gwaith coed, meteleg a gwaith peintio addurniadol.

Mae hyder diwylliannol y cymunedau llechi i’w weld yn yr iaith Gymraeg ei hun (yn 
cael ei siarad yn rhugl gan 70 y cant o’r trigolion), parch at ddysg, cariad at lenyddiaeth 
a cherddoriaeth, ac ethos gymunedol gryf. Mae cryfder yr iaith yn dystiolaeth bellach 
o ddilysrwydd diwylliannol yr Eiddo Enwebedig sy’n cael ei gefnogi’n gryf gan y 
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gymuned. Rhoddir ffurf faterol i’r hyder diwylliannol yn ogystal, trwy’r isadeiledd 
cymdeithasol, yn gapeli Anghydffurfiol ac enghreifftiau sydd wedi goroesi o 
gabanau’r chwarelwyr, ynghyd â thrwy fywyd cymdeithasol cyfoes bywiog y 
rhanbarth.

Ffigwr 3.19. Mae chwarelwyr llechi Cymreig yn parhau i hollti llechi â llaw i greu elfennau toi 
mewn melin gyfoes yn Chwarel y Penrhyn, y tu allan i’r Eiddo Enwebedig.

Lleoliad a gosodiad

Mae lleoliad a gosodiad yr Eiddo Enwebedig yn hynod ddilys. Dengys lleoliad 
mynyddig y chwareli sut y bu i ddaeareg bennu’r dulliau echdynnu, sut y bu i gyrsiau 
dŵr arwain o gronfeydd yn yr uwchdir i byllau olwyn a thyrbinau, a sut y bu i reilffyrdd 
ac incleiniau arwain at harbwr neu reilffordd prif lein. Mae perthynas weledol y 
chwareli â’r aneddiadau hefyd yn glir; mae’r aneddiadau yn darlunio sut yr 
ymestynnwyd ffiniau amaethyddol wrth i’r angen i gartrefu gweithwyr gynyddu. Mae 
nifer o aneddiadau’n cael eu diffinio gan y cyn lwybrau cludo llechi sy’n ymlwybro 
trwyddynt. Yn gyffredinol, nid yw eu gosodiad wedi newid llawer, ac ychydig iawn o 
ddatblygiad cyfoes sydd yma, o fewn amgylchedd amaethyddol hanesyddol. 

Iaith a ffurfiau eraill o dreftadaeth anniriaethol

Mae dilysrwydd yn ymestyn i’r iaith a ffurfiau eraill o dreftadaeth anniriaethol. Mae 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn parhau i fod yn Gymraeg ei hiaith gan 
fwyaf, ac mae nifer o’r mân amrywiaethau tafodieithol rhwng y chwe Chydran yn 
adlewyrchu patrymau o fudo iddynt o wahanol rannau o’r rhanbarth yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg. Mae’r iaith Gymraeg hefyd yn amlwg yn ysgrifenedig, mewn 
enwau llefydd, enwau strydoedd, enwau tai a siopau, tai tafarn, capeli ac arwyddion 
busnesau.

Ffigwr 3.20. Llechi fel balchder cymunedol, a 
chydnabyddiaeth o galedi’r gorffennol: mae’r 
cerflun cyhoeddus hwn ar strydoedd Blaenau 

Ffestiniog yn enwi pob chwarel lechi yng 
Nghymru a gwelir arno’r dywediad Llifa amser 

yn ei flaen a llifa dŵr; ni lifa bywyd creigiwr.
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Ysbryd ac ymdeimlad 

Mae’r dilysrwydd hefyd yn ymestyn i ysbryd ac ymdeimlad. Mae hyn yn cynnwys yr 
ymdeimlad o fod yn bellennig a chaledi’r amgylchedd sydd i’w weld yn y barics yng 
Nghydrannau 2 a 4, ynghyd â’r lefelau uchel o ddilysrwydd a welir yn y gweithfeydd 
tanddaearol sydd wedi’u gadael, lle mae cyfarpar creiriol wedi goroesi, yn ogystal â 
graffiti yn cofnodi enwau’r chwarelwyr. Mae synnwyr y chwarelwyr o’u perchnogaeth 
o’u gweithleoedd hefyd yn parhau’n gryf yng nghymunedau cyfoes y chwe Chydran. 
Mae’n amlwg ym malchder y disgynyddion yn eu pentref neu dref, ac yng 
nghenedlaethau’r gorffennol a enillai eu bywoliaeth yn chwarela, prosesu a chludo 
llechi yn yr amgylchedd prydferth ond heriol hwn. 

Datganiad Dilysrwydd Cryno ar gyfer pob Cydran

Cydran 1: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen at Aber Cegin (Porth Penrhyn)

Mae’r Gydran hon mewn lleoliad sy’n ymestyn o lannau’r Fenai, sy’n gwahanu tir 
mawr Cymru oddi wrth Ynys Môn, ac sy’n cyfuniad o dir amaethyddol sydd wedi’i 
wella, mynyddoedd a gweundiroedd. Erys elfennau creiriol tirffurf Chwarel y 
Penrhyn ac maent yn dyddio’n ôl i’r prif gyfnod gweithredu. Mae’r cyn felinau 
slabiau llechi a gweithdai yn cael eu hailddefnyddio fel allfeydd masnachol, ond 
maent wedi cadw eu strwythur elfennol a’u deunyddiau adeiladu, a’u cymeriad. 
Mae rhan o’r rheilffordd yn llwybr cerdded / beicio, a rhan ohoni wedi’i gosod fel 
rheilffordd arddangos. Mae mân ddefnydd diwydiannol yn cael ei wneud o Aber 
Cegin, yn ogystal â physgota a defnydd hamdden. Mae llechi’n cael eu hallforio 
oddi yno o bryd i’w gilydd. Mae pobl yn parhau i fyw yn aneddiadau’r chwarel ond 
maent wedi cynnal lefel uchel o ddilysrwydd cyffredinol o ran eu ffurf, dyluniad a 
deunyddiau. Mae Castell Penrhyn (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) yn strwythur 
rhestredig Gradd 1 hynod ddilys ac mae’n cael ei redeg fel atyniad poblogaidd i 
dwristiaid. Mae’r Parc o’i amgylch yn cael ei reoli gan Stad y Penrhyn. Mae rhan o 
dirffurf y chwarel yn gartref i fenter twristiaeth antur gyfoes.

Cydran 2: 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Nid oes llawer o newid wedi digwydd i leoliad mynyddig y Gydran hon ers diwedd 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae tirffurf y chwarel yn greiriol, ac mae’r ponciau, 
ynghyd â’u tomennydd rwbel, yno o hyd, yn ogystal â’r system enfawr o incleiniau. 
Mae Amgueddfa Lechi Cymru yng nghyn weithdai peirianyddol y Chwarel wedi’i 
chadw i safon uchel, ac ni fu fawr o newid i’w chyflwr gweithredu, gan gynnwys 
ei pheiriannau hanesyddol.  Mae parc gwledig sy’n cynnwys Amgueddfa Ysbyty’r 
Chwarel, rhan fechan o brif chwarel Dinorwig a chwarel Vivian, lle mae’r inclên V2 
yn gweithredu a lle mae lleoliad plymio tanddwr poblogaidd sy’n cynnig 
hyfforddiant masnachol. Mae trac-wely Rheilffordd y Chwarel wedi cael ei ail-
osod fel atyniad i ymwelwyr. Mae pobl yn parhau i fyw yn aneddiadau’r chwarel, 
ac maent wedi cadw cyfradd uchel o ddilysrwydd o ran ffurf, strwythur, adeiladau, 
deunyddiau a chymeriad.

Mae rhannau isaf tirffurf y chwarel, wrth lan y llyn, wedi’u haddasu i gynhyrchu 
trydan dŵr. Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn denu dros 140,000 o ymwelwyr bob 
blwyddyn.

Cydran 3: 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 

Mae lleoliad y chwareli ymyl-dyffryn a llawr-dyffryn hyn yn ymestyn o gopa’r Wyddfa 
at y môr. Mae’r chwareli yn greiriol, eu tirffurf yn cynnwys tyllau, nifer ohonynt 
bellach wedi llenwi efo dŵr, a phatrymau nodedig o rwbel llechi wedi eu tipio mewn 
lle cyfyng yn aml, hynny o fewn patrymau caeau cyn-ddiwydiannol a’u ffermdai. 
Mae’r injan drawst Gernywaidd yn Dorothea yn dal yn ei lle ac mae to yn parhau ar 
ei phrif adeilad. Mae llwybr Rheilffordd Nantlle a’i incleiniau cysylltiedig yn amlwg. 
Mae pobl yn parhau i fyw yn yr aneddiadau chwarel gerllaw sy’n dal â chyfradd 
uchel o ddilysrwydd o ran ffurf, strwythur, adeiladau, deunyddiau a chymeriad.

Mae’r defnydd hirhoedlog ond anffurfiol o Chwarel Dorothea ar gyfer plymio 
tanddwr wedi’i ffurfioli a’i reoleiddio ar sail byrdymor.

Cydran 4: 
Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), y Rheilffyrdd 
a’r Felin 

Mae’r Gydran hon yn cadw gwir ysbryd a theimlad gweithfeydd diarffordd a 
chymunedau anghyfannedd. Fel tirwedd ddiwydiannol sy’n gwbl greiriol ac anial, 
mae’n cadw ei ddilysrwydd gwreiddiol, gan gynnwys Melin Slabiau Llechi 
Ynysypandy, sydd wedi cael ei chadw i ansawdd uchel. Mae llwybrau’r rheilffyrdd 
i’w gweld yn amlwg.

Cydran 5: 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i 
Borthmadog 

Mae’r Gydran hon yn ymestyn o ucheldir mynyddig trwy ddyffryn coediog hyd at 
afonydd llanwol ac aber. Mae’r chwareli a’r gweithfeydd yn yr Eiddo Enwebedig yn 
greiriol ac yn parhau i gadw eu dilysrwydd. Mae antur tanddaearol a thwristiaeth 
threftadol i’w cael yn Chwarel Cwmorthin. Mae Rheilffordd Ffestiniog yn enwog 
am ei dilysrwydd hynod ac yn gweithredu fel atyniad i ymwelwyr, gan gario dros 
120,000 o deithwyr yn flynyddol. Mae Blaenau Ffestiniog, ‘dinas llechi’, yn dal yn 
boblog ac yn cynnal cyfradd uchel o ddilysrwydd o ran ffurf, strwythur, adeiladau, 
deunyddiau a chymeriad. Mae Plas Tan y Bwlch a’i diroedd yn parhau’n ddilys o 
ran deunyddiau a chymeriad, a heddiw dyma gartref canolfan astudiaeth Parc 
Cenedlaethol Eryri, sy’n cynnig cyrsiau ar hanes ac archeoleg diwydiant llechi 
Cymru. Mae ceiau Porthmadog ac ar Afon Dwyryd yn cadw eu hadeiladwaith o’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cydran 6: 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn 

Mae’r Gydran hon mewn dyffryn ag ochrau serth sy’n agor allan yn wastatir 
arfordirol. Mae’r chwarel greiriol wedi’i lleoli mewn ardal o goedwigaeth sydd dan 
reolaeth ac mae’n gwbl ddilys, gan gynnwys gweithfeydd tanddaearol. Mae 
Rheilffordd Talyllyn wedi ei chadw ar ei ffurf wreiddiol gan weithredu fel atyniad i 
dwristiaid, gan gludo dros 45,000 o deithwyr bob blwyddyn. Mae pobl yn byw yn 
y pentref ac mae’n cynnal cyfradd uchel o ddilysrwydd o ran ei osodiad, 
strwythurau, adeiladau, deunyddiau a chymeriad o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.
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3.1.e Gofynion Gwarchod a Rheoli

Y Cyd-destun

Yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) sy’n gyfrifol am 
sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn cydymffurfio gyda Chonfensiwn Treftadaeth y Byd 
UNESCO. Mae’r DCMS yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ar enwebiad, cadwraeth 
a gwarchodaeth Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru. Mae rheoli Safleoedd 
Treftadaeth y Byd arysgrifedig yng Nghymru yn fater datganoledig. Mae gan Gymru 
dri Safle Treftadaeth y Byd yn bresennol, ac mae wedi datblygu mecanweithiau a 
chanllawiau i sicrhau bod y rhain yn cael eu gwarchod a gofalu amdanynt yn briodol 
ac yn unol ag egwyddorion gweithredu UNESCO. Mae dull Llywodraeth Cymru o 
warchod a rheoli’n gynaliadwy Safleoedd Treftadaeth y Byd wedi’i nodi yn Rheoli 
Newidiadau i Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru (2017) ac mae’n seiliedig ar 
dair egwyddor: 

• dynodiad statudol asedau hanesyddol penodol o fewn Safleoedd Treftadaeth y 
Byd a’r gweithdrefnau cysylltiedig er mwyn rheoli a chadw trefn ar waith 

• cyd-greu a chyd-weithredu cynlluniau rheoli Safle Treftadaeth y Byd er mwyn 
sicrhau bod yr holl fudd-ddeiliaid allweddol gyda rhan effeithiol a gweithredol 

•  defnyddio’r system gynllunio gofodol, gan gynnwys polisïau o fewn cynlluniau 
datblygu lleol, i lywio datblygiadau priodol.

Bydd yr Eiddo Enwebedig a’i leoliad yn cael y lefelau uchaf o warchodaeth drwy 
weithredu deddfwriaeth sy’n bodoli eisoes: Deddf Henebion a Mannau Archeolegol 
1979, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 a 
thrwy weithredu polisïau o fewn Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys 
Môn a Chynllun Datblygu Lleol Eryri Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.  

Mae asedau hanesyddol penodol o fewn yr Eiddo Enwebedig sy’n bodloni meini 
prawf cenedlaethol yn cael eu gwarchod gan ddynodiad statudol, fel naill ai 
Henebion Cofrestredig (Deddf Henebion a Mannau Archeolegol 1979), Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth (Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990), neu Barciau a Gerddi Cofrestredig (Deddf Amgylchedd 
Hanesyddol (Cymru) 2016). Caiff gwaith ar asedau dynodedig ei reoli trwy 
weithdrefnau caniatâd statudol.

Sicrheir yn ogystal y gwarchodir yr Eiddo Enwebedig drwy’r system gynllunio 
gofodol, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Pholisi Cynllunio Cymru (argraffiad 10, 
2018), sy’n darparu arweiniad ar safleoedd Treftadaeth y Byd arysgrifedig (paragraffau 
61.6 a 61.22), gan nodi bod yn rhaid cynnal Gwerth Rhyngwladol Eithriadol  Safleoedd 
Treftadaeth y Byd. Yr awdurdodau cynllunio lleol (Cyngor Gwynedd a Pharc 
Cenedlaethol Eryri) sy’n gyfrifol am warchodaeth, ac mae gan y ddau gynlluniau 
datblygu lleol sy’n nodi’r polisïau priodol i reoli newid. 

Mae Cyngor Gwynedd wedi paratoi cynllun datblygu lleol ar y cyd (gyda Chyngor Sir 
Ynys Môn), a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2017. Ymysg y polisïau perthnasol 
mae PS17: Cadw a Gwella Asedau Treftadaeth ac AT1: Ardaloedd Cadwraeth. 
Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig. 

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016–2031 ei fabwysiadu’n ffurfiol gan 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym mis Chwefror 2019. Mae’r polisi datblygu lleol 

yn cynnwys Polisi Strategol Ff: Yr Amgylchedd Hanesyddol, sy’n nodi na fydd 
datblygiad yn cael ei ganiatáu os bydd yn cael effaith andwyol mewn unrhyw ffordd 
ar asedau treftadaeth, gan gynnwys Safleoedd Treftadaeth y Byd, a Safleoedd 
Treftadaeth y Byd arfaethedig.

Mae holl Gydrannau’r Eiddo Enwebedig mewn ardaloedd o Gymru sydd eisoes yn 
destun lefelau cryf o warchodaeth tirwedd trwy ddynodiad fel Parc Cenedlaethol a 
chofrestriad fel Tirweddau Hanesyddol ar Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb 
Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru Cadw-CCW-ICOMOS-UK. Bydd y rhain yn cael 
eu defnyddio drwy weithredu polisïau presennol ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac 
Awdurdod Lleol Gwynedd er mwyn cael y lefel orau o warchodaeth ar gyfer y Safle 
Treftadaeth y Byd arfaethedig a’i osodiad.

Parciau Cenedlaethol yw’r lefel uchaf o warchodaeth tirweddau o fewn system 
gynllunio’r DU. Lleolir Cydrannau 4 a 6 o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae elfen 
cludiant Cydran 5 yn rhedeg drwy’r Parc Cenedlaethol, ac mae Cydrannau 1, 2 a 3 
wedi’u lleoli yn uniongyrchol gerllaw’r Parc Cenedlaethol ac felly maent yn elwa o 
warchodaeth yn sgil eu hagosrwydd at ffin y Parc Cenedlaethol.

Mae’r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru yn 
offeryn anstatudol ond yn ystyriaeth berthnasol yn y broses gynllunio ac mae’n rhoi 
gwybodaeth i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a rheolwyr tirweddau er mwyn 
helpu i sicrhau bod cymeriad hanesyddol y dirwedd yn cael ei gynnal, a, lle bo newid 
dan ystyriaeth, bod digon o wybodaeth ar gael ar gyfer cynigion.  Mae polisïau 
cyfredol sy’n ymwneud â’r dynodiadau hyn yn darparu’r mecanweithiau sydd eu 
hangen fel y gall y lleoliad, golygfeydd allweddol ac unrhyw nodweddion sydd o 
bwys swyddogaethol i gefnogi’r Safle Treftadaeth y Byd arfaethedig gael eu rheoli 
gan Awdurdodau Lleol drwy’r system gynllunio statudol. Mae Astudiaethau manwl o 
Gymeriad y Dirwedd eisoes wedi eu cwblhau ym mhob ardal er mwyn hysbysu polisi 
a phenderfyniadau cynllunio.

Cymru
lewyrchus

Cymru
gydnerth

Cymru
Iachach

Cymru
fwy cyfartal

Cymru o
gymunedau

cydlynol

Cymru ag iddi
ddiwylliant
bywlog ac

Iaith Gymraeg
ffyniannus

Cymru sy’n
gyfrifol ar lefel

fyd-eang

Ffigwr 3.21. Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
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Mae’r cyd-destun deddfwriaethol nodedig a blaengar ehangach yng Nghymru hefyd 
yn berthnasol i’r enwebiad. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 yn gosod saith nod llesiant sydd, gyda’i gilydd, yn pennu gweledigaeth ar y cyd 
ar gyfer dyfodol Cymru. Bydd polisïau a ddatblygwyd i reoli’r Eiddo Enwebedig yn 
cyfrannu at un neu fwy o’r amcanion hyn y mae datblygu cynaliadwy yn egwyddor 
ganolog iddynt. Mae Deddf 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru weithio tuag at saith amcan: Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru 
iachach, Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu, Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Mae’r 
enwebiad yn ysgogiad allweddol er mwyn cyflawni amcanion y Ddeddf yng 
nghymunedau llechi Gogledd Orllewin Cymru.  

Bydd asedau anniriaethol, yn enwedig yr iaith Gymraeg, yn cael eu gwarchod a’u 
hyrwyddo yn yr Eiddo Enwebedig gan bolisïau cenedlaethol a sirol presennol, a 
chan y gefnogaeth gref sy’n cael ei rhoi gan Gyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol 
Eryri i weithgareddau diwylliannol, gan gynnwys creu cerddoriaeth, drama ac 
anogaeth weithredol i bob preswylydd ddysgu a defnyddio’r iaith Gymraeg. 

Rheolaeth Ymarferol

I reoli Eiddo Enwebedig cymhleth ar draws nifer o safleoedd sydd mewn aml-
berchnogaeth, mae’n rhaid wrth bartneriaeth agos ac effeithiol lle mae llywodraeth 
genedlaethol a lleol yn gweithio â’r sefydliad arweiniol a rhan-ddeiliaid, yn enwedig 
cymunedau a busnesau Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, i warchod a 
chynnal Gwerth Rhyngwladol Eithriadol yr Eiddo Enwebedig drwy ddealltwriaeth a 
gwerthfawrogiad clir o’i nodweddion. Mae nodweddion y Gwerth Rhyngwladol 
Eithriadol arfaethedig wedi cael eu diffinio a’u nodi, nid yn unig yn y Ddogfen 
Enwebiad, ond hefyd yng Nghynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru, sy’n sefydlu’r strategaethau a’r mecanweithiau hollgynhwysol a ddefnyddir i 
reoli’r Safle Treftadaeth y Byd arfaethedig. 

Bydd y cyfrifoldeb am weithredu Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru yn nwylo Grŵp Llywio’r Bartneriaeth aml-sefydliadol a sefydlwyd 
gan y sefydliad arweiniol, Cyngor Gwynedd, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Dafydd 
Wigley. Mae’r Grŵp yn cynnwys swyddogion ac Aelodau Etholedig o Gyngor 
Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cadw, Amgueddfa Lechi Cymru, 
Prifysgol Bangor, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol. Mae Aelodau Etholedig yn cynrychioli’r cymunedau. Cynrychiolir 
buddion busnesau gan berchnogion y chwareli a cheir cyngor arbenigol gan 
arbenigwyr perthnasol mewn cadwraeth, hanes rhanbarthol a threftadaeth fyd-
eang. Bydd y Cydlynydd Eiddo a benodir ar gyfer Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru hefyd yn adrodd i’r grŵp hwn. 

Islaw’r Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, ceir cyfres o 
Gynlluniau Rheoli Cadwraeth Lleol sy’n cynnwys argymhellion ymarferol ar gyfer 
safleoedd penodol a ddyluniwyd er mwyn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen i 
berchnogion a rheolwyr tir i’w cynorthwyo i reoli eu hasedau hanesyddol yn ardal y 
Cynllun. Mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i baratoi’r cynlluniau hyn, gyda phob 
un ohonynt yn cael eu datblygu trwy broses drafod ar y cyd rhwng yr Awdurdodau 
Lleol, aelodau Grŵp Llywio’r Bartneriaeth a pherchnogion safle. Rhagwelir y bydd yr 
holl Gynlluniau Rheoli Cadwraeth Lleol wedi’u cwblhau ar ffurf drafft erbyn canol 
2020.

Heriau hirdymor

Mae newid hinsawdd yn her arwyddocaol i ecosystemau byd-eang, ac mae iddo’r 
potensial i gael effaith negyddol ar yr Eiddo Enwebedig. Bydd Cynlluniau Rheoli 
Cadwraeth Leol yn ystyried effeithiau hirdymor newid hinsawdd wrth i’w oblygiadau 
ddod yn fwy clir. Fel arall, nid oes unrhyw ddatblygiad arwyddocaol na bygythiadau 
gweithredol hysbys fyddai’n effeithio’n negyddol ar Werth Rhyngwladol Eithriadol yr 
Eiddo Enwebedig.

Nid oes unrhyw echdynnu mwynau sylfaenol yn digwydd o fewn ffin yr Eiddo 
Enwebedig nac o fewn ffin y Parc Cenedlaethol. Mae ffiniau’r Cydrannau wedi cael 
eu tynnu gyda chytundeb y gweithredwyr mwynau a’r awdurdod cynllunio fel nad 
ydynt ond yn cynnwys gweithfeydd hanesyddol lle nad oes unrhyw weithrediadau 
mwynau’n digwydd bellach, ac er mwyn eithrio unrhyw ganiatâd mwynau presennol 
ac ardaloedd lle mae tirfeddianwyr yn rhagweld y gallai gwaith echdynnu mwynau 
ddigwydd yn y dyfodol. Bydd peth gwaith echdynnu mwynau gweithredol, tipio, 
prosesu ac ail-weithio eilaidd yn parhau i ddigwydd yn yr ardal warchodedig 
ehangach y tu allan i ffin yr Eiddo Enwebedig. Fodd bynnag, ar raddfa fechan fydd 
hyn yn digwydd, a hynny mewn llai na 2% o gyfanswm ardal yr ardal warchodedig 
ehangach sy’n gweithredu fel Ardal Glustogi ar gyfer yr Eiddo Enwebedig. Rheolir yr 
holl weithrediadau dan y ddeddfwriaeth cynllunio mwynau presennol ac nid yw hyn 
yn effeithio’n negyddol ar rinweddau’r Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig.  

O ran nodweddion creiriol yn yr Eiddo Enwebedig – megis tirffurfiau chwarel, 
nodweddion tanddaearol, adeiladau, strwythurau a llwybrau cludiant – mae’r heriau 
hirdymor o ran eu gwarchodaeth a’u rheoli yn ymwneud â dirywiad naturiol parhaus, 
ail-lystyfiant naturiol cynyddol, a fandaliaeth a lladrata. I gefnogi’r Enwebiad, mae 
rhaglen o archwiliadau cyflwr asedau hanesyddol wedi’i chynnal, sy’n rhoi cyfres o 
ddata gwaelodlin fydd yn cael ei monitro wrth symud ymlaen. Lle bo’n briodol, bydd 
argymhellion ar gyfer ymyraethau i rwystro newid yn cael sylw mewn Cynlluniau 
Rheoli Cadwraeth Lleol. Gall adeiladau hanesyddol sydd wedi eu gadael yn wag yn 
ddiweddar gynnig potensial i’w haddasu a’u hailddefnyddio fel ffordd dda o sicrhau 
y byddant yn parhau i gael eu cynnal a’u cadw ac yn parhau i greu budd economaidd.

Mae’r heriau hirdymor i gymeriad aneddiadau hanesyddol yn yr Eiddo Enwebedig yn 
ymwneud â cholli cymeriad a methiant i gynnal a chadw eiddo mewn cyflwr da gan 
arwain at golli nodweddion megis gwaith haearn gyr, pyrth, simnai a ffenestri; effaith 
weledol tai newydd ar batrymau stryd presennol; a’r posibilrwydd o adael ac adfeilio 
adeiladau hanesyddol segur, yn enwedig eglwysi a chapeli. Mae heriau o’r fath yn 
cael eu rheoli’n dda gan ddefnyddio Ardaloedd Cadwraeth a thu allan i’r ardaloedd 
hyn drwy Bolisi Cynllunio Gwynedd AT2, sy’n nodi y bydd gofyn i bob cynnig am 
ddatblygiad sicrhau cadwraeth a chwilio am gyfleoedd i wella adeiladau, strwythurau 
ac ardaloedd mewn asedau treftadaeth heb eu dynodi sy’n bwysig yn lleol neu yn 
rhanbarthol, ac sy’n creu ymdeimlad o gymeriad, hunaniaeth ac amrywiaeth leol 
ledled ardal y Cynllun. I gefnogi’r Enwebiad, ac i ddarparu sail tystiolaeth cadarn i 
lywio gwarchodaeth a rheolaeth yr aneddiadau yn yr Eiddo Enwebedig, mae cyfres 
o astudiaethau Cymeriad Trefol wedi’u comisiynu.
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3.2 Dadansoddiad Cymharol

Mae dadansoddiad cymharol trylwyr a chynhwysfawr wedi cael ei gynnal er mwyn 
pennu arwyddocâd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru mewn cyd-destun 
cenedlaethol a rhyngwladol. 

Nodir Sail Cymharu (Adran 3.2.i) yma, lle pennwyd Gwerthoedd yr Eiddo 
Enwebedig er mwyn eu profi yn erbyn eiddo tebyg neu eiddo lle mae’n bosib eu 
cymharu. Cyflwynir y Canlyniadau yn y rhannau a ganlyn: 

3.2.ii Canlyniadau 1: Eiddo sydd eisoes wedi’u harysgrifio ar Restr Treftadaeth y 
Byd

3.2.iii Canlyniadau 2: Eiddo ar Restr Amodol y Gwladwriaethau sy’n Barti

3.2.iv Canlyniadau 3: Tirweddau chwarela a mwyngloddio nad ydynt ar y Rhestr 
Treftadaeth y Byd nac ar Restr Amodol y Gwladwriaethau sy’n Barti

Gan mai enwebiad cyfres yw Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, mae’r 
Cyfiawnhad dros ddewis y Cydrannau (Adran 3.2.v), yn dilyn yr adrannau hyn.

Yn ogystal, cynhaliwyd dadansoddiad cymharol o’r elfennau sydd o arwyddocâd 
penodol ledled yr Eiddo Enwebedig lle mae teipoleg rhyngwladol yn berthnasol. 
Mae’r rhesymeg dros eu cynnwys wedi’i nodi yn y Cyfiawnhad am Ddewis 
Elfennau (Adran 3.2.vii).

Ar y sail hon, mae Casgliad cyffredinol (Adran 3.2.viii) yn nodi hynodrwydd yr 
Eiddo Enwebedig.

Ffigwr 3.22. Yr inclên codi yn Chwarel Maenofferen (Elfen 5.5), wedi’i 
darlunio gan Falcon Hildred. Ers diwedd y 1950au, mae Falcon wedi 
bwrw ymlaen â phrosiect personol ac unigryw i gofnodi diwylliant 
diwydiannol y mae’n cyfeirio ato fel ‘worktown’. Mae ei ddarluniau a’i 
beintiadau dyfrliw o ddiwylliant llechi Cymru yn darlunio naws a theimlad 
y chwareli a’u trefwedd, yn enwedig yn Ffestiniog, sef ei gartref.
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as World Heritage Sites (Uhlir a Gwyn, 2015), ac International Slate Quarrying 
Landscapes (Cayla a Gwyn, 2015).

Mae Uhlir a Gwyn yn cynnig y diffiniad canlynol:

Stone quarrying landscapes are those formed by human intervention in 
the natural environment in order to extract stones, clays and useful 
earths … and at the least: extract stone (granite, limestone, marble, 
sandstone, slate and others) and clay from its geological formation for 
whatever purpose, in a quarry. These landscapes may, furthermore, 
provide evidence for: processing sites …transport of stone … social 
provision … and additionally … end-use of stone (Stone Quarrying 
Landscapes as World Heritage Sites, 2015, heb ei gyhoeddi). 

Mae Cayla a Gwyn yn awgrymu ymhellach:

Slate quarrying landscapes as defined are: those formed by human 
intervention in the natural environment in order to extract, process and 
transport slate, to dump waste material removed in the process of 
quarrying, to house the workforce thereby employed, and to house 
owners, managers and investors (International Slate Quarrying 
Landscapes, 2015, heb ei gyhoeddi). 

Er hynny, yn achos Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, roedd y gwaith o 
echdynnu llechi hefyd yn digwydd yn gyffredin o dan ddaear; yn y Deyrnas Unedig 
caiff hyn ei ddiffinio’n gyfreithiol fel ‘mwynglawdd’. Cafodd detholiad o weithfeydd 
cloddio o’r fath eu cynnwys yn yr Eiddo Enwebedig; gyda’i gilydd mae’r rhain yn 
cyfleu holl briodweddau mwyngloddio llechi yng Ngogledd Orllewin Cymru. 

Nodir bod yr amgylcheddau ble yr echdynnid ac y prosesid mwynau, glo, halen ac 
elfennau metalig yn gwahaniaethu yn sylweddol oddi wrth y rhai ble y gweithid 
cerrig, gan gynnwys llechi, yn union fel y mae amrywiadau sylweddol rhwng 
safleoedd a oedd yn gweithio gwahanol fathau o gerrig.  

Yn gyffredinol, roedd safleoedd arysgrifedig lle’r oedd turio am fwynau (arian, copr, 
aur neu blwm) yn elwa ar wythiennau neu lygadau sydd angen siafftiau, lefelau a 
phonciau cul, yn wahanol i gloddio cerrig o dan y ddaear ble gall siambrau echdynnu 
fod yn fawr iawn, gan adlewyrchu lled y gwely carreg, yn enwedig yn achos gwaith 
llechi ble gall y wythïen fod yn arbennig o llydan. Mae tirffurf y chwareli carreg a 
weithid yn yr awyr agored yn wahanol i’r lleoliadau ble câi mwynau eu tynnu o 
gloddfeydd yn ôl y math o graig a gâi ei thynnu allan. Yn gyffredinol, mae’r gofynion 
trin a chludo yn wahanol, gan fod gan garreg gymhareb isel o ran gwerth-pwysau, 
ac mae gan fwynau gymhareb gwerth-pwysau uchel. Mae prosesu mwynau yn 
golygu malu, melino, golchi a mwyndoddi, tra bod paratoi carreg i’w gwerthu fel 
arfer yn gofyn am waith prosesu mecanyddol. Mae echdynnu llechi yn eithriadol o 
ran graddfa dirffurfiol y tomennydd gwastraff.   

Mae safleoedd arysgrifedig pyllau glo yn wahanol i dirwedd sylfaenol cloddio am 
llechi a mathau eraill o gerrig.  Er bod rhai agweddau tebyg o ran ffurf a swyddogaeth 
(er enghraifft, tomennydd), mae’r prif wahaniaethau yn codi o’r gwahaniaeth 
sylfaenol yn strwythur daeareg dyddodion glo, o’r defnydd o gludiant siafft, ac offer 
golchi a graddio.  

Mae safleoedd arysgrifedig oedd yn gweithio dyddodion halen hefyd yn wahanol i 
dirwedd sylfaenol echdynnu llechi. Mae’r gwaith echdynnu yn digwydd o dan y 
ddaear gyda’r gwaith prosesu ar ffurf wahanol – yn bennaf trwy ferwi. 

3.2.i Y sail ar gyfer cymharu 

Mae Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig yr Eiddo Enwebedig a’r priodweddau 
allweddol sy’n ei ddiffinio yn cael eu disgrifio yn adran 3.1 a’u crynhoi yn adran 3.3. 
Defnyddir yr un gwerthoedd yn y dadansoddiad cymharol hwn, ynghyd â’r mesurau 
dilysrwydd a chyfanrwydd wrth asesu’r safleoedd a’r tirweddau. Mae diogelu a 
rheolaeth hefyd yn ystyriaeth.

Mae’r Eiddo Enwebedig yn dirwedd ddiwylliannol o gyfnod y Chwyldro Diwydiannol 
a thra-arglwyddiaeth Ewrop dros farchnadoedd byd-eang. Mae wedi’i leoli mewn 
amgylchedd mynyddig ac ar raddfa sylweddol. Mae ei nodweddion yn cynnwys 
tystiolaeth bendant o chwarelu, mwyngloddio, prosesu, trin a chludo llechi, o 
gartrefu’r gweithlu, ac o’r diwylliant y bu iddo ei greu a’i gynnal. 

Gan hynny, mae categori tirwedd ddiwylliannol, yn briodol ar gyfer yr enwebiad 
hwn, ynghyd â chymhwysiad o’r ail gategori: y dirwedd a esblygwyd yn naturiol. O 
ystyried y ddau is-gategori pellach, yna mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru 
yn dirwedd greiriol sylweddol, er bod pobl yn dal i fyw yn yr aneddiadau ac yn cynnal 
eu ffordd draddodiadol o fyw, ac mewn rhai achosion mae’r rheilffyrdd yn parhau yn 
weithredol. Mae’r gwaith llechi gweithredol presennol, sydd ond yn digwydd yn yr 
ardal warchodedig ehangach, yn nodwedd gysylltiedig sy’n cyfrannu at well 
ddealltwriaeth o’r Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig.

Math o Eiddo

Wrth drafod categori tirwedd ddiwylliannol mae angen ystyried cyd-destun, parhad 
gofodol a dwysedd priodweddau sy’n cynnwys prosesau a chydberthynasau agos. 
Golyga hyn bod yn rhaid dewis Cydrannau ar sail rhesymeg a methodoleg glir lle 
mae pob un yn gwneud cyfraniad amlwg a sylweddol i bob un o’r meini prawf 
arysgrifo ac i’r gyfres yn ei chyfanrwydd (ei Gwerth Rhyngwladol Eithriadol posib). 

Maint yr Eiddo

Mae’r eiddo yn dangos elfennau allweddol tirwedd ddiwydiannol ddiwylliannol sy’n 
ranbarthol o ran ei graddfa, gyda dimensiwn tirffurf grymus a hawdd ei adnabod. 
Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn cynrychioli y rhannau mwyaf 
arwyddocaol o’r dirwedd ranbarthol hon, a fu’n gyfrifol yn y pen draw am gynhyrchu 
oddeutu tri deg y cant o lechi’r byd, saith deg pump y cant o lechi Prydain a naw deg 
y cant o lechi Cymru erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r Eiddo 
Enwebedig yn cynnwys yr hyn ddatblygodd i fod yr enghreifftiau mwyaf yn y byd o 
chwareli llechi (Penrhyn a Dinorwig) a mwyngloddiau llechi (Ffestiniog). Lleolir bron 
y cyfan o’r canolfannau echdynnu hyn yn fewndirol, ond yn gymharol agos at y môr, 
ac mae llawer ar uchder sylweddol. Mae nifer wedi eu lleoli ym Mharc Cenedlaethol 
Eryri, sydd bennaf yn ‘wyllt’ o ran cymeriad ac yn cynnwys pob un o’r pymtheg 
mynydd Cymreig sydd dros 914 metr (3,000 tr), gan gyfrannu cymeriad naturiol, 
dramatig i’r dirwedd chwarela hon sydd heb ei thebyg ar raddfa mor fawr.  

Beth yw tirwedd chwarela?

Er mwyn deall beth mae tirwedd ddiwylliannol chwarela neu fwyngloddio yn ei 
olygu ac i adnabod cymaryddion, comisiynodd Cyngor Gwynedd dair astudiaeth 
thematig, Astudiaeth Gwaelodlin a Gwerthusiad Technegol: Cynnig Safle Treftadaeth 
y Byd, Diwydiant Llechi Gogledd Cymru (Gwyn 2012), Stone Quarrying Landscapes 
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Cyfnodoli

Yn y cyd-destun yma mae Cyfnodoli yn cyfeirio at pryd gafodd y dirwedd ddiwylliannol 
ei strwythur nodweddiadol cyffredinol a’i threfn. Y meini prawf a ddewiswyd i asesu’r 
Gwerth Rhyngwladol Eithriadol yw (ii), (iv) a (v). Mae maen prawf (ii) yn gofyn am 
gyfnod o amser, a phenderfynwyd ar 1700 hyd heddiw, ble ceir dylanwad arbennig 
o gryf a chyrraedd y byd eang rhwng 1780 a 1940 (erbyn 1897, cyflawnodd yr Eiddo 
Enwebedig oddeutu drideg y cant o waith cynhyrchu llechi’r byd). Dan faen prawf 
(iv), y cyfnod sylweddol yn hanes dynoliaeth yw cyfnod y Chwyldro Diwydiannol (yn 
fras 1750–1914). 

O ystyried y gwahaniaethau yn y cyd-destun amserol, a’r amgylchiadau economaidd 
a daearyddol-wleidyddol, nid oes cymariaethau wedi eu cynnwys gydag eiddo 
arysgrifedig ar restr Treftadaeth y Byd a luniwyd mewn cyfnodau cynharach, fel Petra 
(Gwlad Iorddonen: 326), ble mae mwyngloddio wedi’i ychwanegu yn ddamweiniol, 
Las Médulas (Sbaen: 803), safle mwyngloddio hydrolig Rhufeinig, a Kutná Hora 
(Gwladwriaeth Tsiec: 732), a dyfodd yn gyfoethog ar elw mwyngloddio yn y canol 
oesoedd. Nid oes cymariaethau ychwaith gyda chwarela llechi modern (ar ôl 1940) 
fel yn Sbaen, Portiwgal a Brasil. 

Rhanbarth daearyddol-ddiwylliannol

Yn unol â’r Canllawiau Gweithredol a phriodweddau’r Eiddo Enwebedig, cynhaliwyd 
y dadansoddiad cymharol hwn ar sail byd-eang yn hytrach nag oddi mewn i ranbarth 
daearyddol-ddiwylliannol Ewrop-Gogledd America yn unig.

Cyfanrwydd, dilysrwydd, gwarchod a rheoli 

Mae gan Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru nodweddion cyfanrwydd a 
dilysrwydd sydd wedi cael eu cynnal yn gydwybodol ers degawdau drwy raglen hir 
o arolygu, gwarchod a rheoli. Oddi mewn i’r Eiddo Enwebedig bu ymrwymiad dros 
gyfnod hir tuag at ofal, cadwraeth a rheolaeth cydrannau a phriodweddau unigol.  
Mae mesurau penodol ar gyfer cadwraeth a rheoli tirweddau yn parhau i gael eu 
gweithredu drwy reoliadau a chynlluniau cadwraeth sy’n bodoli.  Mae Cydrannau 4 
(Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), y Rheilffordd a’r Felin), 
5 (Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i 
Borthmadog) a 6 (Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Tal-y-
llyn) naill ai’n rhannol neu’n gyfan gwbl tu mewn i Barc Cenedlaethol Eryri (tirwedd 
Categori 5). Mae Cydrannau 1 (Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen hyd 
at Aber Cegin (Porth Penrhyn)), 2 (Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig), 3 (Tirwedd 
Chwareli Dyffryn Nantlle), 5 (Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, ‘dinas 
llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog) a 6 (Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn 
a Rheilffordd Tal-y-llyn) wedi eu cynnwys ar y Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol 
(Cymru) sy’n rhoi sail gref i reolaeth genedlaethol. 

Detholiad o dirweddau y gellir eu cymharu

Ar hyn o bryd (2019), mae 869 o Safleoedd Treftadaeth y Byd wedi eu harysgrifo am 
eu gwerth diwylliannol.  O’r rhain, mae 169 yn dirweddau diwylliannol, categori a 
gyflwynwyd yn 1992, lle mae ymwneud dyn â systemau naturiol wedi esblygu 
amgylchedd nodedig, yn adlewyrchu angen sylfaenol i drin a rheoli’r cynefin dynol. 
Mae mwyafrif y tirweddau diwylliannol hyn yn safleoedd ble mae cynaeafu cnydau 
sy’n adnewyddu’n naturiol wedi arwain at ymyrraeth yn yr amgylchedd naturiol, megis 

creu terasau a systemau rheoli dŵr, ac at ffurfiau cymhleth o drefn gymdeithasol sy’n 
gwarchod hawliau traddodiadol i’r adnoddau sylfaenol hyn.  Mae’r rhain yn cynnwys 
Terasau Reis Cordilleras Ynysoedd y Philipinos (Ynysoedd y Philipinos: 722), Tirwedd 
Ddiwylliannol Terasau Reis Honghe Hani yn ne Yunnan (Tsieina: 1111) a Thirwedd 
Ddiwylliannol Talaith Bali: System Subak fel Amlygiad o Athroniaeth Tri Hita Karana 
(Indonesia: 1194rev). 

Mae eraill yn dirweddau diwylliannol ble cynhyrchir gwin (Awdurdodaeth Saint-
Emilion [Ffrainc: 932]; Tirwedd Hanesyddol Ddiwylliannol Ardal Win Tokaj [Hwngari: 
1063], Tirwedd Gwinllan Piedmont: Langhe-Roero a Monferrato [Yr Eidal: 1390rev]; 
Rhanbarth Gwin Alto Douro [Portiwgal: 1046]; Y Climats, Terroirs Bwrgwyn [Ffrainc: 
1425]; Bryniau, Tai a Seleri Champagne [Ffrainc: 1465]; Le Colline del Prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene [Yr Eidal: 1571rev]), ond maent hefyd yn cynnwys 
safleoedd sy’n gysylltiedig â siwgr (Trinidad a Valley de los Ingenios [Ciwba: 460]), 
diod wedi’i eplesu (Tirwedd Agave a Chyfleusterau Diwydiannol Hynafol Tequila 
[Mecsico: 1209]), cynhyrchu coffi (Tirwedd Archeolegol y Planhigfeydd Coffi Cyntaf 
yn Ne-ddwyrain Ciwba [Ciwba: 1008]; Tirwedd Ddiwylliannol Coffi Colombia 
[Colombia: 1121]. 

Ni ystyrir fod yr un o’r rhain yn dirweddau perthnasol y gellid eu cymharu, gan fod 
cynaeafu cnydau sy’n adnewyddu’n naturiol yn sylfaenol wahanol i dirweddau 
diwylliannol a gaiff eu siapio gan chwarela a mwyngloddio.  

Mewn cyferbyniad, mae Tirwedd Ddiwydiannol Fray Bentos (Wrwgwái: 1464) yn fath 
o safle sy’n dangos dull modern, diwydiannol a mecanyddol o ddiwydiant bwyd De 
America, sy’n dechrau gyda sefydlu ffatri yn 1859 i brosesu’r cig a gynhyrchid ar y 
peithiau eang gerllaw, gan ddangos proses gyfan o gael gafael ar, prosesu, pacio ac 
anfon rhin cig, corn-bîff i’w allforio i’r farchnad Ewropeaidd ac yn nes ymlaen, cig 
wedi’i rewi. Nid oes gan y dirwedd ddiwylliannol benodol hon apêl esthetig 
rhanbarthau ffermio traddodiadol, ac mae’n bosib bod cysylltiadau anghyfforddus, 
er hynny mae hyn yn adlewyrchu newid sylweddol a hollbwysig yn y cyflenwad 
bwyd byd-eang. Ni ystyrir fod yr eiddo yma’n un y gellir gwneud cymhariaeth 
berthnasol ag ef, ac er bod hwn wedi’i adeiladu i brosesu adnodd naturiol, nid yw’n 
cynnwys unrhyw dirweddau cynhyrchiol, ac mae prosesu cig yn hollol wahanol o 
ran cymeriad i fannau ble roedd mwynau neu garreg yn cael eu prosesu.

Cadwyd allan dirweddau diwylliannol sydd ag elfen fechan o echdynnu mwynau 
neu garreg yn rhan ohonynt. Mae’r rhain yn cynnwys pyllau glo sy’n gysylltiedig â 
Safleoedd Carcharorion Awstralia (Awstralia: 1306) a chloddio am gerrig yn Rhan 
Uchaf Canol Dyffryn Rhein (Yr Almaen: 1066), a Dinas Caerfaddon (y DU: 428).

Mae hefyd angen cymharu gwerthoedd a phriodweddau sylfaenol Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru gyda thirweddau diwylliannol cyffelyb a chymharol debyg 
ar restrau amodol y gwladwriaethau sy’n barti, fel y nodir hwy yn 3.2.iii Eiddo ar 
Restrau Amodol y Gwladwriaethau sy’n Barti, isod.

Mae hefyd angen dadansoddi ymelwa ar lechi drwy gymharu tebyg gyda thebyg. Er 
hynny, o gofio nad oes hyd yma unrhyw safleoedd Treftadaeth y Byd wedi eu 
harysgrifo yn bennaf oherwydd echdynnu unrhyw fath o garreg, heb sôn am lechi 
yn benodol, fe wnaed cymariaethau thematig hefyd o dirweddau sydd wedi eu 
siapio gan fwyngloddio a chwarela, am garreg yn gyffredinol ac am lechi yn benodol.  
Mae’r rhain wedi’u nodi yn 3.2.iv Tirweddau chwarela a mwyngloddio nad 
ydynt ar Restr Treftadaeth y Byd nac ar Restr Amodol y Gwladwriaethau sy’n 
Barti, isod.
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3.2.ii Canlyniadau 1: Eiddo sydd eisoes wedi’u harysgrifo 
ar Restr Treftadaeth y Byd

Y Cyd-destun

Cynhaliwyd cymariaethau thematig gyda safleoedd wedi eu harysgrifo sydd wedi eu 
siapio gan fwyngloddio, nid yn unig gyda thirweddau diwylliannol ond gyda safleoedd 
diwylliannol eraill sydd ar raddfa sylweddol. 

Tirwedd Ddiwylliannol Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (Awstria: 806)

Blwyddyn arysgrifo: 1997

Thema: Tirwedd ddiwylliannol mwyngloddio halen

Meini prawf: (iii), (iv)

Mwyn: Halen

Cyfnod amser: Hynafol; y bedwaredd ganrif ar ddeg i’r ugeinfed ganrif, 
yn parhau.

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Tirwedd ddiwylliannol mwyngloddio halen. Tref Alpaidd 
Hallstatt (‘anheddle halen’) a diwydiant hynafol 
mwyngloddio halen tanddaearol a barhaodd yn ei 
hanfod tan ganol yr ugeinfed ganrif, ond yn dal i weithio 
rhyw gymaint heddiw.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (iv); peth gorgyffwrdd o ran cyfnod 
amser; mwyngloddio; cynnwys y cyd-destun cymdeithasol

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio halen yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
gwahanol

Prif Safleoedd Mwyngloddio Wallonia (Gwlad Belg: 1344rev)

Blwyddyn arysgrifo: 2012

Thema: Safle diwylliannol cloddio am lo

Meini prawf: (ii), (iv)

Mwyn: Glo

Cyfnod amser: Yr ail ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif 

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae pedwar safle’r eiddo yn dangos enghreifftiau o’r 
bensaernïaeth iwtopaidd o gyfnodau cynnar y cyfnod 
diwydiannol yn Ewrop mewn casgliad integredig, 
diwydiannol a threfol, yn bennaf glofa Grand-Hornu a 
dinas y gweithwyr a ddyluniwyd gan Bruno Renard yn 
hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae 
Bois-du-Luc yn cynnwys sawl adeilad a adeiladwyd o 
1838 i 1909 ac un o lofeydd hynaf Ewrop sy’n dyddio’n ôl 
i ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii) a (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; mwyngloddio

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio glo yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd diwydiannol 
gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd gwahanol; 
cyd-destun daearyddol-wleidyddol gwahanol

Dinas Potosi (Bolifia: 420)

Blwyddyn arysgrifo: 1987 

Thema: Safle diwylliannol fel casgliad trefol mwyn gloddio

Meini prawf: (ii), (iv)

Mwyn: Arian

Cyfnod amser: Yr unfed ganrif ar bymtheg i’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Amgylchedd mynyddig oedd yn ffurfio un o’r 
cyfadeiladau diwydiannol mwyaf yn y byd yn yr unfed 
ganrif ar bymtheg. Roedd echdynnu mwyn arian yn 
dibynnu ar bŵer dŵr a chyfres o felinau hydrolig.  Mae’r 
safle’n cynnwys tref drefedigaethol gyda’i bath-dy, 
eglwysi a thai annedd y bonedd a’r gweithwyr.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii), (iv); peth gorgyffwrdd; 
cynnwys isadeiledd cymdeithasol ac amryfal ffurfiau o 
dai; defnyddio pŵer dŵr

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio arian yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
gwahanol

Tref Fwyngloddio Sewell (Chile: 1214)

Blwyddyn arysgrifo: 2006

Thema: Safle diwylliannol a adeiladwyd fel tref cloddwyr copr

Meini prawf: (ii)

Mwyn: Copr

Cyfnod amser: Yr ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Adeiladwyd yn 1905 i gartrefu gweithwyr yn yr hyn a 
ddaeth yn fwynglawdd copr mwyaf y byd, El Teniente. 
Enghraifft eithriadol o’r trefi cwmnïau a grëwyd mewn 
sawl ardal anghysbell o’r byd trwy gyfuno llafur lleol ac 
adnoddau cenedl ddiwydiannol, i gloddio a phrosesu 
adnoddau naturiol o werth uchel.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii); yn cynnwys llety i 
fwyngloddwyr

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio copr yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
gwahanol; amgylchedd un cyfnod (dechrau’r ugeinfed 
ganrif)
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Rhanbarth Mwyngloddio Erzgebirge/Krušnohoří (Gweriniaeth Tsiec: 1478)

Blwyddyn arysgrifo: 2019

Thema: Tirwedd ddiwylliannol o fwyngloddio

Meini prawf: (ii), (iv), (vi)

Mwyn: Arian, tun, wraniwm ac eraill

Cyfnod amser: Y ddeuddegfed ganrif i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Tirwedd ddiwylliannol eang draws-ffiniol o fwyngloddio/
echdyniadau/ diwydiannau ategol ym Mynyddoedd Ore: 
Erzgebirge – Sacsoni, Yr Almaen; Krusne Hory, Bohemia, 
Gweriniaeth Tsiec. Mae mwyngloddiau Sacsoni yn 
safleoedd sawl datblygiad canoloesol pwysig yn 
nhechnoleg mwyngloddio. Roedd yn ardal ble roedd y 
mwyngloddwyr yn fwynwyr rhydd yn hytrach na 
chaethweision. Ehangodd y gwaith cynhyrchu arian yn 
gyflym yn Erzgebirge ar ôl 1470. Llwyddodd 
mwyngloddiau St Annaberg a Marienberg i gynhyrchu 
uchafswm eu hallbwn tua 1560 gan ddirywio yn gyflym 
ar ôl 1577 oherwydd y prisiau isel a achoswyd gan y llif o 
arian a fewnforiwyd o’r Byd Newydd (ar ôl 1551), ynghyd 
â chystadleuaeth gynyddol o Loegr. Academi 
Mwyngloddio Freiberg, a sefydlwyd yn 1765, yw prifysgol 
mwyngloddio a meteleg hynaf y byd.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii) a (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; mwyngloddio; gorgyffwrdd cyfnod amser. 
Mae peth technoleg yn cael ei rannu, ac yn wir deilliodd 
peth ohono o Fynyddoedd Metal yn y bymthegfed a’r 
unfed ganrif ar bymtheg cyn trosglwyddo i Brydain – yn 
gyntaf i gloddio mwynau ac wedyn i gloddio llechi, sef 
pympiau yn cael eu gyrru gan olwynion dŵr o bellter y 
cysylltwyd hwy gyda rhodenni gwastad.

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio halen yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
gwahanol

O Waith Halen Mawr Salins-les-Bains i Waith Halen Brenhinol Arc-et-Senans, 
Cynhyrchu Halen Padell Agored (Ffrainc: 203bis)

Blwyddyn arysgrifo: 2009

Thema: Safle diwylliannol, a luniwyd yn rhesymegol fel menter 
gwaith halen

Meini prawf: (i), (ii), (iv)

Mwyn: Halen

Cyfnod amser: Y ddeunawfed i’r ugeinfed ganrif 

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Dechreuwyd adeiladu Gwaith Halen Brenhinol Arc-et-
Senans, ger Besançon, yn 1775, llwyddiant mawr cyntaf 
pensaernïaeth ddiwydiannol, gan adlewyrchu delfryd yr 
Oes Oleuedig o gynnydd. Dyluniwyd y cyfadeiladau 
hanner cylch i ganiatáu trefn resymol a hierarchaidd i’r 
gwaith a’r bwriad oedd dilyn hyn trwy adeiladu dinas 
ddelfrydol, ond ni wireddwyd hyn.

Roedd Gwaith Halen Mawr Salins-les-Bains yn 
weithredol tan 1962. O 1780 i 1895, roedd ei ddŵr halen 
yn teithio drwy 21km o bibellau pren i Waith Halen 
Brenhinol Arc-et-Senans. Adeiladwyd y gwaith yma ger 
Coedwig enfawr Chaux i sicrhau bod cyflenwad digonol 
o bren fel tanwydd. Mae’r gwaith yn cynnwys ponc 
danddaearol o’r drydedd ganrif ar ddeg gyda phwmp 
hydrolig gweithredol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii) a (iv); cyfnod amser

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio halen yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd diwydiannol 
gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd gwahanol; 
cyd-destun daearyddol-wleidyddol gwahanol

Basn Mwyngloddio Nord-Pas de Calais (Ffrainc: 1360)

Blwyddyn arysgrifo: 2012

Thema: Tirwedd ddiwylliannol mwyngloddio glo

Meini prawf: (iii), (iv), (v)

Mwyn: Glo

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Tirwedd ddiwylliannol fawr (dros 120,000 ha) 
mwyngloddio glo sy’n cynnwys isadeiledd pyllau a pen 
siafft, tomennydd slag, isadeiledd cludo glo, ac 
isadeiledd cymdeithasol gan gynnwys dinasoedd model i 
weithwyr o’r 1850au i’r 1960au.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; mwyngloddio ac aneddleoedd

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (nodweddion cloddio glo ar yr 
wyneb yn hytrach na chwarela a mwyngloddio llechi); 
amgylchedd diwydiannol gwahanol; amgylchedd 
daearegol a thirwedd gwahanol; cyd-destun 
daearyddol-wleidyddol gwahanol; dim rhwydwaith 
trafnidiaeth sylweddol (rheilffyrdd a harbyrau)
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Mwyngloddiau Rammelsberg, Tref Hanesyddol Goslar a System Reoli Dŵr Harz 
Uchaf (Yr Almaen: 623ter) 

Blwyddyn arysgrifo: 1992 (estyniad 2010)

Thema: Safle diwylliannol rheoli dŵr mewn amgylchedd 
mwyngloddio

Meini prawf: (i), (ii), (iii), (iv)

Mwyn: Copr, plwm a thun

Cyfnod amser: Yr unfed ganrif ar ddeg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Datblygwyd system rheoli dŵr mwyngloddiau Harz 
Uchaf, sydd i’r de o fwyngloddiau Rammelsberg a thref 
Goslar, dros gyfnod o tua 800 mlynedd i helpu’r broses o 
dynnu mwyn i gynhyrchu metelau anfferrus. Aed ati i’w 
adeiladu yn y lle cyntaf yn y Canol-oesoedd gan fynaich 
Sistersaidd, a chafodd wedyn ei ddatblygu ar raddfa eang 
o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg tan y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg. Mae’n cynnwys system hynod o 
gymhleth ond trefnus o byllau artiffisial, sianeli bychain, 
twnelau a draeniau tanddaearol. Roedd yn galluogi 
datblygiad grym dŵr i’w ddefnyddio mewn prosesau 
mwyngloddio a metelegol. Mae’n safle pwysig ar gyfer 
arloesedd mwyngloddio yn y gorllewin.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; cynnwys yr anheddiad; system pŵer dŵr i 
fwyngloddio

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio copr, tun a phlwm yn 
hytrach na chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd 
gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol gwahanol; 
pwyslais ar reoli dŵr yng nghyd-destun mwyngloddio

Cyfadeiladau Diwydiannol Glofa Zollverein yn Essen (Yr Almaen: 975)

Blwyddyn arysgrifo: 2001

Thema: Safle diwylliannol fel cyfadeiladau glofaol gyda 
phensaernïaeth uchelgeisiol 

Meini prawf: (ii), (iii)

Mwyn: Glo

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif 

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae cyfadeiladau diwydiannol Zollverein yn cynnwys 
isadeiledd cyfan safle cloddio hanesyddol am lo, gyda 
rhai adeiladau o’r ugeinfed ganrif sydd o werth 
pensaernïol eithriadol. Mae’n cynnwys tystiolaeth faterol 
hynod o esblygiad a dirywiad diwydiant hanfodol dros y 
150 mlynedd diwethaf.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; mwyngloddio

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (nodweddion mwyngloddio glo ar 
yr wyneb yn hytrach na chwarela a mwyngloddio llechi); 
amgylchedd diwydiannol gwahanol; amgylchedd 
daearegol a thirwedd gwahanol; cyd-destun 
daearyddol-wleidyddol gwahanol; ychydig o elfennau 
cludiant neu isadeiledd cymdeithasol

Treftadaeth Cloddio am Lo Ombilin o Sawahlunto (Indonesia: 1610) 

Blwyddyn arysgrifo: 2019

Thema: Safle diwylliannol cloddio am lo

Meini prawf: (ii), (iv)

Mwyn: Glo

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Adeiladwyd ar gyfer echdynnu, prosesu a chludo glo o 
ansawdd uchel mewn rhan anhygyrch o Sumatra, 
datblygwyd y safle diwydiannol yma gan lywodraeth 
drefedigaethol yr Iseldiroedd gyda gweithlu wedi ei 
recriwtio o’r boblogaeth leol, gydag ychwanegiad llafur 
carcharorion o ardaloedd a reolwyd gan yr Iseldiroedd. 
Mae’n cynnwys y safle mwyngloddio a thref cwmni, 
cyfleusterau storio glo ym mhorthladd Emmahaven a’r 
rhwydwaith rheilffordd sy’n cysylltu’r glofeydd i’r 
cyfleusterau ar yr arfordir. Roedd y system integredig yn 
galluogi echdynnu drwy durio dwfn effeithlon, prosesu, 
cludiant ac anfon glo ar longau.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; yn cynnwys echdynnu (yn cynnwys dan 
ddaear), prosesu, isadeiledd cymdeithasol a systemau 
cludiant yn cynnwys harbwr.

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio glo yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd diwydiannol 
gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd gwahanol; 
cyd-destun daearyddol-wleidyddol gwahanol; nid yw’r 
rheilffordd yn weithredol ar hyn o bryd

Safleoedd Chwyldro Diwydiannol Meiji Siapan: Haearn a Dur, Adeiladu Llongau a 
Chloddio am Lo (Siapan: 1484) 

Blwyddyn arysgrifo: 2015

Thema: Safle diwylliannol o ddiwydiannu a thrawsnewid 
cymdeithasol

Meini prawf: (ii), (iv)

Mwyn: Glo

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Y safle yn dyst i ddiwydiannu chwim yn Siapan, drwy 
ddatblygiad y diwydiant haearn a dur, adeiladu llongau a 
chloddio am lo, gan ddangos y broses a sut y sicrhaodd y 
Siapan ffiwdal drosglwyddo technoleg o Ewrop ac 
America, a sut cafodd y dechnoleg yma ei haddasu i 
anghenion y wlad a’r traddodiadau cymdeithasol.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (iv); gorgyffwrdd cyfnod 
amser; trawsnewid cymdeithasol

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio glo yn danwydd i 
adeiladu llongau a meteleg yn hytrach na chwarela a 
mwyngloddio llechi); amgylchedd diwydiannol 
gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd gwahanol; 
cyd-destun daearyddol-wleidyddol tra gwahanol
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Mwynglawdd Arian Iwami Gizan a’i Dirwedd Ddiwylliannol (Siapan: 1246bis)

Blwyddyn arysgrifo: 2007

Thema: Tirwedd ddiwylliannol o fwyngloddio arian

Meini prawf: (ii), (iii), (v)

Mwyn: Arian

Cyfnod amser: Yr unfed ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Clwstwr o fynyddoedd, yn codi i 600m wedi’u britho gan 
ddyffrynnoedd afon dwfn ynghyd ag olion archeolegol o 
fwyngloddiau ar raddfa fawr, safleoedd mwyndoddi a 
mireinio ac aneddiadau mwyngloddio a weithiwyd 
rhwng yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, 
llwybrau pantiog a ddefnyddiwyd i gludo mwyn arian i’r 
arfordir, a’r trefi porthladd lle câi’r cynnyrch ei gludo ar 
longau i Gorea a Tsieina.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii) a (v); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; coridorau cludo

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio arian yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
tra gwahanol; sydd yn bennaf yn ôl-ddyddio prif gyfnod 
y Chwyldro Diwydiannol 

Tref Hanesyddol Guanajuato a’r Mwyngloddiau Cyfagos (Mecsico: 482)

Blwyddyn arysgrifo: 1988

Thema: Safle diwylliannol fel canolfan drefol gydag olion 
mwyngloddio

Meini prawf: (i), (ii), (iv), (vi)

Mwyn: Arian

Cyfnod amser: Yr unfed ganrif ar bymtheg i’r ddeunawfed ganrif 

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Sefydlwyd Guanajuato yn nechrau’r unfed ganrif ar 
bymtheg a daeth yn brif ganolfan echdynnu arian y byd 
yn y ddeunawfed ganrif. Mae’r olion mwyngloddio yn 
cynnwys ‘Boca del Inferno’ sydd â dyfnder o 600m, lloriau 
naddu mwyn ac adeiladau gweinyddol, ond mae’r dref yn 
nodedig iawn am ei hadeiladau Baróc a neo-glasurol.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (iv); agosrwydd safleoedd 
echdynnu a phrosesu i’r anheddiad.

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio arian yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
tra gwahanol; ychydig o orgyffwrdd o ran amser – sydd 
yn bennaf yn ôl-ddyddio prif gyfnod y Chwyldro 
Diwydiannol   

Tref Fwyngloddio Røros ac oddi amgylch (Norwy: 55bis)

Blwyddyn arysgrifo: 1980

Thema: Safle diwylliannol fel casgliad mwyngloddio trefol 

Meini prawf: (iii), (iv), (v)

Mwyn: Copr

Cyfnod amser: Yr ail ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae Tref Fwyngloddio Røros (sefydlwyd ym 1646) a’i 
thirweddau diwylliannol yn cynnwys ardal fawr barhaus 
sydd wedi ei siapio yn sylweddol gan fwyngloddio copr.  
Mae’r dirwedd ddiwylliannol yn cynnwys yr ardal oddi 
amgylch i’r dref fwyngloddio, yr ardaloedd amaethyddol 
trefol, a’r tirweddau mwyngloddio pwysicaf ble roedd 
arferion amaethyddol a gwaith copr yn cael eu 
gweithredu. Adeiladwyd Tref Fwyngloddio Røros o bren i 
gyd, ac yn rhyng-gysylltu â thirwedd ddiwylliannol sy’n 
dangos mewn ffordd eithriadol a bron yn gyflawn sut y 
bu’n rhaid i’r gwaith mwyngloddio, cludiant a’r ffordd o 
fyw addasu i’r amgylchedd naturiol. Y dref yw prif 
ganolbwynt yr eiddo, ble lleolwyd mwyndoddfa’r gwaith 
copr hefyd (caewyd y cyfadeiladau yma o’r bedwaredd 
ganrif ar bymtheg yn 1953 ac fe’u dinistriwyd gan dân yn 
1975). Gerllaw mae sawl mwynglawdd copr (yn bennaf 
gwaith o dan ddaear) o ble deilliodd y mwyn i’r 
fwyndoddfa. Mae un o’r rhain (Mwynglawdd Olav) yn 
atyniad i ymwelwyr gaiff ei redeg gan Amgueddfa Røros.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (iv), (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; anheddiad, ffactorau amgylcheddol a 
ddefnyddir gan bobl

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio copr yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
gwahanol
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Tref Hanesyddol Banská Štiavnica a’r Henebion Technegol yn y Cyffiniau 
(Slofacia: 618rev)

Blwyddyn arysgrifo: 1993

Thema: Safle diwylliannol mwyngloddio ac anheddiad

Meini prawf: (iv), (v)

Mwyn: Aur ac arian

Cyfnod amser: Y drydedd ganrif ar ddeg i’r ddeunawfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae’r dref hon, a sefydlwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg, 
yn dangos y symbiosis o’r dirwedd ddiwydiannol a’r 
amgylchedd trefol a ddaeth o ganlyniad i’w ffyniant ar 
sail mwynau, a welir yn ei phensaernïaeth Gothig a Baróc 
helaeth. Sefydlwyd yr Academi Mwyngloddio a 
Choedwigaeth gyntaf yn Ewrop yma yn 1762. 

Roedd siafftiau mwyngloddio, twneli, tyrrau a system 
reoli dŵr soffistigedig, a adeiladwyd yn yr unfed ganrif ar 
bymtheg a’i datblygu yn y ddeunawfed ganrif, yn 
gwasanaethu anghenion y diwydiant mwyngloddio gan 
ddarparu dŵr yfed ffres i’r dref.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (iv), (v); agosrwydd yr anheddiad 
ac echdynnu mwynau

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio aur ac arian yn 
hytrach na chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd 
gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol gwahanol; 
ffocws ar yr anheddiad; ychydig o orgyffwrdd amser

Chwareli Halen Brenhinol Wieliczka a Bochnia (Gwlad Pwyl: 32ter)

Blwyddyn arysgrifo: 1978

Thema: Safle diwylliannol cloddio am halen

Meini prawf: (iv)

Mwyn: Halen

Cyfnod amser: Y drydedd ganrif ar ddeg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Cyfres o eiddo yn cynnwys mwyngloddiau Halen 
Wieliczka a Bochnia a Chastell Wieliczka. Mae’r rhain yn 
dangos cyfnodau hanesyddol datblygiad technegau 
mwyngloddio yn Ewrop o’r drydedd ganrif ar ddeg i’r 
ugeinfed ganrif: mae gan y ddau fwynglawdd gannoedd 
o gilomedrau o orielau gyda gwaith celf, capeli dan y 
ddaear a cherfluniau o halen.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio halen yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
gwahanol; ychydig o nodweddion wedi eu harysgrifio ar 
yr wyneb

Treftadaeth Arian Byw, Almaden ac Idrija (Sbaen a Slofenia: 1313rev)

Blwyddyn arysgrifo: 2012

Thema: Safle diwylliannol fel casgliad mwyngloddio trefol 

Meini prawf: (ii), (iv)

Mwyn: Arian byw

Cyfnod amser: Y bymthegfed ganrif i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae’r eiddo yn cynnwys safleoedd mwyngloddio 
Almadén (Sbaen), ble mae arian byw wedi cael ei 
echdynnu ers yr oesoedd canol, ac Idrija (Slofenia), ble 
daethpwyd o hyd i arian byw gyntaf yn 1490 CE. Mae’r 
eiddo Sbaenaidd yn cynnwys adeiladau sy’n ymwneud â’i 
hanes mwyngloddio, yn cynnwys Castell Retamar, 
adeiladau crefyddol ac anheddau traddodiadol. Yn 
nodedig mae’r safle yn Idrija yn cynnwys storfeydd arian 
byw ac isadeiledd, yn ogystal â lleoedd byw i’r 
mwyngloddwyr a theatr y mwyngloddwyr. Mae’r 
safleoedd yn dyst i’r fasnach arian byw rhwng 
cyfandiroedd a gynhyrchodd gyfnewidfeydd masnach 
pwysig rhwng Ewrop ac America dros y canrifoedd. Gyda’i 
gilydd maent yn cynrychioli y ddau fwynglawdd arian byw 
mwyaf yn y byd, oedd yn weithredol tan yn ddiweddar.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (arian byw yn hytrach na chwarela a 
mwyngloddio llechi); amgylchedd diwydiannol 
gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd gwahanol; 
cyd-destun daearyddol-wleidyddol gwahanol

Ardal Fwyngloddio y Mynydd Copr Mawr yn Falun (Sweden: 1027)

Blwyddyn arysgrifo: 2001

Thema: Safle diwylliannol fel casgliad mwyngloddio trefol

Meini prawf: (ii), (iii), (v)

Mwyn: Copr

Cyfnod amser: O leiaf y drydedd ganrif ar ddeg, yn dod i ben yn 1992.

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Y Mynydd Copr Mawr (Stora Kopparberget) yw’r 
mwynglawdd hynaf a phwysicaf sy’n gweithio yn Sweden 
ac yn un o gofadeiladau mwyngloddio mwyaf nodedig a 
chlasurol y byd. Lluniwyd y Pwll Mawr ar y dechrau yn 
sgil cwympo mewnol enfawr yn 1687. Mae’r gwaith 
tanddaearol yn ffurfio rhan o’r gyfres o waith 
mwyngloddio trefol sy’n cynnwys tref gynlluniedig Falun 
o’r ail ganrif ar bymtheg, ynghyd ag olion diwydiannol a 
domestig yn rhanbarth Dalarna.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (v); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; echdynnu o bwll agored, yn debyg i 
chwarela; anheddiad

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio copr yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd diwydiannol 
gwahanol; amgylchedd daearegol a thirwedd gwahanol; 
cyd-destun daearyddol-wleidyddol gwahanol
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Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon (DU: 984)

Blwyddyn arysgrifo: 2000

Thema: Tirwedd ddiwylliannol mwyngloddio haearn a glo

Meini prawf: (iii), (iv)

Mwyn: Haearn a glo

Cyfnod amser: Diwedd y ddeunawfed ganrif i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae Blaenafon yn dyst i amlygrwydd De Cymru fel prif 
gynhyrchydd haearn a glo y byd yn niwedd y 
ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Mae’r eiddo yn cynnwys y mwyngloddiau eu hunain (gan 
gynnwys ‘Big Pit’ a gaeodd yn 1980 a ble mae teithiau 
dan ddaear ar gael), chwareli (calchfaen a mwyn haearn), 
Gwaith Haearn Blaenafon (1789), rheilffyrdd cynnar ac 
incleiniau, a thai gweithwyr ac isadeiledd cymdeithasol, 
yn cynnwys tref Blaenafon ei hun.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (iv); peth gorgyffwrdd o ran 
cyfnod amser; peth chwarela, a nodweddion dan ddaear; 
tirwedd fynyddig agored; technoleg rheilffordd haearn 
arloesol gan gynnwys incleiniau. Mawredd diwydiannol a 
diwylliannol Cymreig, gydag elfennau cyffredin yn y 
modd o ddiffinio tirwedd ddiwylliannol ddiwydiannol (yn 
cynnwys cludiant ac aneddiadau)

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio glo a haearn yn 
hytrach na chwarela a mwyngloddio llechi)

Ceunant Ironbridge (DU: 371)

Blwyddyn arysgrifo: 1986

Thema: Safle diwylliannol o’r Chwyldro Diwydiannol

Meini prawf: (i), (ii), (iv), (vi)

Mwyn: Glo, clai

Cyfnod amser: Y ddeunawfed ganrif i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae Ironbridge yn cynnwys holl elfennau’r cynnydd a 
gyfrannodd at ddatblygiad chwim yr ardal ddiwydiannol 
hon yn y ddeunawfed ganrif, o’r mwyngloddiau eu 
hunain i’r leiniau rheilffordd. Mae ffwrnais chwyth 
Coalbrookdale, a adeiladwyd yn 1708, yn ein hatgoffa o 
ddarganfyddiad golosg glo. Cafodd y bont yn Ironbridge 
gryn ddylanwad ar y datblygiadau ym meysydd 
technoleg a phensaernïaeth.

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (v); tirwedd integredig o 
Chwyldro Diwydiannol Prydain, yn cynnwys echdynnu 
mwynau, meteleg, prosesu, cludiant ac anheddiad; 
amgylchedd diwydiannol cymharol; cyd-destun 
daearyddol-wleidyddol tebyg

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio glo a chlai yn 
hytrach na chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
daearegol a thirwedd gwahanol

Tirwedd Mwyngloddio Cernyw a Gorllewin Dyfnaint (DU: 1215)

Blwyddyn arysgrifo: 2006

Thema: Tirwedd ddiwylliannol o fwyngloddio tun, copr ac arsenic

Meini prawf: (ii), (iii), (iv)

Mwyn: Tun, copr, arsenic, ac eraill

Cyfnod amser: 1700 i 1914

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Cafodd llawer o dirwedd Cernyw a Gorllewin Dyfnaint ei 
thrawsffurfio yn y ddeunawfed ganrif a dechrau’r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg, o ganlyniad i dwf cyflym 
mwyngloddio copr a thun arloesol. Mae eu 
mwyngloddiau tanddaearol, tai injan, ffowndrïau, trefi 
newydd, tyddynnod, porthladdoedd a harbyrau, a’u 
diwydiannau ategol gyda’i gilydd yn adlewyrchu’r 
arloesedd enfawr, a olygodd yn y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg bod y rhanbarth wedi cynhyrchu dau draean o 
gyflenwad copr y byd.  Mae’r olion sylweddol yn dyst i 
gyfraniad Cernyw a Gorllewin Dyfnaint i’r Chwyldro 
Diwydiannol yng ngweddill Prydain ac i’r dylanwad 
sylfaenol a gafodd yr ardal ar y byd mwyngloddio 
ehangach. Roedd technoleg Gernywaidd yn cael ei 
hymgorffori mewn injans, tai injan ac offer mwyngloddio 
gan ei hallforio i bedwar ban byd. Cernyw a Gorllewin 
Dyfnaint oedd y cadarnleoedd ac o ble y lledaenodd 
technoleg mwyngloddio yn gyflym.  

Tebygrwydd: Defnyddio meini prawf (ii), (iv); gorgyffwrdd cyfnod 
amser; mwyngloddio tanddaearol, ond yn fetelau mewn 
gwythiennau yn hytrach na llechfaen. Elfennau cyffredin 
yn y modd o ddiffinio tirwedd ddiwylliannol 
ddiwydiannol, yn cynnwys isadeiledd cludiant a 
chymdeithasol; yr un cyd-destun daearyddol; 
mewnforiwyd peth technoleg i Gymru, yn cynnwys yr 
injan drawst Gernywaidd.

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio copr yn hytrach na 
chwarela a mwyngloddio llechi)

Dadansoddiad o Ganlyniadau 1

Mae rhestr Treftadaeth y Byd yn cynnwys tirweddau a safleoedd diwylliannol o 
gyfnod y Chwyldro Diwydiannol sydd wedi eu harysgrifo oherwydd echdynnu 
mwynau, glo, halen neu elfennau cemegol. Nid oes unrhyw safle wedi ei arysgrifio 
eto oherwydd echdynnu carreg, er mae hi’n amlwg bod hwn yn weithgaredd dynol 
hynafol a sylfaenol a ddaeth yn un o brif sectorau’r Chwyldro Diwydiannol.  Mae 
amgylcheddau gweithio mwyn, glo a halen yn sylweddol wahanol i’r rhai a luniwyd 
drwy weithio i echdynnu carreg.
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3.2.iii Canlyniadau 2: Eiddo ar Restrau Amodol y 
Gwladwriaethau sy’n Barti

Y Cyd-destun

Mae gwaith cymharu thematig wedi’i wneud gydag eiddo ar restrau amodol y 
gwladwriaethau sydd wedi eu siapio gan fwyngloddio a gwaith carreg, nid yn unig y 
rhai a fwriedir fel tirweddau diwylliannol ond hefyd y rhai sydd wedi eu cynnig fel 
safleoedd diwylliannol ar raddfa sylweddol.

Tirwedd Trawsnewid Gwledig- Ddiwydiannol Hoge Kempen (Gwlad Belg)

Blwyddyn arysgrifo: Rhestr Amodol (2011)

Thema: Enwebwyd fel safle cymysg (diwylliannol a naturiol) 
echdynnu tywod a graean, a glo.

Meini prawf: (iv), (vi), (viii)

Mwyn: Tywod, graean a glo

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Tirwedd ddiwylliannol o safleoedd cloddio am dywod a 
graean a phyllau glo ynghyd â’u haneddleoedd gardd-
ddinasoedd.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (iv); tirwedd chwarela (deunydd 
adeiladu) a mwyngloddio; a thirwedd chwarela (bas) 
wedi ei chynnwys, ynghyd â mwyngloddio glo (ond yn 
defnyddio siafftiau); yn cynnwys aneddleoedd 
diwydiannol

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (gwahanol fathau o garreg, 
mwyngloddio glo yn hytrach na chwarela a 
mwyngloddio llechi), amgylchedd diwydiannol gwahanol 
(tirwedd chwarela bas sydd ynghyd â’r tomennydd a 
ffurfiwyd o siafftiau mwyngloddio glo, wedi adfer 
llystyfiant i raddau helaeth ac yn dychwelyd i dirwedd 
sy’n edrych yn fwy naturiol); amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol

Basn Marmor Carrara (Yr Eidal)

Blwyddyn arysgrifo: Rhestr Amodol (2006)

Thema: Enwebwyd fel safle cymysg (diwylliannol a naturiol) o 
gadwyn o fynyddoedd a chwareli marmor

Meini prawf: (ii), (vi), (vii), (viii), (ix), (x)

Mwyn: Marmor 

Cyfnod amser: Mwyngloddio o’r ganrif gyntaf OC (Rhufeinig, yn 
cynnwys chwarel fwyaf y byd Rhufeinig), y Dadeni, a 
Modern / yn parhau.

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Rhanbarth ‘alpaidd’ fawr a syfrdanol  yn mesur 400km2, 
yn cynnwys chwareli marmor hynafol a modern 
sylweddol sy’n cynrychioli’r gwaith ymelwa cynhyrchiol 
mwyaf o farmor yn y byd. Yn yr oesoedd cynnar fe 
ddisodlodd y chwareli marmor Rhufeinig hyn y chwareli 
Groegaidd a leolwyd ar ynysoedd Paros a Naxos.

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii); tirwedd mwyngloddio 
(deunydd adeiladu), gyda chadwraeth cydrannau ar 
raddfa eang (mwyn-gloddfeydd a thomennydd ar raddfa 
tirffurf)

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (mwyngloddio marmor yn hytrach 
na chwarela a mwyngloddio llechi); amgylchedd 
diwydiannol gwahanol; amgylchedd daearegol a 
thirwedd gwahanol; cyd-destun daearyddol-wleidyddol 
gwahanol; gwerthoedd allweddol yn ymwneud â 
chyfnod y Rhufeiniaid ac nid y Chwyldro Diwydiannol; 
mwyn-gloddfeydd yn parhau i gael eu gweithio drwy’r 
ardal, er bod yr elfennau allweddol mewn gwirionedd 
wedi’u diogelu

Treftadaeth Hanesyddol Mwyngloddio (Sbaen)

Blwyddyn arysgrifo: Rhestr Amodol (2007)

Thema: Wedi ei enwebu fel safle diwylliannol mwyngloddio a 
chwarela

Meini prawf: (i), (ii), (iv)

Mwyn: Ystod eang, o fwynau i garreg a thywod

Cyfnod amser: O’r Oes Efydd a chyfnod y Rhufeiniaid i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Tirwedd mwynau

Tebygrwydd: Defnyddio maen prawf (ii) a (iv); chwarela a 
mwyngloddio. Mae rhai o’r tirweddau mwyngloddio ar 
raddfa tirlun mawr ac yn hollbresennol, fel Rio Tinto.  
Tirweddau Chwarela – ar y cyfan – yn llawer llai nac yng 
Ngogledd Orllewin Cymru, er bod y garreg yn wahanol, 
mae eu cymeriad sylfaenol yn rhannu rhai pethau tebyg.

Gwahaniaethau: Cynnyrch gwahanol (ystod eang o fwynau a charreg)

Dadansoddiad o Ganlyniadau 2

Mae rhestrau amodol y Gwladwriaethau sy’n Barti ar gyfer enwebiadau statws 
Treftadaeth y Byd yn cynnwys safleoedd diwylliannol a safle cymysg, a oedd yn 
weithredol yn ystod cyfnod y Chwyldro Diwydiannol, sydd wedi eu henwebu yn 
rhannol oherwydd echdynnu carreg; er hynny, ac eithrio Tirweddau Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru, nid oes dim ohonynt wedi’u henwebu yn bennaf ar sail hyn, er ei 
bwysigrwydd amlwg i gymdeithas. Byddai arysgrifo tirwedd ddiwylliannol o 
fwyngloddio carreg a chwarela yn llenwi bwlch sydd wedi ei amlygu ar Restr 
Treftadaeth y Byd.
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3.2.iv Canlyniadau 3: Tirweddau chwarela a mwyngloddio 
nad ydynt ar Restr Treftadaeth y Byd nac ar Restrau 
Amodol y Gwladwriaethau sy’n Barti

Y Cyd-destun

Treftadaeth y Byd nac ar Restrau Amodol y Gwladwriaethau sy’n Barti, gan dynnu ar 
y tair astudiaeth thematig a ariannwyd gan Gyngor Gwynedd y cyfeirir atynt uchod.   

Mae Uhlir, Gwyn 2015 yn cynnig diffiniad o dirweddau mwyngloddio carreg (gweler 
uchod) ynghyd â nifer o astudiaethau achos. Noda’r astudiaeth fod carreg sydd 
wedi’i mwyngloddio a’i phrosesu wedi cael ei defnyddio i amrywiaeth eang o 
ddibenion, ac yn aml dyma yw prif dreftadaeth gwareiddiadau y gorffennol. Mae 
ehangu Ewropeaidd i gyfandiroedd eraill o’r bymthegfed ganrif ymlaen hefyd wedi 
dod â’r defnydd o garreg wedi’i mwyngloddio i rannau o’r byd ble nad oedd yn 
gyffredin neu nad oedd yn wybyddus yn flaenorol, megis Gogledd America, Siberia, 
Gorllewin Affrica ac Ynysoedd y De. Mae’r awduron yn awgrymu bod tirwedd 
ddiwylliannol mwyngloddio a chloddio carreg yn cynnwys nid yn unig y fan ble 
mae’r garreg yn cael ei hechdynnu  a ble caiff y garreg wastraff ei gadael, ond hefyd 
safleoedd prosesu, systemau cludiant, llety i’r gweithlu ac efallai y defnydd a wneir 
ohoni yn y diwedd hefyd.  Maent yn tynnu sylw at y gwahanol ffurfiau o’r rhain.

Ar sail hyn, daw’r astudiaeth i’r casgliad, er bod tebygrwydd rhwng tirweddau gaiff eu 
siapio gan chwarela a chloddio am wahanol fathau o garreg, bod hefyd wahaniaethau 
sylweddol rhyngddynt.  Bydd natur y garreg gaiff ei hechdynnu yn cael ei hadlewyrchu 
yn nhirffurf y chwarel neu gloddfa, yn y ffyrdd y mae’n cael ei phrosesu ac yn y 
ffordd y caiff ei thrin a’i chludo. Gall darpariaeth gymdeithasol gymryd amryfal 
ffurfiau, yn cynnwys trefi a phentrefi, neu faesdrefi o’u mewn; aneddleoedd 
gwasgaredig, weithiau fel rhan o economi ddeuol diwydiant ac amaethyddiaeth; 
barics i weithwyr rhydd; a charchar a llety’r gwersyll i weithwyr gorfodol.  Mae 
tystiolaeth ar gyfer y defnydd terfynol o’r hyn sydd wedi’i fwyngloddio hefyd yn 
bwysig; mae’n anghyffredin i garreg sydd wedi’i mwyngloddio gael ei dosbarthu 
ledled y byd oni bai ei bod yn fawr ei bri, fel marmor, neu ei bod yn arbennig o rhad 
i’w chludo, fel y lechen. 

Daw Uhlir a Gwyn (2015) i’r casgliad bod achos cryf dros ystyried tirweddau 
mwyngloddio carreg sydd o bwys byd-eang fel Safleoedd Treftadaeth y Byd posib. 
Mae angen adnabod y rhain drwy wybodaeth arbenigol a thrafodaeth bellach gyda 
chymheiriaid, gan gydnabod y cyd-destun diwylliannol y gallai safle posib fod yn 
perthyn iddo.  Er hynny, fel cymaryddion i Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, 
fe’i gwnânt yn bosib i asesu arwyddocâd byd-eang yr elfennau unigol sy’n 
nodweddion cyffredinol gweithio carreg gyda rhai y diwydiant llechi yn arbennig, a 
gyda rhai yr Eiddo Enwebedig yn benodol. Gweler hyn yn yr adran Cyfiawnhad 
dros ddewis yr Elfennau isod.

Mae Gwyn (2012) yn gwerthuso safleoedd mwyngloddio a chwarela llechi a’r 
tirweddau yng Ngwynedd yn unig. Dewiswyd pa safleoedd yng Ngwynedd i’w 
cynnwys ar sail yr archaeoleg sydd ar ôl ynddynt, eu dilysrwydd fel tirwedd 
ddiwylliannol a’u posibilrwydd i gyfrannu at Werth Rhyngwladol Eithriadol. Mae’r 
Eiddo Enwebedig yn cynnwys yr holl dirffurfiau mwyngloddio mwyaf sylweddol yn 
ogystal â’r enghreifftiau gorau sydd wedi goroesi o’r ardaloedd llai. Ystyriwyd 
lleoliadau eraill yng Nghymru yn fanwl ond ni chawsant eu hargymell i’w cynnwys 

yn yr Eiddo Enwebedig oherwydd eu bychander ac oherwydd bod elfennau 
sylweddol heb ddilysrwydd a chyfanrwydd prif dirwedd diwylliannol y gweithfeydd 
llechi yng Ngwynedd ei hun. Roedd y rhain yn cynnwys safleoedd yn Nyffryn Dyfrdwy 
(Gogledd-ddwyrain Cymru), Dyffryn Conwy (ar ffiniau Gwynedd) a Sir Benfro (De-
orllewin Cymru).  

Mae Cayla a Gwyn (2015) yn gwerthuso’r holl safleoedd a thirweddau mwyngloddio 
a chwarela pwysicaf ar draws y byd, gan ddefnyddio methodoleg systematig o 
ymweliadau safle, gyda chymorth arbenigwyr lleol, ynghyd ag ymchwil pen desg, fel 
rhan o’r broses o baratoi’r dadansoddi cymharol.   

Ar y sail hon, ystyrir mai’r isod yw’r prif eiddo ar gyfer cymharu:

Gogledd Cernyw a Dyfnaint (Y Deyrnas Unedig)

Thema: Safleoedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Y canol oesoedd i’r unfed ganrif ar hugain; yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Chwarel Delabole, Tintagel, Cernyw yw’r chwarel lechi 
fwyaf yn Lloegr, a grëwyd o bump o weithfeydd 
cynharach yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Mae’r chwarel wedi bod yn gweithredu bron yn barhaus 
ers y bymthegfed ganrif ac mae’n dal yn weithredol.  
Roedd ganddi reilffordd fach, ac enwyd y pentref ar ôl y 
chwarel. 

Gerllaw mae Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of 
Wales) (gyda’r tŷ injan trawst sydd wedi goroesi o 1872) a 
rhai chwareli dramatig ar ochr y dyffryn ac ar ochr 
clogwyni, gyda thomennydd gwastraff enfawr. Mewn 
rhan arall o Gernyw (Glyn Valley, Bodmin) mae cloddfa 
lechi fechan – Carnglaze – gyda gwaith tanddaearol sy’n 
agored i’r cyhoedd, ac yn Nyfnaint (Penrecca, 
Buckfastleigh) ceir chwarel lechi danddaearol sy’n 
gymharol fawr o safbwynt lleol gyda siafftiau, ceuffyrdd a 
siambrau enfawr, olion rheilffordd a chysylltiad â chwarel 
lechi segur a thomennydd mawr.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Cymedrol

Cyflwr cadwraeth: Mae gwaith cadwraeth wedi ei gynnal ar dŷ injan 
Chwarel y Prince of Wales

Gwarchod a rheoli: Cyfyngedig

Tebygrwydd: Mae tebygrwydd technegol agos rhwng Delabole a 
chwareli yn niwydiant llechi Gogledd Orllewin Cymru 
drwy gyfnewid gweithwyr; hefyd mae tebygrwydd 
diwylliannol o ran hunaniaeth grefyddol drwy 
draddodiadau anghydffurfiol Cristnogol Protestannaidd.

Gwahaniaethau: Nid yw ardal lechi Delabole ar raddfa ranbarthol, nid yw’n 
dangos ystod eang o dechnoleg (ac nid oes unrhyw 
waith tanddaearol), ac, ac eithrio am chwarel Delabole ei 
hun, nid oedd canlyniadau mor eang i’r ardal o ran 
allbwn llechi a throsglwyddo sgiliau a thechnoleg. Mae’r 
aneddiadau hefyd ar raddfa llai o lawer.
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Cymbria (Ardal y Llynnoedd, Lloegr) (Y Deyrnas Unedig)

Thema: Safleoedd mwyngloddio a chwarela 

Cyfnod amser: Y ddeunawfed ganrif i’r unfed ganrif ar hugain; yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Câi llechi eu gweithio ar raddfa sylweddol o ddiwedd y 
ddeunawfed ganrif. Y chwarel agored fwyaf yw 
Burlington ar Kirkby Moor sy’n eiddo i deulu bonheddig 
Cavendish, ac yn weithredol. Roedd gan rai chwareli 
fynediad da at y môr; roedd rhaid i eraill fel Honister 
orfod dibynnu ar lwybrau pynfeirch ac yn diweddarach ar 
ffyrdd cerbydau. 

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Yn rhannol dan fygythiad

Cyflwr cadwraeth: Gwaith cadwraeth yn chwarel Honister, yn cynnwys y prif 
inclên fewnol a ddyluniwyd gan beiriannydd chwarel 
lechi o Gymro

Gwarchod a rheolaeth: Mae rhai safleoedd oddi fewn i Safle Treftadaeth y Byd 
Ardal y Llynnoedd, Lloegr (y DU: 422rev)  

Tebygrwydd: Tebygrwydd technegol i Ogledd Orllewin Cymru 
(incleiniau, rheilffyrdd bach, siafftiau cydbwysedd dŵr, 
melinau llechi) a thystiolaeth o gyfnewid personél

Gwahaniaethau: Ar raddfa lai a natur wasgaredig y diwydiant

Diwydiant llechi Yr Alban (DU)

Thema: Safleoedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Yr ail ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Chwareli llechi a agorwyd mewn ardal llechi 
Cyn-Gambriaidd sy’n ymestyn ar draws yr Alban; roedd y 
prif weithfeydd yn Argyll (ynys Easdale a Ballachulish) ac 
Aberfoyle (Stirling)

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Uchel

Cyflwr cadwraeth: Da

Gwarchod a rheolaeth: Henebion Cofrestredig, Adeiladau Rhestredig yn, a ger 
Chwarel ac anheddiad Easdale ac yn Ballachulish; hefyd 
Ardaloedd Cadwraeth yn Easdale

Tebygrwydd: Amgylchedd mynyddig ac arfordirol

Gwahaniaethau: Ar raddfa lai a natur wasgaredig y diwydiant

Ffigwr 3.23. Gellir gweld graddfa fechan diwydiant llechi Dyfnaint (DU) yn y darlun dyfrlliw 
hwn gan John White (1763–1851) o’r chwarel yn Widecombe.
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Diwydiant llechi Iwerddon

Thema: Safleoedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r unfed ganrif ar hugain; 
yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae llechi wedi bod yn cael eu gweithio ar raddfa fach 
yn Iwerddon ers dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.   
Datblygwyd y gwaith ar ynys Valentia ar raddfa sylweddol 
gan ei berchennog bonheddig, Marchog Kerry, yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac adeiladodd felin slabiau 
llechi eang wedi ei phweru gan stêm yn ei anheddiad 
model yn Knightstown. Yn y chwareli twll ar lannau 
dwyreiniol Llinon (Shannon) erys tystiolaeth o incleiniau 
tsiaen. Agorwyd chwareli eraill, llai yn Swydd Sligo, 
Swydd Corc, Swydd Wicklow a Swydd Wexford.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Dan fygythiad ac yn dameidiog

Cyflwr cadwraeth: Gwael; rhagwelir gwaith cadwraeth ar felin slabiau llechi 
Knightstown oedd yn cael ei phweru gan stêm

Gwarchod a rheolaeth: Rhan gyfyngedig o felin slabiau llechi Knightstown wedi 
ei gwarchod yn ddiweddar

Tebygrwydd: Tebygrwydd technegol gyda Gogledd Orllewin Cymru yn 
amlwg, fel incleiniau tsiaen a rheilffyrdd mewnol, ar ôl i 
weithwyr medrus ymfudo yno o Ogledd Orllewin Cymru    

Gwahaniaethau: Ar raddfa fach a natur wasgaredig y diwydiant

Maine-et-Loire (Anjou) (Ffrainc)

Thema: Tirwedd chwarela a mwyngloddio

Cyfnod amser: Y canol oesoedd i’r unfed ganrif ar hugain

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae creigiau llechi Maine-et-Loire (cyn dalaith Anjou) yn 
ffurfio cyfres o blygiadau tyn a chul ar echel gogledd-de 
a olygai na ellid ymestyn i’r ochrau yn y tyllau llechi 
cynnar, ac yn y pen draw bu’n rhaid gweithio’r gwelyau 
mewn cloddfeydd. Roedd eu rheolwyr a’u peirianwyr yn 
ymweld â Gogledd Orllewin Cymru yn rheolaidd ac fe 
welwyd bod tebygrwydd yn y dulliau y gweithiwyd  
Cydran Nantlle.  Dehonglwyd yr hanes yn y Musée de 
l’Ardoise yn Trélazé.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Yn rhannol dan fygythiad; tameidiog

Cyflwr cadwraeth: Cyfyngedig; rhai fframiau cynnal pren hanesyddol 
(chevalements, fframiau pen siafftiau) wedi eu cadw.

Gwarchod a rheolaeth: Lleolir rhai o’r safleoedd hyn ym Mharth Clustogi 
Treftadaeth y Byd Dyffryn Loire rhwng Sully-sur-Loire a 
Chalonnes ond nid ydynt yn ffurfio rhan o’r eiddo. 
O lwybr yn nhirwedd Trélazé ceir golygfeydd o chwareli 
wedi gorlifo. 

Tebygrwydd: Graddfa tirwedd y diwydiant; dosbarthiad y cynnyrch 
ledled y byd; parhad technolegol yn cynnwys defnyddio 
incleiniau tsiaen mewn cloddfeydd; y defnydd o iaith 
leiafrifol gan weithwyr Llydewig mudol yn gyffelyb i’r 
defnydd o’r Gymraeg fel iaith Tirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru

Gwahaniaethau: Er bod Maine-et-Loire a Gogledd Cymru ill dau ar 
adegau yn rheoli marchnadoedd y byd, chwareli Cymru 
oedd arweinwyr y farchnad yn ystod prif gyfnod y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg ac roeddent yn fwy 
cynhyrchiol ar eu hanterth. Nid cheir chevalements 
sylweddol wedi eu pweru gan stêm neu drydan yng 
Ngogledd Orllewin Cymru, gan adlewyrchu amgylchedd 
mynyddig Cymru a’r defnydd y gellid ei wneud o ddŵr fel 
prif adnodd. 

Nid yw’r amgylchedd chwareli llechi yn Maine-et-Loire 
yn cyfateb i raddfa’r tirffurf ac effaith Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru a bu colled sylweddol o 
nodweddion ar yr wyneb. Hyd yma, nid oes unrhyw 
dystiolaeth o gyfnewid technoleg /diwylliannol o Maine-
et-Loire i Ogledd Orllewin Cymru.

Ffigwr 3.24. Chwarel lechi fechan Kilcavan yn Swydd Wicklow, Iwerddon. Roedd Cymro yn 
rheolwr ar y chwarel hon yn y 1930au.
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Llydaw (Ffrainc)

Thema: Safleoedd mwyngloddio a chwarela llechi

Cyfnod amser: Y ddeunawfed ganrif i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Roedd llechi yn cael eu gweithio mewn tair départment 
yn Llydaw, yn Morbihan (yn Gourin); Côtes du Nord (yn 
Plévin a Maël-Carhaix) a Finistère (ym Motreff a Saint-
Goazec). Yma, câi chwareli eu gweithio fel tyllau agored 
ac (o’r ddeunawfed ganrif) mewn siambrau tanddaearol.  
Defnyddiwyd incleiniau a siafftiau pŵer stêm i godi’r 
cynnyrch i fyny.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Credir eu bod dan fygythiad ac yn dameidiog

Cyflwr cadwraeth: Rhestrir y prif chwareli ar yr Inventaire Général du 
Patrimoine Culturel

Gwarchod a rheolaeth: Mae chevalement (ffrâm gynnal bren) wedi ei chadw yn y 
Musée Des Ardoisières yn Maël-Carhaix

Tebygrwydd: Amryfal ffyrdd o weithio; defnydd o’r Llydaweg gan 
chwarelwyr yn gyffelyb i’r defnydd o’r Gymraeg yn 
Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. 

Gwahaniaethau: Roedd chwareli Llydaw ar raddfa fach, yn arbennig 
mewn perthynas â graddfa tirwedd ranbarthol diwydiant 
llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Yr Ardennes (Gwlad Belg a Ffrainc)

Thema: Safleoedd mwyngloddio a chwarela llechi

Cyfnod amser: Rhufeinig i’r unfed ganrif ar hugain; yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Diwydiant gyda’i wreiddiau yn oes y Rhufeiniaid a 
ffynnodd yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, gwnaeth ddefnydd helaeth o gludiant ar yr 
afon a phŵer stêm i bwmpio’r gwaith ac i weithredu’r 
melinau llechi. Ar ôl 1945, cafodd gweithwyr eu recriwtio 
o sawl gwlad wahanol. Mae chevalement (ffrâm gynnal 
bren) drawiadol wedi ei chadw yn Rimogne, a system 
tipio inclên yn Fumay. Mae peth gwaith tanddaearol yn 
hygyrch. (Nodir Haut-Martelange ar wahân.)

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Dan fygythiad ac yn dameidiog

Cyflwr cadwraeth: Yn gyffredinol wael

Gwarchod a rheolaeth: Cyfyngedig

Tebygrwydd: Peth tebygrwydd technegol, fel defnyddio rheilffyrdd 
bach

Gwahaniaethau: Mae diwydiant llechi yr Ardennes yn wasgaredig ac nid 
yw’n cyfateb i raddfa’r tirffurf ac effaith Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru. Roedd yn gwneud mwy o 
ddefnydd o bŵer stêm. Mae’r gymysgfa ethnig eang yn y 
chwareli yn cyferbynnu gyda’r cymunedau un-diwylliant 
yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Ffigwr 3.25. Yn dechnegol, roedd chwareli llechi Maine-et-Loire a’r Ardennes yn fwy blaengar 
na’r rhai yng Nghymru tan ddiwedd y ddeunawfed ganrif a’r Chwyldro, ond ychydig iawn sydd 
i’w weld bellach o’r nodweddion cynnar hynny. Mae’r ysgythriad yma o’r 1760au yn dangos y 
peiriannau weindio a phwmpio a fyddai’n cael eu defnyddio yng Nghymru ymhen ychydig o 
flynyddoedd wedyn. 

Ffigwr 3.26. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd diwydiant llechi Maine-et-
Loire yn araf i fabwysiadau technolegau newydd fel melinau mecanyddol a rheilffyrdd.  Yma 
mae holltwyr yn dal i weithio mewn llochesi syml sy’n atal y gwynt, gyda cheffyl a throl yn 
cludo’r cynnyrch. 
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Haut-Martelange (Uewermaarteleng, Obermartelingen) (Lwcsembwrg)

Thema: Tirwedd mwyngloddio llechi 

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Agorwyd mwynglawdd llechi yn ardal lechi’r Ardennes ar 
ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a ddatblygwyd 
yn ddiweddarach gan deulu Rother o Hamburg, oedd yn 
perthyn trwy briodas i deulu Charles Easton Spooner o 
Borthmadog, Ysgrifennydd a Pheiriannydd Rheilffordd 
Ffestiniog a pheiriannydd ymgynghorol i chwareli llechi.  
Mae’r safle’n cynnwys y cyn felin lechi, gweithdai 
cysylltiedig a pheiriannau, inclên gaiff ei phweru i gludo’r 
cynnyrch i fyny, olion inclên cludo i fyny i dipio gwastraff 
llechi ar ail lefel, cartref y perchnogion nawddogol, gyda’i 
ardd Seisnig, tai gweithwyr ac adeilad swyddfa.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Uchel iawn

Cyflwr cadwraeth: Da

Gwarchod a rheolaeth: Gweithredir fel amgueddfa (Musée de l’Ardoise) dan 
nawdd y wladwriaeth (Archddugiaeth Lwcsembwrg); yn 
rhannol agored i’r cyhoedd. Heb ei hail, Haut-Martelange 
yw’r dirwedd llechi hanesyddol sydd wedi cadw orau yn 
yr Ardennes.

Tebygrwydd: Arweiniodd cysylltiadau personél rhwng rheolwyr y 
chwarel yn Haut- Martelange (Uewermaarteleng, 
Obermartelingen) yn Archddugiaeth Lwcsembwrg a 
Chwarel yr Oakeley yng Nghydran Ffestiniog at adeiladu 
inclên wedi’i phweru ac adeilad melin sy’n adleisio yr 
arfer yn Ffestiniog.

Gwahaniaethau: Nid yw Haut-Martelange yn cyfateb i effaith ranbarthol 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. 

Diwydiant llechi Yr Almaen

Thema: Safleoedd mwyngloddio a chwarela llechi

Cyfnod amser: Rhufeinig i’r unfed ganrif ar hugain; yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Roedd mwyngloddio llechi yn digwydd o amgylch ardal 
Mayen, i’r gorllewin o Koblenz yn nyffryn Moselle, yn oes 
y Rhufeiniaid, ond fel arall caiff y diwydiant ei nodi gyntaf 
yn y bymthegfed ganrif ger Lehesten yn Thuringia, ble 
cafodd y safle ei ddatblygu yn y 1860au. Ardaloedd eraill 
oedd yn cynhyrchu llechi erbyn y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg oedd rhwng Wiesbaden a Koblenz yn y Rhein, 
Mayen (yn Fell, Kreuzberg, Sauerthal a Kaub) ac yn 
Westphalia (ger Raumland a Berleburg), yn Nuttlar 
(Ostwig) a Fredeburg. Erbyn 1872 cyflogwyd tua 5,000 o 
ddynion, ond roedd cynhyrchiant drwy’r Almaen yn isel.  
Roedd un chwarel yn yr Almaen (nid yw’n glir pa un) yn 
cyflogi rheolwr o Gymru, Owen Williams o Chwarel y 
Penrhyn. Allforiwyd byrddau llifio o Borthmadog i 
chwarel lechi yn yr Almaen. 

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Dan fygythiad gan fwyaf ac yn dameidiog

Cyflwr cadwraeth: Mae Schiefe Park Lehesten wedi cadw tŷ chwimsi a 
adeiladwyd yn 1862 ac a addaswyd i weithio gyda stêm 
dair blynedd yn ddiweddarach, yn ogystal â strwythurau 
eraill. Yma mae tyllau cloddfeydd a lefelau dan ddaear yn 
hygyrch. Mae adeiladau a nodweddion eraill wedi eu 
cadw drwy waith llechi yn Lotharhail ym Mafaria a 
Barbara und Hoffnung yn Rheinland-Pfalz, yn y 
Schieferbergbaumuseum Nuttlar ac mewn mannau eraill.  

Gwarchod a rheolaeth: Caiff rhai safleoedd eu rheoli oherwydd eu gwerth treftadaeth. 

Tebygrwydd: Tebygrwydd technegol yn cynnwys rheilffyrdd 0.6 o led

Gwahaniaethau: Ar raddfa lai a natur wasgaredig y diwydiant

Ffigwr 3.27. Mae’r felin lechi yn chwarel Haute Martelange, Lwcsembwrg yn dilyn dull 
pensaernïol cyfandir Ewrop ond nid yw’n anhebyg i adeiladau cyffelyb yn nhirwedd llechi 
Ffestiniog yr oedd gan y teulu a oedd yn berchnogion gysylltiadau agos â hwy.

Ffigwr 3.28. Adeiladwyd y tŷ weindio hwn yn y chwarel lechi yn Lehesten yn Thuringia (Yr 
Almaen) ar gyfer chwimsi ceffyl yn 1862, gan ddilyn traddodiad hir yn hanes mwyngloddio yr 
Almaen o adeiladu to pigfain dros y mecanwaith. Newidiwyd y ceffylau am injan stêm yn 1865.
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Awstralia a Tasmania

Thema: Safleoedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Mae llechi wedi bod yn cael eu gweithio yn Awstralia ers 
y 1840au gyda chynrychiolaeth dda o Gymry a 
Chernywiaid ymysg y gweithwyr.  Gweithiwyd llechi yn 
Tasmania o’r 1850au.  Gelwid y brif chwarel yma yn 
‘Bangor’ ac roedd rheilffordd bren yn ei chysylltu gyda’r 
arfordir.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Dan fygythiad ac yn dameidiog

Cyflwr cadwraeth: Cyfyngedig

Gwarchod a rheolaeth: Cyfyngedig

Tebygrwydd: Nodweddion diwylliannol

Gwahaniaethau: Mae tirweddau llechi Awstralia a Thasmania ar raddfa 
llawer llai na rhai Gogledd Orllewin Cymru; er eu bod 
wedi goroesi yn dda mewn rhai mannau, ni fu ganddynt 
dirweddau diwydiannol sylweddol, ac ni chafodd eu 
cynnyrch oblygiadau mor bellgyrhaeddol â’r Eiddo 
Enwebedig.

Himachal Pradesh (India)

Thema: Tirwedd mwyngloddio a chwarela llechi

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r unfed ganrif ar hugain

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Gellir dod o hyd i lechi yn yr India yn Rajasthan, Haryana, 
Andhra Pradesh a Madhya Pradesh; er hynny mae’r prif 
waith yn nhalaith Himachal Pradesh yng ngogledd yr 
India, ble dechreuwyd ar y gwaith yn fasnachol yn 1867 
fel Kangra Valley Slate Co. Ltd. Lleolir y gwaith yma ym 
mynyddoedd Dhauldhar ar odrau’r Himalayas.  
Rhoddodd y gwaith mwyngloddio diweddar gyflogaeth i 
gannoedd o weithwyr oedd yn gweithio mewn amodau 
heb eu rheoli, gyda lleiafswm o gyfalaf a lleiafswm o 
systemau mecanyddol.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Potensial i fod yn uchel, o gofio natur draddodiadol a 
direol y gweithrediadau

Cyflwr cadwraeth: Heb eu cadw

Gwarchod a rheolaeth: Dim gwarchodaeth; ddim yn cael ei reoli fel ased 
treftadaeth

Tebygrwydd: Mae’r gwaith yn Himachal Pradesh yn cynnig hanes 
cyffelyb i gyfnodau cynharaf y diwydiant llechi yng 
Ngogledd Orllewin Cymru.

Gwahaniaethau: Ni wnaeth y diwydiant llechi yn Himachal Pradesh fynd 
drwy gyfnod cyfalafu mawr o weithredu fel yng 
Ngogledd Orllewin Cymru a sefydlodd drefi newydd a 
systemau cludiant penodol.

Nova Scotia, Quebec, Newfoundland (Canada)

Thema: Safleoedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Dechreuodd diwydiant llechi ddatblygu yng Ngogledd 
America Brydeinig ychydig o flynyddoedd cyn y 
Cydffederasiwn yn 1867. Roedd llechi Ffrengig wedi bod 
yn cael eu defnyddio ym Montreal am nifer o 
flynyddoedd cyn hynny. Roedd y prif chwareli yn Nova 
Scotia ac mewn dwy ardal o Quebec.  Bu’r Cymry yn 
brysur yn datblygu’r diwydiant ond roedd ar raddfa 
fechan bob amser.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Credir eu bod dan fygythiad ac yn dameidiog

Cyflwr cadwraeth: Nis gwyddir

Gwarchod a rheolaeth: Nis gwyddir

Tebygrwydd: Tystiolaeth o ymfudo gan Gymry

Gwahaniaethau: Diwydiant ar raddfa fach

Ffigwr 3.29. Mae cloddio am lechi yn parhau yn Bad Fredeburg yn Ardal Lechi y Rheindir 
(Gogledd y Rhein Westphalia), Yr Almaen.
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Ardal llechi Maine (UDA)

Thema: Safleoedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r unfed ganrif ar hugain; 
yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Diwydiant a ddatblygwyd gan ymfudwyr o Gymru ond a 
edwinodd ar ôl 1945. Roedd llechi yn cael eu gweithio 
mewn sawl cloddfa fechan, gyda rheilffyrdd 0.6m o led 
yn cludo’r llechi.

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Dan fygythiad sylweddol ac yn dameidiog

Cyflwr cadwraeth: Gwael

Gwarchod a rheolaeth: Cyfyngedig; mae’r ‘tŷ llechi’ Eidalaidd o tua 1860, a 
adeiladwyd gan y Brownville and Piscataquis Slate 
Company, wedi ei restru ar y Gofrestr Genedlaethol o 
Fannau Hanesyddol. Lluniwyd ei sylfeini a waliau allanol 
yn gyfan gwbl o lechi.

Tebygrwydd: Cysondeb technegol a diwylliannol gyda Gogledd 
Orllewin Cymru, fel defnyddio’r rheilffyrdd bach

Gwahaniaethau: Ar raddfa lai a natur wasgaredig y diwydiant

Ardal llechi Pensylfania (UDA)

Thema: Tirwedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg; yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Lleolir 80km i’r gogledd orllewin o Philadelphia, ac roedd 
yn un o’r cynhyrchwyr llechi byd-eang pwysicaf yn 
hanesyddol. Lleolir sawl chwarel mewn ardal gul sy’n 
ymestyn 56km2 dros dir isel (165m o uchder) a thonnog a 
leolir rhwng afonydd Lehigh a Delaware. Cysylltir 
mwyngloddio llechi ar raddfa fawr â Robert Jones a 
ddaeth o Ogledd Orllewin Cymru. Enwodd y prif 
anheddiad yn Bangor. Lledodd y diwydiant yma ar draws 
ymylon gogleddol siroedd Lehigh a Northampton, ble y 
cofnodwyd rhai cannoedd o chwareli bychain agored. 
Daeth tref Slaington ar afon Lehigh yn ganolfan bwysig; 
roedd llawer o’r chwareli a’r melinau yn cael eu 
gweithredu gan Gymry. Mae’r prif olion sylfaenol yn 
cynnwys chwareli dan ddŵr a channoedd o domennydd 
o garreg wastraff. Yn Coulsontown, York County, mae 
pedwar bwthyn carreg a adeiladwyd ar gyfer chwarelwyr 
yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg mewn 
arddull sy’n hynod nodweddiadol o ardal Eryri. 

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Mae sawl safle wedi goroesi mewn cyflwr dilys ac wedi 
eu gadael yn wag

Cyflwr cadwraeth: Wedi eu gadael heb unrhyw waith cadwraeth, er bod 
cofnod manwl a gwaith dogfennu safleoedd dewisol yn 
cael ei gynnal drwy gydweithio lleol rhwng sefydliadau 
academaidd. Bwriad hyn yw gallu blaenoriaethu’r gwaith 
cadwraeth angenrheidiol.

Gwarchod a rheolaeth: Cyfyngedig; rhestrwyd Ardal Hanesyddol Slatington ar y 
Gofrestr Genedlaethol o Fannau Hanesyddol. Mae hyn yn 
cynnwys y First School Slate Factory yng ngorllewin 
Slatington. Mae Bythynnod Coulston yn cyfrannu at Ardal 
Hanesyddol Genedlaethol. Fel arall, nid oes unrhyw 
warchodaeth ffurfiol wybyddus, ond mae rhai safleoedd 
yn cael eu rheoli fel rhan o’r ‘Llwybr Llechi’. Ar hyn o bryd 
(2019) mae bwriad i ymgorffori’r ‘Ardal Llechi’ yng 
Nghoridor Treftadaeth Cenedlaethol Lehigh.

Tebygrwydd: Mae’r chwareli llechi hyn a yrrwyd/dylanwadwyd yn gryf 
gan Gymru yn ystod eu datblygiad cynnar, yn rhannu rhai 
nodweddion megis cloddfeydd agored llawn dŵr a 
thomennydd helaeth o garreg wastraff.

Gwahaniaethau: Yn gynyddol mae’r safleoedd hyn yn dod yn llai cydlynol 
fel tirwedd. Mae rhai rheilffyrdd wedi goroesi ac mae 
aneddiadau hefyd wedi cadw rhai elfennau o’u cymeriad 
hanesyddol. Mae’r olion sylfaenol yn gynyddol llai 
cyflawn fel maent yn mynd yn fwy tameidiog, oherwydd 
adennill a phwysau datblygu gan ddiwydiant ysgafn a 
defnydd tir amgen.

Ffigwr 3.30. Dengys y bythynnod yma yn Coulsontown, York County, Pensylfania (UDA), sut  y 
bu i ymfudwyr o Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ddod â’u ffurfiau pensaernïol eu 
hunain drosodd gyda hwy.
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Ardal llechi Efrog Newydd-Vermont (UDA)

Thema: Tirwedd chwarela llechi

Cyfnod amser: Y bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r unfed ganrif ar hugain; 
yn parhau

Gwerthoedd a 
phriodweddau allweddol:

Diwydiant a ddatblygwyd o ganol y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg yn cynhyrchu offer ysgrifennu, deunyddiau toi a 
chynnyrch slabiau o gloddfeydd bychan. Bu ymfudwyr o 
Gymru yn meddiannu’r swyddi crefftus, tra bod 
Gwyddelod, Hwngariaid, Rwtheniaid ac Eidalwyr yn 
labrwyr. Dilynwyd dirywiad yr ugeinfed ganrif gan 
adfywiad cymharol. Mae’r Slate Valley Museum yn 
Granville, Efrog Newydd yn dehongli hanes y diwydiant. 

Dilysrwydd a 
Chyfanrwydd:

Mae sawl safle wedi goroesi sydd mewn cyflwr dilys ac 
wedi eu gadael yn wag

Cyflwr cadwraeth: Ni wyddys

Gwarchod a rheolaeth: Cyfyngedig; Rhestrwyd y Farmers National Bank a 
Swyddfa Cwmni Llechi W.H. Hughes, sydd hefyd yn cael 
ei adnabod fel Neuadd Tref Granville, ar y Gofrestr 
Genedlaethol o Fannau Hanesyddol. (Roedd W.H. 
Hughes yn fab i Hugh W. Hughes, ‘Brenin Llechi 
Granville’, a oedd yn wreiddiol o Ogledd Orllewin Cymru, 
ac a gasglodd ffortiwn sylweddol er iddo barhau yn 
anllythrennog drwy gydol ei oes.)

Tebygrwydd: Mae cysondeb technegol gyda’r diwydiant llechi yng 
Ngogledd Orllewin Cymru drwy fewnfudo – technoleg 
rhaffordd inclên tsiaen o Gymru yn cymryd lle dericiau a 
chwimsiau ceffyl, a gafodd wedyn eu newid am hoistiau 
cebl o 1894; mae cysondebau diwylliannol yn amlwg.

Gwahaniaethau: Natur wasgaredig y diwydiant; cymysgfa ethnig eang yn 
cyferbynnu gyda’r cymunedau un-diwylliant yng 
Ngogledd Orllewin Cymru

Dadansoddiad o Ganlyniadau 3

Mae’r canolfannau hanesyddol ar gyfer mwyngloddio llechi, a ddatblygwyd ar draws 
y byd er mwyn cyflenwi marchnadoedd rhyngwladol o’r ddeunawfed ganrif ymlaen, 
yn meddu ar rai tirweddau chwarela llechi a mwyngloddio pwysig, ond yn gyffredinol 
nid ydynt ar yr un raddfa o’u cymharu â Gogledd Orllewin Cymru. Nid ydynt ychwaith 
yn dangos defnydd mor amrywiol o dechnoleg (chwarela, mwyngloddio a phrosesu), 
o’r isadeiledd cludiant (yn enwedig rheilffyrdd bach) na dilysrwydd a chyfanrwydd 
aneddiadau cysylltiedig. Maent yn brin o’r elfennau hynny sydd mor amlwg yng 
Ngogledd Orllewin Cymru ei hun.

Mae ffynonellau hanesyddol yn cadarnhau dylanwad rheolwyr o Gymry ar nifer o’r 
safleoedd hyn. Mae symudiad llafur o Ogledd Orllewin Cymru i chwareli llechi mewn 
rhannau eraill o’r byd, yn ogystal â’r dylanwad technegol amlwg gan beirianwyr a 
rheolwyr o’r diwydiant, yn cadarnhau maen prawf (ii) cyfnewidfa pwysig o werthoedd 
dynol, yn enwedig yn anterth y cyfnod o 1780 i 1940, ar ddatblygiadau mewn 
pensaernïaeth a thechnoleg a (iv) enghraifft eithriadol o dirwedd sy’n dangos mewn 
ffordd ddramatig, gyfnod arwyddocaol yn hanes dynoliaeth – y Chwyldro 
Diwydiannol – drwy ymelwa ar adnoddau naturiol llechi ar raddfa anferthol. (Gweler 
isod Gasgliad y Dadansoddiad o’r Elfennau ar gyfer maen prawf [v]). 

Ffigwr 3.31. Sefydlwyd bwrdeistref Bangor (Pensylfania) gan Robert Morris Jones (1825–1886) 
o Fangor (Gwynedd), a ddatblygodd y diwydiant llechi yn lleol. Roedd y chwareli yn helaeth 
ond mae mwy a mwy o lystyfiant i’w weld ynddynt bellach.

Ffigwr 3.32. Gwelir amgylchedd unigryw chwarel yn ardal llechi Efrog Newydd-Vermont yn 
amlwg yn y murlun hwn o 1939, a beintiwyd gan Martha Levy o Ysgol Uwchradd Granville yn 
Nhalaith Efrog Newydd, sydd bellach yn rhan o gasgliad parhaol y Slate Valley Museum. Mae’n 
dangos Cymry yn gweithio ar y cyd â mewnfudwyr o ddiwylliannau Ewropeaidd eraill. Mae 
Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis (Cydran 2) wedi ei gefeillio gyda’r Slate Valley Museum. 
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3.2.v Casgliad dadansoddi Canlyniadau 1, 2 a 3

Mae’r Eiddo Enwebedig yn cael ei gyfrif yn eiddo eithriadol o’i gymharu â thirweddau 
diwylliannol tebyg a ffurfiwyd yn sgil chwarela am garreg, a gall lenwi bwlch allweddol 
ar Restr Treftadaeth y Byd. Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn arddangos 
llawer o nodweddion pwysicaf chwarela cerrig, gyda rhai ohonynt yn dyddio’n ôl i’r 
oesoedd cynnar, ond a gyrhaeddodd raddfa tirwedd ddiwydiannol, yn enwedig yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.

3.2.vi Cyfiawnhad dros ddewis y Cydrannau

Mae canlyniadau 1, 2 a 3 uchod yn rhoi cyd-destun ar gyfer y broses o ddewis y 
Cydrannau sy’n llunio enwebiad cyfresol Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. 
Mae cymharu gydag ardaloedd eraill sy’n cynhyrchu llechi yng Nghymru a thu hwnt 
yn cadarnhau ehangder trosglwyddiad technoleg o Ogledd-orllewin Cymru i rannau 
eraill o’r byd, ac arbenigrwydd y dirwedd lechi hon, gyda’i daeareg a’i ffurfiau amrywiol 
o amgylchedd naturiol, a oedd yn galw am dechnoleg ddyfeisgar ac allforiadwy. 

Felly mae angen enwebiad cyfresol er mwyn sylweddoli graddfa diriogaethol, 
dosbarthiad daearegol anwastad, ac amrywiaeth y dirwedd ddiwylliannol 
ddiwydiannol ehangach, gan gynnwys y cysylltiadau swyddogaethol a chymdeithasol 
sy’n hanfodol er mwyn deall arwyddocâd y cyfan. Yn ogystal, mae cymharu gyda 
thirweddau diwylliannol arysgrifedig yn pwysleisio arwyddocâd nid yn unig y broses 
echdynnu ei hun ond hefyd y systemau technegol cysylltiedig, megis prosesu, trin a 
chludo, a’r systemau cymdeithasol, gan gynnwys tai ac aneddiadau, ar lefelau 
grwpiau gwahanol. Mae’r rhain yn adlewyrchu’r amrywiaeth o ofynion prosesu, trin 
a chludo o fewn pob Cydran yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, a hefyd 
y gwasgariad o fewn yr Eiddo Enwebedig a thu hwnt o dechnoleg arloesol i gyflawni’r 
gofynion hyn, yn ogystal â’r rhyngweithiad cymhleth o wahanol grwpiau cymdeithasol 
a arweiniodd at greu patrymau anheddiad amrywiol, ac at dreftadaeth anniriaethol 
nodedig y rhanbarth. Dyma’r rheswm mai cyfres o Gydrannau sy’n arddangos y 
Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig.

Felly, mae dewis y chwe Chydran wedi cael ei arwain nid yn unig gan lefelau manwl 
o ymchwil hanesyddol ac ymchwiliad archeolegol i Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru dros flynyddoedd lawer, a chan adolygiad dwys yn y maes, ond hefyd drwy 
ymgynghori ag arbenigwyr sy’n gyfarwydd â safleoedd tebyg ar draws y byd, ac yn 
benodol â chyfnod y Chwyldro Diwydiannol. Mae’r Cydrannau yn ddigon mawr i 
adlewyrchu dimensiwn y dirwedd ddiwylliannol ac i gwmpasu cyfanrwydd 
gweithredol, gofodol a hanesyddol y nodweddion arwyddocaol hynny sy’n goroesi 
o ran echdynnu, prosesu, cludo, anheddiad a defnydd terfynol. 

Cyfran 1: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen hyd at Aber Cegin (Porth Penrhyn) 

Mae’r Gydran hon yn cwmpasu cyfanrwydd y dirwedd o’r chwarel i’r môr ar stad 
diriog fawr, sy’n cyfleu maint yr hyn a fu unwaith yn chwarel lechi fwyaf y byd, ar 
raddfa pan oedd llechi’n cael eu hechdynnu o bonciau grisiog ar y llechwedd ac 
yn y gloddfa, a’r defnydd o bŵer dŵr i weithredu siafftiau cydbwyso i godi 
deunyddiau. Mae’r ddwy system reilffordd gyferbyniol ac arloesol a gludai’r llechi 
i’r harbwr – un arloesol a adeiladwyd mor gynnar ag 1801, a’r llall yn y 1870au – yn 
darlunio’r datblygiadau mewn technoleg nodedig a phwysig, un yn gysylltiedig yn 
benodol â diwydiant llechi Cymru, ac a ddaeth yn allweddol o ran trosglwyddo 
technoleg ryngwladol .

Yr hyn sydd hefyd yn amlwg yw’r gwahaniaeth rhwng aneddiadau wedi’u noddi 
gan y stad a phentref chwarelyddol Bethesda, yn ogystal â’r cyferbyniad hyd yn 
oed mwy pwerus sydd rhwng y bythynnod a’r terasau hyn ar un llaw, a Chastell a 
Pharc Penrhyn perchennog y Chwarel ar y llaw arall. Mae’r porthladd ei hun, sy’n 
rhan annatod o’r ensemble, yn un o’r ddwy esiampl orau sydd wedi goroesi o 
borthladd a ddatblygwyd ar gyfer y diwydiant allforio, ac mae’r ddau ohonynt 
wedi’u cynnwys yn yr Eiddo Enwebedig.
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Cydran 2: 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Mae Chwarel Lechi Dinorwig wedi’i lleoli wrth droed yr Wyddfa, y mynydd uchaf 
yng Nghymru a Lloegr, gan edrych draw dros Lyn Padarn, mewn amgylchedd sy’n 
ddarluniadwy a gerwin yr un pryd. O ran ei graddfa, roedd yn ail o drwch blewyn 
yn unig i Chwarel y Penrhyn, ac yn gweithio ar yr un wythïen lechen Gambriaidd. 
Mae tirffurf y chwarel i’w weld yn amlwg ar draws Llyn Peris, lle mae pob un o’r 
ponciau grisiog sydd wedi eu torri i’r llechwedd yn ymestyn allan i ffurfio tomen o 
rwbel llechi. Mae’n batrwm o chwarel fynydd gyda thoriad unionsyth heb ei ail, 
mewn lleoliad dramatig.

Yma hefyd y mae modd gweld orau system wrthbwyso arbennig incleiniau’r 
chwarel, lle byddai wagenni llawn wrth fynd i lawr yn tynnu’r rhai gwag ysgafnach 
i fyny ar drac cyfochrog, un o’r esiamplau gorau mewn unrhyw gyd-destun 
diwydiannol. Mae hefyd yn cynnwys nodwedd sy’n unigryw iddo, sef y gweithdai 
peirianyddol gyda’u pensaernïaeth pedronglog uchelgeisiol a’u peiriannau 
hanesyddol, sydd bellach yn gartref i Amgueddfa Lechi Cymru. Roedd yr ysbyty 
chwarel gyfagos yn un o nifer yn niwydiant llechi gogledd-orllewin Cymru, ond 
mae bellach yn unigryw oherwydd ei bod wedi’i diogelu’n llawn a’i hagor fel 
amgueddfa. Mae’r aneddiadau sy’n gysylltiedig â Chwarel Dinorwig yn cynnwys 
nid yn unig bentrefi cnewyllol a bythynnod gwasgaredig, ond hefyd enghreifftiau 
wedi goroesi o farics a gafodd eu hadeiladu’n fwriadol ar gyfer chwarelwyr.

Cydran 3: 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 

Yma, oherwydd cyfuniad o dopograffi a pherchenogaeth tir, cafwyd amgylchedd llwm 
ac unigryw lle’r oedd rhaid gweithio’r llechi Cambriaidd cain, a gâi eu gweithio hefyd 
yn Chwarel y Penrhyn a Dinorwig, mewn nifer o gloddfeydd gydag ochrau serth, wedi 
eu tyllu i lawr y dyffryn a’r llechweddau is. Roedd hyn yn gofyn am ddefnyddio systemau 
rhaffordd awyr, sy’n ‘arwyddnod’ o’r gydran hon, ac roedd yn arwain at yr her o dipio 
rwbel mewn amgylchedd cyfyng lle na fyddai’n rhwystro cloddio yn y dyfodol. 
Llwyddwyd i ddatrys y broblem o ddŵr yn gorlifo  – her gyson – drwy ddefnyddio 
technoleg bwmpio o Gernyw, ac mae modd gweld un o’r ddau brif fath gan fod yr 
offer gwreiddiol wedi goroesi yn y fan a’r lle, sydd yn eithriadol. Mae llwybr y rheilffordd 
a’i incleiniau cysylltiedig yn amlwg. Mae dynameg gymdeithasol unigryw Dyffryn 
Nantlle yn amlwg yn amrywiaethau’r aneddiadau, gan gynnwys yr anheddau a’r 
adeiladau ffermydd o ddiwedd y canol oesoedd a gafodd eu haddasu, y bythynnod a 
adeiladwyd ar wastraff y mynydd, a’r pentref a gynlluniwyd gan gwmni. 

Cydran 4: 
Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), 
y Rheilffyrdd a’r Felin 

Mae’r amgylchedd anghysbell ucheldirol hwn yn amlygu’r gobaith masnachol a 
grëwyd gan y diwydiant llechi yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn 
dangos pa mor hawdd oedd cael gafael ar gyfalaf ar gyfer buddsoddi yn y DU ar 
y pryd, lle’r ystyrid bod hyd yn oed llechen o ansawdd wael yn gallu cael ei 
gweithio er elw ar ffurf slabiau pensaernïol pe bai peirianwaith o’r radd flaenaf yn 
cael ei ddarparu. Mae methiant y ddwy chwarel wedi gadael enghraifft glasurol o 
ddull canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg o echdynnu, prosesu a chludo llechi 
a slabiau llechi, yn ogystal â lletya’r gweithlu mewn lleoliad anial. Mae goroesiad 
y felin slabiau llechi aml-lawr, odidog yn unigryw.

Cydran 5: 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i 
Borthmadog 

Mae gwythiennau llechi Ordofigaidd ardal Ffestiniog yn gorwedd ar ongl fas i’r 
llorweddol. O’r herwydd, er bod y gwaith agored yma yn dal ar raddfa enfawr, 
mae mwyafrif y llechi’n cael eu cloddio o gannoedd o siambrau tanddaearol, ac 
yn cael eu cludo i’r wyneb ar hyd twneli a thrwy incleiniau wedi’u pweru. Roedd 
anghenion ynni chwareli Ffestiniog cymaint fel bod dŵr nid yn unig yn cael ei 
ddefnyddio’n helaeth i weithio peiriannau yn uniongyrchol, ond ei fod hefyd yn 
cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan yn gynnar iawn. Mae’r tomennydd rwbel 
llechi yn codi uwchlaw tref Blaenau Ffestiniog, y lle mwyaf nodweddiadol drefol o 
aneddiadau’r chwareli. Hefyd, mae’r Gydran hon yn cwmpasu’r dirwedd gyfan, nid 
yn unig o ran cynhyrchu ac anheddiad ond hefyd o ran trafnidiaeth, trwy gyfrwng 
Rheilffordd Ffestiniog a’i dylanwad rhyngwladol, a adeiladwyd i gysylltu’r chwareli 
â’r môr yn harbwr Porthmadog ac sy’n gwbl weithredol o hyd. Mae’r cysylltiad 
rheilffordd weithredol hwn yn darparu cyfanrwydd swyddogaethol eithriadol i’r 
ensemble, a chyfle diguro i ddeall sut oedd adnoddau naturiol o’r fath yn cael eu 
hagor i fyny yng nghyfnod y Chwyldro Diwydiannol. 

Cydran 6: 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Tal-y-llyn 

Mae Bryneglwys, lle cloddiwyd am lechi Ordofigaidd de Gwynedd, yn dangos 
gwahanol ffyrdd o gloddio ar y wythïen hon a oedd bron yn hollol fertigol, mewn 
cloddfa agored yn gyntaf ac yna drwy gloddio dan ddaear, gan adlewyrchu trefn 
dyfodiad  gweithwyr o Gydrannau 3 a 5. Arweiniodd y mewnlifiad sydyn o gyfalaf 
i’r Gydran hon yn y 1860au o gyfeiriad diwydiant gwehyddu Sir Gaerhirfryn at greu 
pentref Abergynolwyn ac at adeiladu’r rheilffordd stêm bwrpasol gyntaf yn y 
diwydiant llechi, sef Rheilffordd Tal-y-llyn. Fel yr ail o ddwy reilffordd weithredol a 
gâi eu pweru gan stêm yn yr Eiddo Enwebedig, ynghyd â’r prif ddiwydiant yr oedd 
yn ei wasanaethau, mae’n gwahaniaethu’r dirwedd chwarelyddol hon ar lefel 
gymharol fyd-eang. Hi oedd y rheilffordd gyntaf yn y byd i gael ei diogelu gan 
grŵp o selogion rheilffyrdd.

Casgliad dadansoddi’r Cydrannau 

Mae Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru dan feini prawf (ii), (iv) a (v) yn cael ei gyfleu’n llawn gan y Cydrannau isod: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen hyd at Aber Cegin (Porth Penrhyn); 
Tirwedd fynyddig Chwarel Dinorwig; Tirwedd chwareli Dyffryn Nantlle; Chwareli 
llechi Gorseddau a Thywysog Cymru, y rheilffyrdd a’r felin; Ffestiniog: ei 
mwyngloddiau a’i chwareli llechi, ‘dinas llechi’ a’r rheilffordd i Borthmadog; a 
Chwarel Lechi Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Tal-y-llyn. Mae pob 
un o’r Cydrannau hyn yn hollbwysig i gyfleu cyfuniad llawn priodweddau a 
gwerthoedd y cyfan. Er bod tirweddau ychwanegol yn goroesi, nid ydynt yn 
ychwanegu’n sylweddol at y gyfres, a ystyrir yn faint digonol, yn wir, y maint gorau 
posib er dibenion Rhestr Treftadaeth y Byd.
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3.2.vii Cyfiawnhad dros ddewis yr Elfennau

Mae tirweddau diwylliannol a siapiwyd drwy weithio, prosesu a chludo llechi sy’n 
dyddio nôl i gyfnod y Chwyldro Diwydiannol yn ffurfio is-set o amgylcheddau a 
ffurfiwyd wrth gloddio’r garreg o’i ffurfiad daearegol er dibenion dynol, fel yr amlinellir 
uchod yn y Sail ar gyfer Cymharu (Adran 3.2.i). Fel arfer, mae elfennau mewn 
tirweddau diwylliannol o’r fath yn cynnwys y tirffurfiau wyneb a grëwyd, sy’n cynnwys 
llefydd lle câi craig annefnyddadwy ei dadlwytho, yn ogystal ag amgylcheddau 
tanddaearol mewn sawl achos, ond hefyd y modd yr aethpwyd ati i gadw’r gwaith 
yn rhydd o ddŵr, y systemau ar gyfer prosesu a chludo’r allbwn, a rhoi llety i’r rhai 
oedd yn ymwneud â’r diwydiant. Cafwyd gwybodaeth ar gyfer yr adran hon gan 
Uhlir a Gwyn (2015) yn ogystal â gan Coulls (1999) a gan Bergeron (2001) (gweler 
adran 7.e Llyfryddiaeth).

Chwareli, tomennydd a gweithfeydd (tirffurfiau ar y wyneb): 
Elfennau 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 6.3

Caiff chwareli llechi eu hagor ar lechwedd neu fel cloddfa agored. Yn y ddau achos, 
gellir gweithio’r graig fel un wyneb neu gellir gweithio arni ar bonciau grisiog ar lethr 
y bryn. Gwyddys am yr arfer o chwareli cerrig cyfnod yr Eifftiaid a’r Rhufeiniaid, ond 
fe’i datblygwyd ar raddfa eang yn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1). Daeth yn arferiad 
cyffredin pan oedd y ddaeareg yn caniatáu, a hwylusai’r defnydd o reilffyrdd ar gyfer 
symud cerrig defnyddiol a gwaredu gwastraff.Mae gweithio mewn cloddfeydd 
agored hefyd yn gyffredin mewn amgylcheddau chwarela cerrig, a hefyd mewn  rhai 
achosion o echdynnu mwynau metelog. Felly, mae’r Eiddo Enwebedig yn cynnwys y 
ddwy brif ffurf o weithio yn yr awyr agored. Mae tomennydd gwastraff a malurion y 
graig yn ffurfio rhan bwysig o dirweddau llechi, ac yn dangos y rhyngweithiad dynol 
gyda daeareg, ac maent yn aml yn nodweddion tirwedd trawiadol ynddynt eu hunain.

Amgylcheddau tanddaearol: 
Elfennau 1.1, 5.2, 6.2

Mae cerrig wedi cael eu cloddio o dan ddaear yn aml, yn enwedig pan fo’u hangen 
at ddibenion adeiladu ger dinas fawr, a chloddiwyd am lechi o dan ddaear yn Ffrainc, 
Gwlad Belg, Lwcsembwrg, yr Almaen ac India, yn ogystal â gogledd-orllewin Cymru. 
Mae cloddio am lechi yng Nghydran 5 yr Eiddo Enwebedig yn adlewyrchu trwch 
sylweddol y ‘wythïen’ a’i goleddf. Yn nodweddiadol, defnyddid system o siambrau 
‘diliau mêl’ y dywedir iddynt gael eu cyflwyno trwy efelychu chwareli calchfaen 
Dudley, yng ngorllewin Canolbarth Lloegr, system a ddisodlodd, i raddau helaeth, y 
dull cynharach o bileri a safai ar eu traed eu hunain, dull y pery un enghraifft ohono. 
Adlewyrchir gwythïen gulach a goleddf mwy serth Cydran 6 yn siâp a threfn wahanol 
y siambrau.

Y prif nodweddion i’w cymharu yw ffurfiau eraill o fwyngloddio cerrig lle defnyddid 
rhywfaint o’r graig ei hun fel cynhaliaeth, megis yn Dudley a Chaerfaddon (D); maent 
yn cyferbynnu gyda nodweddion megis Chwareli Halen Brenhinol Wieliczka a 
Bochnia (Gwlad Pwyl: 32ter), lle defnyddir ffrâm goed er mwyn cynnal.

Mae amgylcheddau tanddaearol yn cynnwys lefelau draenio a mynediad, yn ogystal 
â thystiolaeth o chwarela. Er bod Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1) yn cael ei gweithio 
yn yr awyr agored, roedd angen lefel draenio nid un unig i gadw’r gweithfannau yn 
sych ond hefyd i dynnu’r dŵr a ddefnyddiwyd yn y siafftiau cydbwyso a pheiriannau 
hydrolig. Roedd y rhain yn gyffredin mewn mwyngloddio metelog (gwythïen) ac fe’u 
canfuwyd mewn safleoedd echdynnu cerrig lle’r oedd eu hangen. 

Adeiladau a pheiriannau diwydiannol hanesyddol: 
Elfennau 1.1-2, 2.1-2, 2.4, 3.1-8, 4.1-3, 5.1, 5.3-5, 6.1 

Llochesi’r chwarelwyr, melinau llechi a melinau slabiau llechi 

Roedd adeiladau a pheiriannau i drosi cerrig crai wedi’u cloddio yn gynnyrch cerrig 
gorffenedig yn gyffredin drwy’r diwydiant chwarela ar draws y byd; ac roeddent yn 
amrywio o strwythurau syml lle defnyddid teclynnau llaw i felinau mecanyddol 
helaeth wedi’u pweru. 

Mae llochesi’r chwarelwyr yn Elfennau 1.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2 a 5.1 yn adlewyrchu 
gwedd gynharaf prosesu, megis yr atalfeydd gwynt a godwyd gan fendeurs (holltwyr) 
llechi Ffrengig neu’r ‘quarr houses’ yn chwareli calchfaen Purbeck.

Hyd y gwyddys, Melinau Llechi Slabiau Felin Fawr (Elfen 1.2) yw’r lleoliad cyntaf yn y 
byd lle’r oedd cerrig yn cael eu torri gan lifiau crynion, a hynny erbyn neu yn ystod 
1802. Gosodwyd llifiau crynion i lifio lignum vitae ym 1803 yn nociau’r Llynges 
Frenhinol yn Portsmouth (DU) gan y peiriannydd Marc Brunel, y gwneuthurwr 
peiriannau Henry Maudsley, a chan Samuel Bentham, y gweinyddwr llyngesol; 
disgrifiwyd y  rhain fel llinell gynhyrchu gyntaf y byd. Nid oes tystiolaeth o unrhyw 
gysylltiad rhwng y ddau safle hyd yma. Daeth llifiau crynion i dorri cerrig yn gyffredin 
yn y Deyrnas Unedig yn y 1820au a’r 1830au. 

Mae safle Felin Fawr wedi’i wneud yn bennaf o felin lechi a strwythurau eraill sy’n 
dyddio o 1866 hyd at yr ugeinfed ganrif, ac nid oes unrhyw olion o adeiladau na 
pheiriannau cynharach wedi’u darganfod, ond mae modd mynd at y ffrwd sianelog a 
weithiai’r peiriannau  hyn ac mae’n rhoi inni’r cyd-destun topograffig ar gyfer harneisio 
pŵer dŵr yn y lleoliad arloesol hwn. Mae dyluniad y ddwy felin yn adlewyrchu melin 
1864 yn Chwarel Lechi Tywysog Cymru (Elfen 4.2), a adeiladwyd gan yr un peiriannydd.

O fewn yr un Cydran â Chwarel Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), mae Melin 
Slabiau Llechi Ynysypandy (Elfen 4.3) yn strwythur aml-lawr anarferol, sy’n ymdebygu 
i arferion ffowndri, yn benodol yn ei defnydd o ffenestri pengrwn. Credir ei bod yn 
seiliedig ar ddyluniad ar gyfer gweithdy sydd bellach wedi’i ddymchwel ar Reilffordd 
Sir Gaerhirfryn a Sir Efrog yn Miles Platting ym Manceinion (DU), gan adlewyrchu 
presenoldeb cyfarwyddwyr rheilffyrdd ar fwrdd rheolwyr Chwarel Lechi Gorseddau. 
Mae llwybr y ddwy reilffordd oedd yn gwasanaethu’r melinau hynod arwyddocaol 
hyn a’u dwy chwarel yn y Gydran hon yn dangos eu cyfanrwydd swyddogaethol 
uchel yng nghyd-destun tirwedd.

Mae Melin Chwarel Lechi Diffwys (Elfen 5.4) yn dangos pŵer stêm yn cael ei 
fabwysiadu i brosesu llechi ynghyd ag integreiddiad prosesu mecanyddol a phrosesu 
â llaw mewn un strwythur i gynhyrchu llechi toi. Mae’r melinau yng Nghydran 3 a’r 
felin ym Mhrif Gyfadeilad Chwarel Lechi Maenofferen (Elfen 5.5) yn dangos graddfa’r 
hyn a lwyddodd yr adeiladau yma i’w wneud pan oedd y diwydiant yn ei anterth ar 
ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a’r defnydd y naill ar ôl y llall o ddŵr, stêm 
a thrydan fel y prif symudwr. Mae’r felin a yrrir gan drydan ar Bonc ‘Awstralia’ (Elfen 
2.2), gyda’r byrddau llifio sy’n weddill yno, yn dangos cam olaf y datblygiad hwn.  
Mae rhai byrddau llifio hefyd wedi goroesi yn eu lleoliad hanesyddol, wedi eu cysylltu 
gyda llinell siafft i olwyn ddŵr 1870 yn Amgueddfa Lechi Cymru (Elfen 2.5), lle’r oedd 
rhai llechi’n cael eu prosesu o Adran Vivian gerllaw (Elfen 2.4).

Mae’r defnydd olynol o ddŵr, stêm a thrydan i bweru peiriannau torri cerrig yn adlewyrchu 
esblygiad cyffredin yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Er bod y melinau hir â 
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thoeau isel yn Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn unigryw, maent yn rhannu’r 
egwyddor ffatri oedd yn cael ei chymhwyso’n gynyddol mewn amgylcheddau eraill a 
oedd yn prosesu cerrig yn y cyfnod hwn, gyda system wedi ei llunio a’i threfnu yn 
rhesymegol, ac wedi ei hadeiladu o gwmpas ffynhonnell bŵer ganolog.

Systemau Cludiant

Roedd systemau cludiant ar gyfer symud oddi mewn i chwareli a mwyngloddiau yn 
dibynnu’n bennaf ar reilffyrdd gyda lled o 0.6m mewn enw, ac mae tystiolaeth 
helaeth ohonynt yn yr Eiddo Enwebedig. Dyma’r prif ddull o symud blociau llechi 
crai i’r melinau a gwastraff cerrig i domennydd, ac i gludo llechi a slabiau gorffenedig 
i iardiau stacio ac i ddod â glo i mewn ar gyfer gefeiliau gofaint a pheiriannau stêm. 
Wrth i’r diwydiant llechi yng Ngogledd Orllewin Cymru fabwysiadu rheilffyrdd haearn 
mewnol ym 1801, roedd hynny’n adlewyrchiad cynnar iawn o’r arfer cynyddol mewn 
llefydd eraill yn y Deyrnas Unedig, yn enwedig yn y diwydiant haearn. Roeddent yn 
gwahaniaethu oddi wrth yr hen systemau pren a arferai wasanaethu mwyngloddiau 
metelog y cyfandir yn ogystal ag oddi wrth y defnydd o dechnolegau sylfaenol megis 
ceffyl a throl a berfa a oedd yn cael eu defnyddio mewn sawl lleoliad. Drwy defnyddio 
rheilffyrdd, roedd chwareli a mwyngloddiau llechi yn cael eu symbylu i fod i ofodau 
gweithio trefnus a rhesymegol, gan eu bod angen ponciau grisiog unffurf, lefelau 
tanddaearol wedi’u saernïo’n briodol a lle ar gyfer tipio gwastraff cerrig. Amlygir y 
defnydd o incleiniau yn benodol ym mhob un o Gydrannau Tirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru ac mae’n dangos y math o dechnoleg a oedd yn hanfodol ar gyfer 
gwaith llwyddiannus mewn mathau eraill o chwareli cerrig, ac mewn mathau eraill o 
ymgymeriadau diwydiannol.

Gellir olrhain y defnydd helaeth o reilffyrdd 0.6m o led fel systemau trin diwydiannol 
ledled y byd yn ôl at ddiwydiant llechi Gogledd Orllewin Cymru (gweler isod).

Defnyddiwyd systemau rhaffordd hefyd. Buont yn nodwedd mewn chwareli agored 
o ddiwedd y ddeunawfed ganrif, gan adlewyrchu’r dulliau cynharach o gludo 
nwyddau ar draws dyffryn. Credir bod y rhaffordd ‘inclên tsiaen’ , lle mae’r nenlinell 
ar ongl, wedi cael ei dyfeisio yn niwydiant llechi Gogledd Orllewin Cymru ac wedi 
cael ei mabwysiadu mewn chwareli llechi yn Iwerddon a’r UDA gan arbenigwyr 
Cymreig oedd wedi allfudo. Mae’r bastiynau llechi sylweddol oedd eu hangen ar y 
systemau hyn yn amlwg yn Elfen 3.3. Mae esiampl lai yn Elfen 6.1 yn cadw tystiolaeth 
o’r olwynion dŵr a oedd yn ei bweru; yma, mae dogfennaeth sy’n cadarnhau 
trosglwyddiad technoleg o Gydran 3.

Enwir y rhaffyrdd ‘Blondin’ mwy soffistigedig ar ôl Charles Blondin, a gerddodd ar 
draws rhaeadr Niagara ar raff dynn ym 1852, ac fe’u defnyddiwyd yn niwydiant cerrig 
yr Alban o 1872. Roeddent yn cynnwys nenlinell gadwynog yn ymestyn ar draws twll 
y gloddfa rhwng dau fast, gyda teithiwr yn mynd ar ei hyd, a rhaff gludo fertigol yn 
dibynnu ar hwnnw yn ei thro. Câi symudiad ochrol y teithiwr ei reoli gan raff 
ddiddiwedd a redai’n baralel i’r nenlinell, ac a gâi ei gweithredu gan yr un ffynhonnell 
pŵer, ar neu ger y banc, a oedd hefyd yn gweithredu symudiad fertigol y rhaff gludo.

Mae’r ‘Blondins’, sy’n ffurfio Elfennau 3.2 a 3.8 yn yr Eiddo Enwebedig yn adlewyrchu 
dyluniad 1896 gan Hendersons o Aberdeen (Yr Alban, DU) a ddefnyddiai raffau dur 
rhad yn lle rhaffau haearn neu gadwyni. Cafodd peiriannau o’r fath eu mabwysiadu 
yn fuan iawn gan ddiwydiannau llechi’r Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, mewn 
porthladdoedd codi glo llyngesol ac mewn prosiectau peirianyddol mawr. Defnyddid 
technoleg debyg hefyd, o’r enw’r ‘ffon chwarel’, mewn chwareli llechi Americanaidd, 

a gafodd ei haddasu o dechnoleg a ddefnyddid yng Ngogledd Orllewin Cymru. 
Cofnodwyd y ‘stick’ weithredol olaf gan Amgueddfa’r Smithsonian ar dâp fideo ym 
mis Hydref 1989 cyn iddi gael ei newid am system ffordd, ddeng mlynedd ar ôl i’r 
‘Blondins’ olaf stopio gweithio yn yr Eiddo Enwebedig.

Mae’r esiamplau sy’n weddill o’r rhaffyrdd ‘Blondin’ (Elfennau 3.2 a 3.8) ac un 
gwahanol lle mae’r nenlinell ar ongl (Elfen 2.4), yn dyddio o dair degawd gyntaf yr 
ugeinfed ganrif, a chredir mai dyma’r unig rai sydd wedi goroesi. Mae craeniau 
rhaffbont, lle gellir dod o hyd i rai agweddau o’r dechnoleg hon, yn cael eu 
defnyddio’n gyffredin ar draws y byd. Mae tramffyrdd yn yr awyr neu téléphériques, 
lle gafaelir yn y cabanau neu’r dysglau gyda rhaff gyriad, yn cynnwys technoleg 
wahanol oherwydd nid oes ganddynt gyfleuster i godi na gostwng y llwyth mewn 
plân fertigol, ac am y rheswm yma ni chânt eu hystyried yn gymaryddion.

Ffigwr 3.33. Roedd incleiniau serth yn cael eu defnyddio’n gyffredin ar reilffyrdd ledled y byd 
o’r ddeunawfed ganrif tan yn ddiweddar, megis yr un yma ar reilffordd gwaith glo Mauch 
Chunk yn Pennsylvania.
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Ychydig iawn o chwareli neu fwyngloddiau yn niwydiant llechi Gogledd Orllewin 
Cymru oedd yn draenio eu hunain. Mae’r injan hydrolig yn Elfen 1.1, oedd yn 
gweithredu’r pympiau, mewn cyflwr da ac yn esiampl anarferol o ddiwedd y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg o dechnoleg a ddyfeisiwyd yn Ewrop yng nghanol y ddeunawfed 
ganrif, ond cymharol brin fu ei defnydd yn y Deyrnas Unedig, lle’r oedd injans pwmpio 
stêm yn fwy cyffredin. Mae Elfen 3.6 yn system bwmpio fwy confensiynol a gâi ei gyrru 
gan olwyn ddŵr, o’r math a ddyfeisiwyd yn yr unfed ganrif ar bymtheg mewn caeau 
cloddio yn Ewrop. Daethpwyd â’r dechnoleg hon i’r safle hwn gan entrepreneuriaid o 
dde-orllewin Lloegr, lle’r oeddent yn gyffredin, ac mae’n cyferbynnu gyda’r Injan 
Drawst Gernywaidd glasurol (Elfen 3.4) ger Chwarel Lechi Dorothea.

Mae digon o dystiolaeth am ddatblygiad ac arwyddocâd byd-eang yr injans hyn. 
Roeddent yn cael eu defnyddio i falu mwynau, i weindio siafftiau mewn mwyngloddiau 
neu i bwmpio mwyngloddiau, chwareli a gweithfeydd dŵr. Mae’r pedair esiampl sydd 
wedi goroesi yn eu lleoliad gwreiddiol yn ffurfio priodweddau Safle Treftadaeth y Byd 
Tirwedd Fwyngloddio Cernyw a Gorllewin Dyfnaint. Mae Injan drawst Gernywaidd 
Dorothea (Elfen 3.4) yng Nghydran 3 yn un o ddim ond tair injan bwmpio o’u math 
drwy’r byd, y tu allan i Gernyw, sydd wedi eu cadw mewn safle cloddio (h.y. nid mewn 
gwaith dŵr) yn eu ffurf dilys yn yr union fan lle y’u codwyd. Hon hefyd yw’r unig un 
sydd wedi goroesi gyda’i boeleri gwreiddiol, gan nad oes yr un ar ôl yng Nghernyw hyd 
yn oed. Dyma’r unig enghraifft sydd ar ôl o’r dechnoleg unigryw hon o fewn yr Eiddo 
Enwebedig – un o ddwy yn unig y credir iddynt gael eu codi oddi mewn iddo – a’r 
unig injan drawst Gernywaidd sy’n goroesi yng nghyd-destun chwarela carreg.

Gwyddys bod un ar bymtheg o injans Cernywaidd wedi goroesi ar draws y byd, yn y 
deuddeg lleoliad isod:

Mae Enwebiad Tirwedd Fwyngloddio Cernyw a Gorllewin Dyfnaint i gael ei chynnwys ar 
Restr Treftadaeth y Byd yn tynnu sylw at arwyddocâd y peiriannau hyn (adran 2a) ac yn 
nodi, o’r sawl un a adeiladwyd, mai nifer fechan yn unig sydd wedi goroesi, ac mae hyd 
yn oed llai ohonynt yn dal ar eu safleoedd gwreiddiol (2b). Mae’r peiriandai lle tynnwyd 
y peiriannau ohonynt hefyd yn dirnodau diwydiannol hynod unigryw yng Nghernyw a 
Gorllewin Dyfnaint (oddeutu 200) ac mewn mannau eraill ledled y byd (dros 50).

Adeiladwyd Injan Drawst Gernywaidd Chwarel Dorothea gan Holman’s o Camborne 
(DU) a chafodd ei chodi ym 1904-1906. Dyma’r injan drawst olaf ond un o’i bath a 
adeiladwyd o’r newydd, a bu’n gweithredu tan y 1950au. Penderfynwyd gosod y 
peiriant hwn ar ôl i gynlluniau am system bwmp hydro-drydanol gael eu gwrthod 
gan nad oedd yn gost effeithiol. Mae ei ddyddiad hwyr yn ychwanegu at ei 
arwyddocâd fel priodwedd o’r angen brys o fewn y Gydran hon i glirio dŵr o dyllau’r 
chwarel, ac fel technoleg oedd yn dal yn hyfyw o fewn y traddodiad Cernywaidd 
mawr o beirianyddiaeth stêm.

Tabl 3.1 Injans trawst Cernywaidd sydd ar ôl drwy’r byd

Lleoliad Talaith / 
rhanbarth / 
bwrdeistref / sir 

Awdurdodaeth Pwrpas

    Malu     Weindio    Pwmpio

Safle 
Treftadaeth 

y Byd?

Mwynglawdd East Pool Cernyw DU 1 1 Ydy

Mwynglawdd South 
Crofty

Cernyw DU 1 Ydy

Mwynglawdd Levant Cernyw DU 1 Ydy

Pont Kew Llundain DU 2 Nac ydy

Gorsaf Bwmpio Crofton, 
Camlas Kennet ac Avon

Wiltshire DU 2 Nac ydy

Mwynglawdd Fresnillo Zacatecas Mecsico 2 Nac ydy

Gorsaf Bwmpio Cruquius Haarlem Yr Iseldiroedd 1 Nac ydy

Llanisien, Dociau 
Caerdydd

Caerdydd DU 1 Nac ydy

Gorsaf Bwmpio 
Sandfields, Lichfield

Swydd 
Stafford

DU 1 Nac ydy

Glofa Prestongrange Dwyrain 
Lothian

DU 1 Nac ydy

Gwaith Copr O’okiep Talaith 
Northern 
Cape

De Affrica 1 Nac ydy

Chwarel Lechi Dorothea Gwynedd DU 1 Enwebwyd

Ffigwr 3.34. Yr injan drawst Gernywaidd yng Ngwaith Copr O’okiep, Talaith Northern Cape, De 
Affrica. Dyma’r unig injan o’i bath yn hemisffer y de sydd wedi goroesi yn ei lleoliad gwreiddiol. 
Cafodd ei chynllunio gan John Hocking a’i hadeiladu gan Harvey’s o Hale, Cernyw (DU).

Cynhyrchu ynni

Er bod nifer o anghenion ynni diwydiant llechi Gogledd Orllewin Cymru wedi’u 
diwallu drwy ddefnyddio pŵer dŵr, mae’r Eiddo Enwebedig yn cynnwys esiamplau 
o beiriannau stêm sefydlog ac o ddefnyddio trydan. Mae’r olwyn ddŵr fawr a gafodd 
ei gwneud yn lleol yn 1870 i yrru’r peiriannau yn Elfen 2.5 (Amgueddfa Lechi Cymru) 
o’r math ‘crogiant’ lle mae pŵer yn cael ei dynnu oddi ar eriant yr ymylon, yn debyg 
i’r ddwy olwyn ddŵr yn Elfen 1.2; mae’r rhain yn cynrychioli cyfnod olaf effeithiol 
esblygiad yr olwyn ddŵr diwydiannol fertigol o’i gwreiddiau yn y Cynfyd.

Nid yw’r peiriannau stêm sydd ar ôl yn yr Eiddo Enwebedig yn rhai ar raddfa fawr nac 
yn arloesol, ond maent yn cynrychioli defnydd ystyriol o dechnoleg oedd ar gael yn 
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fyd-eang ar gyfer amgylchiadau Gogledd Orllewin Cymru. Mae Gorsaf Ynni Dŵr 
Pant yr Afon (Elfen 5.3) yn esiampl sydd wedi goroesi’n dda o dechnoleg a fu’n 
gyffredin ers diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adeiladwyd ym 1904–1906 ac 
mae’n esiampl gynnar, er nad yn arloesol, sy’n adlewyrchu esblygiad parhaus pŵer 
dŵr a oedd yn hanfodol yn natblygiad yr Eiddo Enwebedig. Yng nghyd-destun y 
diwydiant llechi, mae ar raddfa lai na’r peirianweithiau cyntaf y gwyddys amdanynt 
yn chwareli Maine-et-Loire (Ffrainc), sydd heb oroesi. Mae’n adlewyrchu trosglwyddo 
technoleg i ddiwydiant llechi Gogledd Orllewin Cymru, a’r gwerthuso gofalus a 
wnaed gan beirianwyr y chwarel o’r ffurf newydd hon o bŵer. Cafodd ei dylunio a’i 
hadeiladu gan beiriannydd lleol, Charles Warren Roberts (1852–1897), a addysgwyd 
yn Eton ac a ymrwymodd i’w hyfforddi gan Charles Easton Spooner o Reilffordd 
Ffestiniog . Fe’i cyflogwyd gan Reilffordd tynnu glo Dona Teresa Christina ym Mrasil, 
cyn dod yn rheolwr chwarel Llechwedd ym 1887.

Llwybrau trafnidiaeth creiriol: systemau rheilffordd: 
Elfennau 1.3, 2.7, 3.9, 4.4; 5.9, 6.4

Adeiladwyd pedair system reilffordd greiriol sy’n elfennau yng Nghydrannau 1 i 4 yr 
Eiddo Enwebedig ar gyfer cludo llechi (Elfennau 1.3, 2.7, 3.9, 4.4). Yn ychwanegol, 
mae gan y ddwy reilffordd weithredol (gweler isod) adrannau creiriol (Elfennau 5.9, 
6.4). Roedd pob un wedi’u cysylltu â rheilffyrdd mewnol y chwarel ac â systemau trin 
eraill. Adeiladwyd y rhan fwyaf i’r un lled nominal o 0.6m â’r systemau mewnol. 
Adeiladwyd y gynharaf ym 1801 (Elfen 1.3) gan y peiriannydd Thomas Dadford ac 
mae’n adlewyrchu ei arbenigedd mewn adeiladau camlesi; cwblhawyd yr olaf ym 
1879 (Elfen 1.3), lein ar raddfa serth er mwyn rhedeg locomotif. Mae eu cymaryddion, 
felly, i’w cael yn y systemau mwynol cynnar (1770-1830) a wasanaethai gamlesi, ac 
yn y rheilffyrdd lein-gul (0.6-0.75m) diwydiannol diweddarach, o gyfnod y ‘Chwyldro 
Diwydiannol a Thwf Gwyddoniaeth a Thechnoleg’ a ‘Gwladychiaeth Ewropeaidd’.

Mae goroesiad ffurfiannau, pontydd, sarnau a’r adeiladau o fewn yr elfennau hyn yn 
ein galluogi i’w cymharu o ran arwyddocâd, dilysrwydd a chyfanrwydd gyda safleoedd 
rheilffyrdd mwynol cynnar pwysig yn Lloegr a mannau eraill ledled y byd a nodwyd 
mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Historic England (Gwyn and Cossons 2017), 
megis Rheilffordd Peak Forest (Tramffordd) (1796) yn Swydd Derby (DU) a rheilffordd 
gwenithfaen Haytor (1820) yn Nyfnaint (DU), yn ogystal â rheilffyrdd cynnar eraill a 
ddefnyddiai dechnoleg incleiniau megis Rheilffordd Portgae Allgheny (1834) (UDA). Yn 
ddiweddarach, ymddengys fod rheilffyrdd lein-gul (0.6-0.75m) diwydiannol ar draws 
y byd wedi deillio, i raddau helaeth, o arferion diwydiant llechi Gogledd Orllewin 
Cymru, ac fe’u hystyrir yng nghyd-destun rheilffyrdd treftadaeth gweithredol, isod.

Rheilffyrdd treftadaeth gweithredol: 
Elfennau 5.9, 6.4

Mae dwy reilffordd sy’n ffurfio elfennau yng Nghydrannau 5 a 6 – Ffestiniog a Thal-
y-llyn – yn dal yn weithredol fel atyniadau treftadaeth. Mae’r ddwy yn arbennig o 
ran goroesiad nodweddion hanesyddol, gan gynnwys ffurfiannau, adeiladau gorsaf, 
gweithdai a storfannau, ac o ran gweithrediad bob dydd y locomotifau a cherbydau 
rheilffordd sy’n dyddio o’r 1860au. Yn wir, mae arwyddocâd, dilysrwydd a 
chyfanrwydd y ddwy elfen hyn o radd uchel iawn.

Eu prif gymaryddion yw rheilffyrdd lein-gul (0.6–0.75m) cyhoeddus gweithredol o 
gyfnod y ‘Chwyldro Diwydiannol a Thwf Gwyddoniaeth a Thechnoleg’ a 
‘Gwladychiaeth Ewropeaidd’. Gellir gwahaniaethu rhyngddynt a rheilffyrdd lein 

safonol (1.435m) a lein ‘ganolig’ (0.914–1.3716m) sy’n tueddu i fod yn fersiynau llai 
o arferiad lein safonol.

Mae Rheilffordd Ffestiniog yn arbennig o arwyddocaol o ran esblygiad y dechnoleg 
hon. Daeth ymwelwyr o blith elît gwleidyddol, technegol ac ariannol Rwsia, Gwlad 
Pwyl, Hwngari, India, Mecsico, Prwsia a Ffrainc i weld y rheilffordd yn gweithredu 
ym 1870. Fe’i nodir yn Coulls 1999 fel yr ysbrydoliaeth dechnolegol ar gyfer y 
Rheilffordd Darjeeling Himalaya, Cydran o Safle Treftadaeth y Byd Rheilffyrdd 
Ucheldiroedd India (India: 944ter), sy’n dangos yn glir sut y gallai ei ffurfiad 
dolennog a’i thechnoleg locomotif stêm gael ei haddasu ar gyfer amgylchiadau 
India. Mae Ffestiniog, Tal-y-llyn a Darjeeling yn cynrychioli’r dechnoleg unigryw 
hon yn ei ffurf fwyaf cyflawn ac ysbrydoledig yn nhermau byd-eang.

Roedd y lein 0.6m yn cynnig system ddigon cadarn i symud llwyth cryno neu 
deithwyr dros bellter ond roedd hefyd yn ddigon ysgafn i gael ei gosod a’i 
gweithredu mewn amgylcheddau cyfyng. Nododd y peiriannydd Ffrengig, Paul 
Decauville (1846–1922), fod Rheilffordd Ffestiniog wedi ysbrydoli ei ddatblygiad 
mwy creadigol o system reilffordd gludadwy ei gwmni, a oedd yn cynnwys traciau 
wedi eu gosod yn barod ar drawstiau dur. Yn ei dro, ysbrydolwyd cwmnïau yn yr 
Almaen a’r Deyrnas Unedig gan ei waith: roeddent yn flaenllaw ym marchnad y 
byd, yn adeiladu rheilffyrdd diwydiannol lein-0.6m ar gyfer chwareli a mwyngloddiau, 
stadau amaethyddol, ffatrïoedd, carchardai, ysbytai, melinau llifio, gweithfeydd trin 
carthion a chloddfeydd. Adeiladwyd eraill ar y patrwm hwn, yn gyfanswm o sawl 
mil o gilometrau, fel rheilffyrdd cyhoeddus yn UDA, Cymru, Lloegr, Ffrainc, Hwngari, 
Pomerania, Undeb De Affrica a De-orllewin Affrica Almaenaidd, Feneswela, New 
Guinea, y Congo Belgaidd, Tsieina, ac yn bennaf oll, ym Moroco. Dyma’r lein a 
ffafriwyd ar gyfer rhwydweithiau helaeth o reilffyrdd oedd yn cyflenwi’r ffosydd a 
adeiladwyd o 1914 i 1918, ac a ddiffiniodd ryfel athreuliol. Mae’n amhosib cyfrifo eu 
hyd byd-eang cyfunedig, ac mae bob un bellach, i bob diben, yn segur ers peth 
amser ac wedi cael eu symud; fodd bynnag, mae’r diwydiant cansen siwgr yn 
Awstralia yn dal i weithredu sawl mil o gilometrau o drac 0.6m.

Ffigwr 3.35. Roedd y defnydd o lein 0.6m fel rhai y chwareli llechi Cymreig yn niferus ac 
amrywiol. Adeiladwyd y locomotif hon i wasanaethu rheilffyrdd milwrol Byddin yr Unol 
Daleithiau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf; yna fe’i prynwyd gan Chwarel y Penrhyn a rhoddwyd 
iddi’r enw lleol Felin Hen, enw a gadwyd pan gafodd ei chludo i Brisbane, Awstralia a’i gwerthu 
i felin siwgr Fairymead ger Bundeberg ym 1940. Fe’i gwelir yma ym 1964.
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isadeiledd cymdeithasol a chrefyddol cysylltiedig. Mae’r holl aneddiadau gweithwyr 
yn dyddio o’r cyfnod rhwng 1780 ac 1940 ac eithrio ychydig o adeiladau gwledig 
cynharach sydd wedi cael eu haddasu’n sylweddol. Fe’u dewiswyd er mwyn dangos 
yr amrywiaeth ehangaf o’r mathau o aneddiadau, sy’n adlewyrchu’r gwahanol 
rymoedd perchnogol, cymdeithasol, deallusol a masnachol a oedd yn gweithredu o 
fewn yr Eiddo Enwebedig. Roedd y rhain yn cynnwys aneddiadau cnewyllol, unionlin 
neu wasgaredig, rhai ohonynt wedi’u cynllunio a chyda bwriad dyngarol, gan 
adlewyrchu meddylfryd cyfoes ynglŷn â thai i weithwyr, tra bod eraill wedi’u hadeiladu 
gydag ond ychydig neu ddim caniatâd ffurfiol. Maent hefyd yn amrywio o gartrefi ar 
gyfer y cyfoethog iawn i’r rhai hynod dlawd. Ar hyn o bryd, mae mwyafrif y rhai ar 
restr Treftadaeth y Byd yn aneddiadau wedi’u cynllunio’n benodol neu’n aneddiadau 
diwydiannol iwtopaidd. Mae’r rhain yn cynnwys Le Grand Hornu yn Prif Safleoedd 
Mwyngloddio Wallonia (Gwlad Belg; 1344rev); Dinas Potosi (Bolifia: 420); Tref 
Fwyngloddio Sewell (Chile: 1214); O Waith Halen Mawr Salins-les-Bains i Waith 
Halen Brenhinol Arc-et-Senans, Cynhyrchu Halen Padell-agored (Ffrainc: 203bis); 
Basn Mwyngloddio Nord-Pas de Calais (Ffrainc: 1360); Crespi d’Adda (Yr Eidal: 730); 
Ardal Fwyngloddio’r Mynydd Copr Mawr yn Falun (Sweden: 1027); Tirwedd 
Ddiwydiannol Blaenafon (DU: 984); Saltaire (DU: 1028); Melinau Dyffryn Derwent 
(DU: 1030); New Lanark (DU: 429rev). O ganlyniad, mae’r Eiddo Enwebedig yn 
cynnwys amrywiaeth mwy cynrychioliadol o aneddiadau hanesyddol o gyfnod y 
Chwyldro Diwydiannol na safleoedd Treftadaeth y Byd arysgrifedig. 

Mae pensaernïaeth a dyluniad mewnol y capeli sy’n cynrychioli enwadau Cymreig y 
Methodistiaid, Bedyddwyr ac Annibynwyr (Cynulleidfaol) yn yr Eiddo Enwebedig yn 
adlewyrchu traddodiad amlwg o addoli sy’n tarddu o’r Diwygiad. Mae potensial gan 
y rhain i gyfrannu at amrediad mwy cytbwys o elfennau ar restr Treftadaeth y Byd, lle 
mae addoldai Cristnogol o draddodiadau esgobol yn fwyaf amlwg. 

Casgliad dadansoddi’r Elfennau 

Mae elfennau’r Eiddo Enwebedig yn cadarnhau ei gydlyniad a’i ddilysrwydd fel 
tirwedd ddiwylliannol dan faen prawf (ii) trwy fod yn fan cyfnewid pwerus ar gyfer 
gwerthoedd dynol mewn datblygiadau mewn technoleg. Mae angen ystod eang o 
elfennau er mwyn dal sylw ar y cyfnewid hwn, ac er mwyn ei ddangos yn onest; felly, 
mae’r rhain yn cynnwys technolegau a esblygodd mewn cyd-destun rhyngwladol 
nad oeddent o reidrwydd yn torri tir newydd, mewn rhai achosion roedd eu dyluniad 
wedi dod i ben, ond roeddent yn adlewyrchu’r opsiynau oedd ar gael i berchnogion, 
rheolwyr, peirianwyr a chwarelwyr, gan ddangos y cynseiliau y gallent eu dilyn yn 
ogystal â’r technolegau y gallent eu dyfeisio eu hunain ac ysbrydoli eraill i’w 
hefelychu.

Mae elfennau’r Eiddo Enwebedig yn cadarnhau ei gydlyniad a’i ddilysrwydd fel 
tirwedd ddiwylliannol dan faen prawf (iv) fel enghraifft eithriadol o dirwedd sy’n 
cyfleu, mewn ffordd ddramatig, cyfnod arwyddocaol yn hanes pobl – y Chwyldro 
Diwydiannol – trwy fanteisio’n helaeth ar adnoddau naturiol. 

Mae’r mathau a’r patrymau o aneddiadau o fewn yr Eiddo Enwebedig yn cyflawni 
maen prawf (v) drwy ddarlunio trawsnewid diwydiannol amgylchedd amaethyddol 
traddodiadol, tu mewn i esblygiad ehangach ac amrywiaeth tai gweithwyr yn ystod 
y Chwyldro Diwydiannol byd-eang.

Ffigwr 3.36. Cafodd tyniant stêm ar reilffyrdd cansen siwgr lein 0.6m Queensland ei newid am 
dyniant disel erbyn y 1970au. Dyma drên yn teithio dros bont ym Mackay, yn gyfochrog â 
Rheilffordd Arfordir y Gogledd sy’n rhedeg ar lein 1.067m.

Felly, mae’r holl reilffyrdd hyn yn cynrychioli’r nodwedd o gyfnewid gwerthoedd 
dynol i, o fewn, ac yn bennaf oll, o Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Gan 
ddeillio yn gyntaf o arferion a fodolai mewn mannau eraill, bu iddynt ddilyn patrwm 
esblygol cryf ac amlwg o fewn yr Eiddo Enwebedig, ac maent wedi dylanwadu ar 
dechnoleg ar draws y byd.

Harbyrau: 
Elfennau 1.4, 5.10

Mae’r ddau harbwr gweithredol, Aber Cegin (Porth Penrhyn) (Elfen 1.4) a Phorthmadog 
(Elfen 5.10) a’r ddau gei llechi ar afon Dwyryd (Elfen 5.8), yn adlewyrchu traddodiad 
hir o beirianneg porthladd a harbwr, ac arbenigedd peirianwyr Prydeinig yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg yn benodol.

Tirweddau, parciau a gerddi hanesyddol a gynlluniwyd: 
Elfennau 1.7, 2.10, 3.12, 5.7

Mae’r dirwedd, yr ardd a’r parc sy’n gysylltiedig â Chastell Penrhyn (Elfen 1.7) yn barc 
difyrrwch Sioraidd sydd mewn cyflwr arbennig o dda, ac sydd wedi’i gyfoethogi gan 
waith plannu ac ailfodelu yn ddiweddarach yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae 
gerddi teras anffurfiol Plas Tan y Bwlch (Elfen 5.7) ar raddfa lai a mwy personol. Mae’r 
ddwy yn adlewyrchu’r ffordd o feddwl ar y pryd am dirweddau elitaidd a oedd yn 
gyffredin drwy Ewrop a Gogledd America; mae’r elfennau hyn yn ffurfio cysylltiadau 
cymdeithasol sy’n cyfrannu at Werth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig yr Eiddo 
Enwebedig.

Aneddiadau hanesyddol: 
Elfennau 1.5-6, 2.3, 2.8, 3.10-12, 4.5, 5.6, 6.3

Mae’r aneddiadau i chwarelwyr a’u teuluoedd o fewn yr Eiddo Enwebedig yn 
arddangos amrywiaeth sylweddol sy’n adlewyrchu rhai o’r gwahanol ffurfiau o lety 
ar gyfer gweithwyr diwydiannol a adeiladwyd ar draws y byd ers y ddeunawfed 
ganrif. Felly, mae’r amrediad o gymaryddion posib yn eang.

Mae pob Cydran yn cynnwys aneddiadau chwarelwyr a’u teuluoedd, yn ogystal â’r 
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3.2.viii Casgliad y dadansoddiad cymharol

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn dangos esblygiad amgylcheddau 
chwarela llechi nodedig (yn enwedig y rhai sy’n perthyn i gyfnod y Chwyldro 
Diwydiannol) sy’n arddangos treftadaeth dechnegol gref, ar yr wyneb ac o dan 
ddaear, ynghyd ag aneddiadau cyfan ac isadeiledd cymdeithasol sy’n dangos yn 
eglur drefn cymdeithas sydd wedi ei seilio ar ddatblygu llechi ac na ddioddefodd yn 
sgil pwysau datblygiad.

Mae dilysrwydd, cyfanrwydd ac amrywiaeth yr elfennau sy’n weddill yn arbennig ac 
yn hynod arwyddocaol yn fyd-eang. Mae cynrychiolaeth dda iawn o etifeddiaeth 
bwysig mwyngloddio llechi tanddaearol o fewn yr eiddo. Ymhellach, oherwydd 
uchder mawr yr eiddo a’r tiroedd mynyddig (o’i gymharu â’r chwareli llechi a’r 
mwyngloddiau a geir mewn dyffrynnoedd afonydd isel), mae’r etifeddiaeth hon 
mewn gwell cyflwr o ran cadwraeth ac mae’n hygyrch iawn i’r cyhoedd ac arbenigwyr. 
Mae’r dreftadaeth drafnidiaeth – yn enwedig rheilffyrdd lein-gul – yn arbennig 
mewn unrhyw gyd-destun.

Nid oes unrhyw safle hyd yma wedi cael ei arysgrifo yn Safle Treftadaeth y Byd yn 
benodol fel tirwedd ddiwylliannol o chwarela neu fwyngloddio llechi. O ystyried 
pwysigrwydd sylfaenol y math hwn o weithgarwch cymdeithasol ac economaidd, 
a’r ffaith fod llechi yn cynrychioli un o adnoddau carreg adeiladu allweddol y byd, 
mae’r gallu gan Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru i lenwi bwlch thematig 
sylweddol ar Restr Treftadaeth y Byd. 

Mae arbenigwyr blaenllaw yn UDA, Ffrainc, Gwlad Belg, Lwcsembwrg a’r DU yn 
cefnogi rhagoriaeth yr Eiddo Enwebedig yng nghyd-destun astudiaethau cymharol 
Treftadaeth y Byd. 

Mae’r Eiddo Enwebedig yn eithriadol, ac yn ddiguro o’i gymharu â thirweddau 
diwylliannol tebyg o ran chwarela am lechi. Byddai’n cyfrannu at lenwi 
bwlch cydnabyddedig ar Restr Treftadaeth y Byd.

Tabl 3.2 Safleoedd Treftadaeth y Byd sy’n gysylltiedig ag echdynnu mwynau 
gyda chymariaethau â’r Eiddo Enwebedig

Safle Cyf: Mwynau Glo Halen Arian 
byw

Carreg / 
llechen

Tirwedd Ddiwylliannol Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (Awstria: 806) ✔

Prif Safleoedd Mwyngloddio Wallonia (Gwlad Belg: 1344rev) ✔

Dinas Potosi (Bolifia: 420) ✔

Tref Fwyngloddio Sewell (Chile: 1214) ✔

Rhanbarth Mwyngloddio Erzgebirge/Krušnohoří (Gweriniaeth Tsiec: 1478) ✔

O Waith Halen Mawr Salins-les-Bains i Waith Halen Brenhinol Arc-et-Senans, Cynhyrchu 
Halen Padell-agored

(Ffrainc: 203bis) ✔

Basn Mwyngloddio Nord-Pas de Calais (Ffrainc: 1360) ✔

Mwynfeydd, Rammelsberg, Tref Hanesyddol Goslar a System Reoli Dŵr Harz Uchaf (Yr Almaen: 623ter) ✔

Cyfadeiladau Diwydiannol Glofa Zollverein yn Essen (Yr Almaen: 975) ✔

Treftadaeth Cloddio am Lo Ombilin o Sawahlunto (Indonesia: 1610) ✔

Safleoedd Chwyldro Diwydiannol Meiji Siapan: Haearn a Dur, Adeiladu Llongau 
a Chloddio am Lo

(Siapan: 1484) ✔ ✔

Mwynglawdd Arian Iwami Gizan a’i Dirwedd Ddiwylliannol (Siapan: 1246bis) ✔

Tref Hanesyddol Guanajuato a’r Mwyngloddiau Cyfagos (Mecsico: 482) ✔

Tref Fwyngloddio Røros ac oddi amgylch (Norwy: 55bis) ✔

Tref Hanesyddol Banská Štiavnica a’r Henebion Technegol yn y Cyffiniau (Slofacia: 618rev) ✔

Chwareli Halen Brenhinol Wieliczka a Bochnia (Gwlad Pwyl: 32ter) ✔

Treftadaeth Arian Byw, Almaden ac Idrija (Sbaen a Slofenia: 1313rev) ✔

Ardal Fwyngloddio’r Mynydd Copr Mawr yn Falun (Sweden: 1027) ✔

Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon (DU: 984) ✔ ✔

Tirwedd Mwyngloddio Cernyw a Gorllewin Dyfnaint (DU: 1215) ✔

Eiddo Enwebedig – Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ✔
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3.3 Datganiad Arfaethedig o Werth Rhyngwladol Eithriadol 

Yr hyn a ganlyn yw’r Datganiad o Werth Rhyngwladol Eithriadol a gaiff ei gyflwyno 
i’r Pwyllgor Treftadaeth y Byd. 

3.3.i Cyfosodiad cryno 

Lleolir Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn Nheyrnas Unedig Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon, ym mynyddoedd Eryri. Gyda’i gilydd, mae’r chwe ardal yn 
enghraifft eithriadol o dirwedd ddiwydiannol a gafodd ei ffurfio i raddau helaeth 
iawn trwy gyfrwng chwarela a chloddio am lechi, a chludo’r cynnyrch i farchnadoedd 
cenedlaethol a rhyngwladol. O 1780 hyd 1940, y diwydiant hwn a deyrnasai dros 
gynhyrchiant llechi to yn fyd eang, gan drawsnewid yr amgylchedd a’r cymunedau 
a drigai ac a weithiai yma.

Mae’r chwareli a’r mwyngloddiau yn anferthol, ac yn cynnwys ponciau chwarel ar 
lethrau’r bryniau, cloddfeydd agored dyfnion, siambrau tanddaearol ceudyllog, 
tomennydd rhaeadrol enfawr, systemau dŵr dyfeisgar, ac amrediad o adeiladau 
diwydiannol.  Erys offer technegol eithriadol a nodweddion peirianyddol pwysig.

Mae’r dirwedd fynyddig hon yn agos at y môr. Cysylltwyd y chwareli a’r safleoedd 
prosesu gyda harbyrau allforio arfordirol pwrpasol a’r rheilffyrdd prif lein.

Saif plastai gwledig a’r ystadau a adeiladwyd gan ddiwydianwyr mewn 
gwrthgyferbyniad ag aneddiadau gwerinol y gweithwyr, gyda’u capeli a’u heglwysi, 
eu cytiau seindorf, eu hysgolion, eu llyfrgelloedd, a’u mannau cwrdd nodweddiadol.

Mae llechi o ogledd-orllewin Cymru yn ysgafn, yn hirhoedlog, ac yn anhydraidd. 
Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cynhyrchai’r ardal tua traean o lechi 
to a llechfeini pensaernïol yr holl fyd. Cyfrannodd y defnydd ohonynt mewn tai teras, 
ffatrïoedd, warysau a phensaernïaeth aruchel, at drefoli cyflym byd eang. 
Dylanwadodd ar arddull adeiladau, gan ysbrydoli’r toeau Sioraidd ar oleddf isel. 

Ymysg y technolegau gafodd eu harloesi, eu mabwysiadu a’u haddasu yn Nhirwedd 
Llechi Gogledd Orllewin Cymru y mae defnydd dyfeisgar o ynni dŵr, datblygiad 
systemau trin swmpus, a’r defnydd cyntaf y gwyddys amdano o lif gron i dorri cerrig. 
Lledaenwyd y rhain gan arbenigwyr, ac allfudiad chwarelwyr hyfedr o Gymru, i egin 
ddiwydiannau llechi’r UDA, cyfandir Ewrop ac Iwerddon.

Cafodd systemau lein fach (rheilffyrdd culion) Eryri ddylanwad byd-eang. Oherwydd 
eu haddasrwydd i amgylcheddau mynyddig ac i gludo llwythi cryno a mwynau, 
cawsant eu mabwysiadu o Asia i America, i Affrica ac Awstralasia.

Ffigwr 3.37. Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. (a) Castell y Penrhyn 
(Cydran 1, Elfen 1.7); (b) Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig (Cydran 2); (c) 
Injan Drawst Gernywaidd Chwarel Dorothea (Cydran 3, Elfen 3.4); (ch) Melin 
Slabiau Llechi Ynysypandy (Cydran 4, Elfen 4.3); (d) Pen Inclên Chwarel 
Cwmorthin (Cydran 5, Elfen 5.2); (dd) Rheilffordd Tal-y-llyn (Cydran 6, Elfen 6.4).
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3.3.ii Cyfiawnhau’r Meini Prawf 

Maen prawf (ii) – Dengys Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, yn enwedig 
yn y cyfnod rhwng 1780 a 1940, ei fod yn fan cyfnewid pwysig ar gyfer 
gwerthoedd dynol mewn datblygiadau pensaernïol a thechnolegol. 

Cloddiwyd am lechi ym mynyddoedd gogledd-orllewin Cymru ers oes y Rhufeiniaid; 
ond o ddiwedd y ddeunawfed ganrif hyd ddechrau’r ugeinfed ganrif arweiniodd 
cynhyrchiant toreithiog a hirhoedlog at safle amlwg y deunydd fel deunydd toi 
mewn marchnadoedd byd-eang. Arweiniodd hyn at ddatblygiadau mawr 
trawsgyfandirol mewn adeiladu a phensaernïaeth. 

Roedd trosglwyddo technoleg fel hyn o Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru 
yn rhan sylfaenol o ddatblygiad y diwydiant llechi yng nghyfandir Ewrop a’r UDA. Ar 
ben hynny, bu rheilffyrdd lein gul yr ardal – sy’n dal i redeg ar stêm hyd heddiw – yn 
batrwm ar gyfer systemau diweddarach a fu’n gyfraniad mawr at ddatblygiad 
cymdeithasol ac economaidd mewn llawer rhanbarth arall o’r byd.

Maen prawf (iv) – Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o’r math o dirwedd sy’n cyfleu, mewn ffordd ddramatig, ‘cywaith 
natur a dyn’ trwy wneud y defnydd mwyaf posib o’r adnoddau naturiol. 

Prif adnodd daearegol tirwedd heriol a mynyddig Eryri oedd y dyddodion enfawr o 
lechfaen o ansawdd uchel. Yn lleoliadau gwasgaredig y dyddodion hyn y gwelwyd y 
datblygu mwyaf ac y sefydlwyd aneddiadau, yno hefyd y manteisiwyd mewn ffyrdd 
dyfeisgar ar y cyflenwad toreithiog o ddŵr er mwyn cynhyrchu ynni cynaliadwy, ac 
yno y daeth nifer o reilffyrdd arloesol a thechnolegol flaengar i fodolaeth er mwyn 
cyrchu at y porthladdoedd arfordirol newydd a grëwyd ar gyfer masnachu ar draws 
y byd. 

Mae’r Eiddo hwn yn cynnwys yr enghreifftiau mwyaf arbennig o dirweddau ar wahân 
sydd, gyda’i gilydd, yn dangos amrywiaeth treftadaeth tirwedd llawer ehangach a 
gafodd ei chreu yn ystod cyfnod dwys o ddiwydiannu Prydeinig a newidiodd y byd.

Maen prawf (v) – Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn enghraifft 
eithriadol o drawsnewidiad diwydiannol anheddiad dynol traddodiadol a 
phatrwm o ddefnydd tir amaethyddol ymylol; mae hefyd yn enghraifft o’r modd 
yr addasodd diwylliant lleiafrifol a hynod unffurf i foderniaeth yn y cyfnod 
diwydiannol. 

Mae ehangder y tirweddau chwarelyddol yn atyniadol ac yn cynnwys ponciau grisiog 
enfawr wedi’u naddu o lethrau’r mynyddoedd, cloddfeydd dyfnion a thomennydd 
enfawr, a cheudyllau tanddaearol helaeth. Mae’r rhain hefyd yn tystio i ddyfalbarhad 
diflino cenedlaethau o weithwyr a ddefnyddiai y medrau a ddaeth i’w rhan drwy 
waith caled, yn ogystal â’u technoleg arloesol, er mwyn gwneud y mwyaf o’r llechi 
at ddibenion marchnad fyd-eang. Roedd yr aneddiadau a grëwyd gan y diwydianwyr, 
y gweithwyr a’u teuluoedd yn cadw gafael ar sawl agwedd ar yr hen ffordd o fyw, a’i 
hiaith leiafrifol gref. Parhânt yn dystiolaeth ‘fyw’ amlwg, yn union fel y gwna’r 
traddodiad chwarelyddol, sydd bellach yn llai ond yn parhau yn destun balchder, yn 
ogystal â’r rheilffyrdd a arferai gludo’r llechi.

3.3.iii Datganiad o Gyfanrwydd

Fe berthyn i’r Eiddo bob un o’r elfennau hanfodol sy’n cyfleu nodweddion Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol. Y tu mewn i’w ffiniau, ceir prif ardaloedd cynhyrchu llechi 
gogledd-orllewin Cymru, ynghyd â’r dreftadaeth ddiwydiannol gysylltiol, sy’n 
cynnwys yr enghreifftiau mwyaf arwyddocaol o gyfleusterau prosesu, aneddiadau a 
llwybrau cludo. 

Cyflawnder: mae’r holl briodweddau angenrheidiol yn yr Eiddo Enwebedig.

Cyfanrwydd: yr holl briodweddau angenrheidiol yn bresennol – nid oes dim wedi’u 
colli nac wedi’u difrodi’n sylweddol nac wedi dadfeilio.

Absenoldeb bygythiadau: nid oes unrhyw un o’r nodweddion wedi’u bygwth gan 
ddatblygiad, dadfeilio nac esgeulustod. 

3.3.iv Datganiad o Ddilysrwydd

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn dirwedd ddiwylliannol sydd wedi 
cadw’n arbennig o dda ac sy’n dal gafael ar lefel uchel anarferol o ddilysrwydd a 
sydd, yn rhyfeddol, heb brofi llawer o ymyrraeth ers prif gyfnod y gweithredu 
diwydiannol. Cyflëir nodweddion Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig drwy 
gyfrwng priodweddau ffisegol sydd wedi’u hadnabod yn glir a’u deall o safbwynt 
dyddiad, dosbarthiad gofodol, defnydd a swyddogaeth (gan gynnwys cymunedau 
byw a rheilffyrdd gweithredol), ffurf a dyluniad, deunyddiau a sylwedd, a’r berthynas 
rhyngddynt, gan gynnwys cysylltedd, a dilysrwydd swyddogaethol a 
chyfansoddiadol cyffredinol y gyfres. Mae’r Eiddo Enwebedig yn ymgorffori 
ymhellach draddodiad diwylliannol bywiog, sy’n cynnwys medrau trin llechi a’r 
defnydd eang a pharhaus o’r Gymraeg. Adlewyrchir y prif nodweddion yn ansawdd 
y dirwedd a nodweddion chwarelydda, gan gynnwys yr ardaloedd gweithio creiriol, 
y tomennydd a’r llwybrau cludo, ynghyd â’r aneddiadau cysylltiedig a’r isadeiledd 
cymdeithasol. 

3.3.v Gofynion Gwarchod a Rheoli 

Cyflwynir agwedd Llywodraeth Cymru at warchod safleoedd Treftadaeth y Byd a’u 
rheoli’n gynaliadwy yn Rheoli Newidiadau i Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru 
(2017). Bydd yr Eiddo Enwebedig a’i leoliad yn cael y lefelau uchaf o warchodaeth 
drwy weithredu deddfwriaeth sy’n bodoli: Deddf Henebion a Mannau Archeolegol 
1979, Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, a 
thrwy weithredu polisïau o fewn Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys 
Môn a Chynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

Mae priodoleddau Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig wedi cael eu diffinio 
a’u nodi yng Nghynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, ac 
ynddo y sefydlir y strategaethau trosfwaol a’r mecanweithiau a ddefnyddir i reoli’r 
Safle Treftadaeth y Byd arfaethedig. Ar lefel leol, ychwanegir at hyn gan gyfres o 
Gynlluniau Rheoli Cadwraeth Lleol, a ddatblygwyd ar y cyd â thirfeddianwyr, sy’n 
cynnwys argymhellion a gwybodaeth ymarferol ar gyfer safleoedd penodol.  Grŵp 
Llywio’r Bartneriaeth aml-sefydliadol, a sefydlwyd gan y sefydliad arweiniol, fydd yn 
gyfrifol am weithredu Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, 
a phenodir Cydlynydd Eiddo i adrodd i’r Grŵp Llywio. 
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Mae holl Gydrannau’r Eiddo Enwebedig mewn ardaloedd o Gymru sydd eisoes dan 
lefelau cryf o warchodaeth tirwedd trwy ddynodiad fel Parc Cenedlaethol a 
chofrestriad fel Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol.  Bydd y rhain yn 
gweithredu fel Ardal Glustogi, gan warchod lleoliad yr Eiddo Enwebedig a’r 
golygfeydd allweddol i mewn iddo ac allan ohono. 

Nid oes unrhyw chwarelydda na chloddio gweithredol yn digwydd o fewn yr Eiddo 
Enwebedig (ni chynhwysir unrhyw ganiatâd mwynau gweithredol); pery gwaith 
cloddio yn yr ardal warchodedig ehangach, y tu allan i derfynau’r Eiddo Enwebedig. 
Bydd gweithredu’r trefniadau rheoli statudol sy’n bodoli yn sicrhau nad yw hyn yn 
effeithio’n negyddol ar Werth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig yr Eiddo.

Ffigwr 3.38. Rheilffordd Ffestiniog yn croesi’r ‘Cob’, 
morglawdd 1808–1811, i Harbwr Porthmadog (Cydran 

5). Ar waelod y llun gwelir ffatri beirianyddol 
hanesyddol y Rheilffordd, ynghyd â sied locomotif o’r 

1860au sydd wedi’i gwarchod.



Ffigwr 4.1. Mae’r olygfa hon sy’n edrych o’r awyr o gyfeiriad y 
de ar Chwarel y Penrhyn, pentref Bethesda a Dyffryn Ogwen i 
lawr at Aber Cegin (Porth Penrhyn) yn dangos cyn lleied o 
newid sydd wedi digwydd yng Nghydran 1 yr Eiddo Enwebedig 
a’r ardal ehangach ers ei brif gyfnod arwyddocaol. Mae’r 
chwarel weithredol, sydd tu allan i’r Eiddo Enwebedig, yn 
parhau â’r dull echdynnu o’r ponciau a gyflwynwyd yma am y 
tro cyntaf yn niwedd y ddeunawfed ganrif. Mae’r môr wrth law, 
a dyma sut y cyrhaeddai’r llechi farchnadoedd byd-eang.

4 Cyflwr Cadwraeth 4 Cyflwr Cadwraeth336 337

4
 C

ad
w

ra
et

h

4 Cyflwr Cadwraeth a Ffactorau 
sy’n effeithio ar yr Eiddo



Ffigwr 4.2. Mae goroesiad cadarn tirffurfiau chwarel yn amlwg 
yn yr olygfa hon lle gwelir y prif inclên ‘A’ a’r strwythurau a’r 

nodweddion eraill yn Chwarel Dinorwig, Cydran 2.
4 Cyflwr Cadwraeth338 4 Cyflwr Cadwraeth 339

4
 C

ad
w

ra
et

h

4.a Cyflwr Cadwraeth Presennol

Diffiniadau

Trwy gydol yr adran hon, mae’r diffiniadau a ganlyn yn cael eu defnyddio i ddisgrifio’r 
cyflwr cadwraeth:

Mae ‘Da iawn’ yn cael ei ddiffinio fel cyflwr rhagorol, sy’n tynnu sylw at gyfanrwydd 
a gwerthoedd hanesyddol ac, yn gyffredinol, yn cael ei gadw neu ei reoli’n weithredol.

Mae ‘Da’ yn cael ei ddiffinio fel cyflwr ffafriol, gan gadw cyfanrwydd a gwerthoedd 
hanesyddol a chael ei gynnal a’i gadw’n briodol; dim materion cadwraeth arwyddocaol. 

Mae ‘Gweddol’ yn cael ei ddiffinio fel arddangos dirywiad cyfyngedig neu araf ond 
lle nad yw’r cyfanrwydd a’r gwerthoedd hanesyddol mewn perygl uniongyrchol.

Mae ‘Gwael’ yn cael ei ddiffinio fel cyflwr anffafriol ac / neu ddirywiol lle gallai’r 
cyfanrwydd a’r gwerthoedd hanesyddol gael eu cyfaddawdu neu eu colli; angen 
ymyrraeth. 

Cyflwr cadwraeth yr eiddo cyffredinol

Mae cyflwr cadwraeth presennol Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn dda. 

Yn gyffredinol, nid yw’r dirwedd wedi gweld llawer o newid ers y prif gyfnod 
arwyddocaol rhwng 1780 a 1940. Mae’r gydberthynas rhwng chwareli, mwyngloddiau, 
trafnidiaeth ac aneddiadau yn parhau i fod yn eglur ac amlwg. Nid yw diwydiannau 
olynol, megis cynhyrchu ynni trydan dŵr, wedi ymwthio’n weledol. Nid yw dilysrwydd 
na chyfanrwydd yr eiddo arfaethedig wedi’i ddifetha i unrhyw raddau arwyddocaol, 
nac wedi ei beryglu gan unrhyw ddatblygiad trefol.

Mae’r holl elfennau chwarela, mwyngloddio a phrosesu llechi yn greiriol neu maent 
yn cael eu hailddefnyddio mewn modd sy’n gefnogol i’r Gwerth Rhyngwladol 
Eithriadol. Mae elfennau trafnidiaeth yn greiriol mewn rhai achosion ac yn weithredol 
mewn eraill. Mae pobl yn byw mewn rhai aneddiadau, mae rhai yn rhannol wag, ac 
eraill yn safleoedd archeolegol creiriol. 

Chwareli a mwyngloddiau 

Ymhob achos, mae’r nodweddion tirffurf trawiadol hyn yn gadarn ac mewn cyflwr 
da neu weddol, ar y cyfan, ac maent yn arddangos eu gwerthoedd a’u priodweddau 
yn llawn.  Yn gyffredinol, mae chwareli mewn cloddfeydd bellach wedi gorlifo. Yn 
rhai o’r hen weithfeydd gall ambell graig syrthio oddi ar wyneb y gwaith weithiau, 
ond yn bur anaml, ac yn lleoledig. Mae’r tomennydd yn sefydlog, er, mewn rhai 
achosion, gall twf llystyfiant amharu ar eu ffurf.  Mae’r nodweddion tanddaearol yn 
hygyrch (er mai dim ond i arbenigwyr mewn rhai achosion) ac maent mewn cyflwr 
sefydlog, yn gyffredinol, gyda nifer sylweddol o beiriannau ac offer wedi eu diogelu 
yn y fan a’r lle.  

Strwythurau a nodweddion sydd wedi goroesi 

Mae’r strwythurau a’r adeiladau hyn mewn cyflyrau amrywiol o drawsnewid, o rai 
sydd ond wedi’u gadael yn ddiweddar hyd at rai cwbl greiriol. Mae Chwarel Tywysog 
Cymru a Gorseddau (Elfennau 4.1-2) yn dangos pen draw sefydlogrwydd archeolegol, 
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tra y gellir gweld newid gweithredol ym melin chwarel lechi Diffwys yn Ffestiniog 
(Elfen 5.4) ac yn y strwythurau yn chwarel Dorothea (Elfen 3.3).

Mae hen weithdai Chwarel Dinorwig gynt (Elfen 2.5) wedi eu diogelu’n llawn ac 
maent bellach yn cael eu hailddefnyddio’n weithredol fel Amgueddfa Lechi Cymru. 
Yma, mae’r peiriannau hanesyddol wedi’u cadw mewn cyflwr gwych, cwbl 
weithredol. Mae Ysbyty Chwarel Dinorwig (Elfen 2.10) hefyd wedi’i hadfer gan yr 
Awdurdod Lleol ac mae mewn cyflwr da iawn, a bellach yn cael ei hailddefnyddio’n 
weithredol fel amgueddfa. Yn Felin Fawr (Elfen 1.2) mae’r melinau, y ffowndri a 
siediau’r locomotifau oll yn cael eu hailddefnyddio’n sympathetig. Mae gwaith ar y 
gweill i atal dirywiad melin Maenofferen a thŷ’r injan weindio ar inclên (Elfen 5.5) tra 
bod opsiynau ailddefnyddio cynaliadwy hirdymor ar gyfer strwythurau yn yr elfen 
hon yn cael eu hystyried.

Mae strwythurau diwydiannol a domestig a nodweddion eraill yn y tirffurfiau chwarel 
bellach yn bennaf greiriol. Mae detholiad o strwythurau allweddol, gan gynnwys 
Melin Slabiau Llechi Ynysypandy (Elfen 4.3) wedi eu gwarchod ac maent yn cael eu 
rheoli ar gyfer mynediad a dehongli i ymwelwyr.  

Systemau trafnidiaeth

Mae ffurfiannau’r rheilffyrdd hanesyddol creiriol yng Nghydrannau 1 i 4 wedi goroesi 
gan bennaf ond eu bod mewn amlberchnogaeth; o ganlyniad, maent wedi gweld 
dirywiad lleol ar raddfa fechan mewn mannau. Yng Nghydran 1, mae traphont 
rheilffordd Cegin (Elfen 1.3) wedi elwa o waith cadwraeth diweddar, ac mae mentrau 
cymunedol ar y gweill i ymdrin â gordyfiant er mwyn cefnogi ail-agor rhannau 
pellach o’r ffurfiant i’r cyhoedd.

Mae dwy reilffordd hanesyddol, sef Ffestiniog (Elfen 5.9) a Thalyllyn (Elfen 6.4), yn 
gwbl weithredol. Mae’r rhain yn cynnal, ac yn defnyddio eu seilwaith hanesyddol yn 
ddyddiol. Mae prif ffurfiau ac adeiladau sylweddol y ddwy reilffordd yn rhai gwreiddiol 
a chyflawn. Mae cledrau, sliperi a balast yn cael eu diweddaru fel bo’r angen, ac fe 
gedwir enghreifftiau segur er mwyn astudio’u hanes. Mae’r ddwy reilffordd hefyd yn 
gwneud defnydd dyddiol o locomotifau stêm hanesyddol, cerbydau teithwyr, a 
wagenni a adeiladwyd i gludo llechi. Caiff y rhain eu rheoli a’u gweithredu fel rhan o 
nodwedd fecanyddol unigryw y ddwy system. Mae trenau llechi at ddibenion 
arddangos yn cael eu rhedeg ar y ddwy reilffordd. 

Mae rhan o wely gwreiddiol Rheilffordd Chwarel Dinorwig (Elfen 2.7), sy’n dyddio’n 
ôl i 1842, bellach yn cael ei ddefnyddio gan Reilffordd Llyn Padarn, a agorwyd yn y 
1970au. 

Ceiau a harbyrau

Mae’r ddau gei ar afon Dwyryd (Elfen 5.8) yn greiriol ac mewn cyflwr cadwraethol 
da. Mae’r ddau harbwr o fewn yr Eiddo Enwebedig, Aber Cegin (Porth Penrhyn) 
(Elfen 1.4) a Phorthmadog (Elfen 5.10), bellach yn cael eu defnyddio’n weithredol. 
Mae Aber Cegin (porth Penrhyn) yn harbwr diwydiannol a physgota prysur sy’n 
ymdrin â chargo cyffredinol ac yn cynnal llongau sy’n treillio am gregyn gleision. 
Mae Porthmadog yn harbwr cychod hwylio poblogaidd. 

Aneddiadau hanesyddol

Mae pobl yn byw yn y prif aneddiadau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant, ac yn yr 
aneddiadau hyn mae ystod lawn o adeiladau hanesyddol allweddol, gan gynnwys 
tai, capeli, eglwysi, tafarndai, siopau ac ysgolion. Yr aneddiadau dan sylw yw Mynydd 
Llandygái (Elfen 1.5), Bethesda (Elfen 1.6), Deiniolen, Clwt-y-Bont, Dinorwig a Fach 
Wen (Elfen 2.8), Nantlle (Elfen 3.10), Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) ac Abergynolwyn 
(Elfen 6.3). Erys ffurf a chynllun hanesyddol a phatrwm strydoedd yr aneddiadau hyn 
fel tystiolaeth o’u hesblygiad hanesyddol.

Mae ardaloedd cadwraeth wedi eu henwebu mewn naw lleoliad gwahanol yn 
Nhirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru: o fewn Cydran 1 (pedwar ym Methesda 
ac eraill yn Llandygái, Tanysgafell, Eglwys y Santes Fair a Mynydd Llandygái) a Chydran 
5 (Harbwr Porthmadog). Mae rhai newydd dan ystyriaeth ym Mlaenau Ffestiniog 
(Cydran 5) ac Abergynolwyn (Cydran 6). Hefyd mae astudiaethau o nodweddion y 
prif aneddiadau yn yr Eiddo Enwebedig, a gomisiynwyd gan Cadw, Cyngor Gwynedd 
ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, eisoes wedi’u cwblhau. 

Mae un anheddiad hanesyddol, Treforys (Elfen 4.5), yn gwbl greiriol.  Mae un arall, 
Mynydd y Cilgwyn (Elfen 3.11) yn rhannol anghyfannedd. 

Ffynonellau gwybodaeth

Daw gwybodaeth am gyflwr cadwraethol presennol priodoleddau, elfennau a 
Chydrannau unigol yr Eiddo Enwebedig o’r ffynonellau a ganlyn:

Henebion Cofrestredig 

Mae arolygon o Henebion sydd mewn Perygl yn cael eu cynnal gan Cadw ar raglen 
dreigl ddeng mlynedd. Caiff henebion eu gwerthuso yn erbyn meini prawf penodol 

Ffigwr 4.3. Mae ffurfiant Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phortmadog, oedd yn gwasanaethu 
Chwarel Tywysog Cymru, wedi’i saernïo ryw gymaint. Fel llwybr goddefol, mae’n rhoi 
mynediad i uchelfannau Cydran 4; mae gwyro rhywfaint oddi ar y llwybr yn fan hyn yn golygu 
bod modd i gerddwyr weld y bont yng Nghwm Llefrith, sef ei nodwedd mwyaf sylweddol.
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o ran eu cyflwr, bygythiadau a lefel y risg, a chaiff adroddiadau eu cynhyrchu, wedi’u 
hategu gan ffotograffau ac argymhellion rheoli. Dechreuodd cylch arolygu newydd 
yn 2019.

Adeiladau Rhestredig

Mae arolygon o Adeiladau mewn Perygl yn cael eu cynnal yn gylchol gan Cadw. 
Cynhaliwyd yr arolygon diweddaraf yn 2013 (Parc Cenedlaethol Eryri) a 2014 
(Gwynedd). Ar hyn o bryd, mae Cadw yn comisiynu arolwg newydd. Mae gan y ddau 
awdurdod Swyddogion Cadwraeth ac maent yn cynnal cofrestr o adeiladau 
rhestredig sydd dan fygythiad o fewn yr eiddo enwebedig. Mae’r Gofrestr Adeiladau 
mewn Perygl yn cynnal y data a gasglwyd yn ystod yr arolwg ac fe’i defnyddir i 
adnabod a monitro adeiladau rhestredig yn yr ardal gynllunio sydd wedi’u hasesu o 
fod ‘mewn perygl’. 

Asedau hanesyddol heb eu dynodi

I hysbysu’r enwebiad, cynhaliwyd cyfres o arolygon archeolegol dan nawdd grant 
Cadw rhwng 2015 a 2019 i baratoi rhestr lawn o’r holl nodweddion archeolegol 
creiriol yn yr Eiddo Enwebedig. Mae’r wybodaeth a gasglwyd yn cynnwys disgrifiadau 
a ffotograffau o’r holl nodweddion hanesyddol, gan greu rhestr eiddo gynhwysfawr. 
Mae parthau sydd wedi’u mapio yn seiliedig ar y swyddogaeth wreiddiol, goroesiad 
a chyflwr y nodwedd hanesyddol, wedi cael eu pennu a byddant yn gweithredu fel 
sail ar gyfer cadwraeth, rheoli a gwarchod yn y dyfodol, ac fel gwaelodlin er dibenion 
monitro. 

Ffynonellau eraill

Mae arolygon cyflwr hefyd yn cael eu cynnal yn fewnol gan yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Amgueddfa Cymru, perchnogion chwareli llechi Dorothea a 
Maenofferen, a chan Reilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Tal-y-llyn.

Cyflwr cadwraeth presennol y Cydrannau a’u Helfennau

Cydran 1: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen hyd at Aber Cegin (Porth Penrhyn)

Mae cyflwr presennol cadwraeth y Gydran hon yn dda i weddol gan mwyaf, ac mae 
asedau allweddol megis Castell a Pharc y Penrhyn (Elfen 1.7), sydd dan reolaeth yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mewn cyflwr da iawn. 

Mae’r Gydran hon yng nghysgod Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.1), sy’n parhau i dra-
arglwyddiaethu dros y dyffryn o ran maint ac amlygrwydd. Mae tirffurf Chwarel y 
Penrhyn yn gyffredinol sefydlog, gan gynnwys y ponciau. Er bod peth symudiad 
creigiau yn digwydd yn y safle hwn, nid yw hyn yn fygythiad i’w gymeriad hanesyddol. 
Mae strwythurau unigol yn y tirffurf yn safleoedd archeolegol creiriol ac yn sefydlog, 
er bod rhai, gan gynnwys yr ysbyty greiriol a adawyd ers tro, wedi gordyfu â llystyfiant 
ac a fyddai’n elwa o waith clirio gweithredol a sefydlogi gwaith maen. Y tu allan i’r 
Eiddo Enwebedig, o fewn yr ardal warchodedig ehangach, mae llechi’n cael eu 
chwarela yn weithredol, ac yma y mae’r cyfleuster twristiaeth antur wedi’i leoli; mae 
hyn yn cynnwys caffi gyda theras lle ceir golygfeydd panoramig yn ymestyn dros 

dirffurf creiriol y chwarel. Mae’r gwifrau gwib cysylltiedig yn ymestyn yn bennaf y tu 
allan i’r Eiddo Enwebedig gyda dim ond rhan fer yn ymestyn uwch ei ben. Yn 
hanesyddol, defnyddiai Chwarel y Penrhyn raffyrdd awyr ar oleddf ysgafn i godi’r 
slabiau o’r gweithfeydd isaf yn y pwll i’r ardaloedd prosesu. Er mai strwythurau 
diweddar yw’r gwifrau gwib, nid yw gwifrau uwchben wedi’u gosod yn y safle ac ar 
yr ongl hon yn ddieithr i gymeriad hanesyddol y chwarel hon. Maent yn rhoi cyfle i 
ymwelwyr fwynhau golygfeydd o’r awyr o’r tirffurf hynod hwn ac nid yw’n cael 
effaith andwyol ar ei werth treftadol.

Mae’r nodweddion tanddaearol yn cael eu rheoli’n weithredol ond nid ydynt yn 
hygyrch i ymwelwyr gan eu bod yn parhau i gael eu defnyddio at ddibenion draenio.

Mae Melinau Slabiau Llechi Felin Fawr (Elfen 1.2) wedi’u trosi er defnydd manwerthu 
a masnachol. Er bod mwyafrif yr adeiladau rhestredig hyn mewn cyflwr da, mae 
pryderon ynghylch dau adeilad a’r gwaliau hanesyddol (llochesi’r gwneuthurwyr 
llechi) yn sgil addasiadau sydd heb fod yn sympathetig a diffyg cynnal a chadw. Mae 
hyn wedi arwain at golli peth  cymeriad hanesyddol, lle mae angen gweithredu ar 

Ffigwr 4.4. Mae Melinau Slabiau Llechi Felin Fawr yng Nghydran 1, yn cael eu hail-ddefnyddio 
at ddibenion manwerthu ac fel unedau diwydiant ysgafn.
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hynny. Mae’r ddwy olwyn ddŵr greiriol yn gyfan ond nid ydynt yn hygyrch i’r cyhoedd 
eu gweld ar hyn o bryd.

Mae Ffordd Haearn Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3), sy’n 9km o hyd, wedi goroesi ar 
ffurf gwrthglawdd, ac eithrio un rhan 50 metr a dynnwyd yn 1983 i adeiladu ffordd 
osgoi Bangor. Mae’r rhan fwyaf ohoni yn gwbl weladwy, ac mae peth archeoleg 
tanddaearol hefyd wedi goroesi. Ar y cyfan, mae ei chyflwr yn gyffredinol dda, ond 
mae’n dioddef o ordyfiant mewn rhai mannau yma ac acw. Mae gwaith clirio a 
sefydlogi yn mynd yn ei flaen dan arweiniad y gymuned. Mae dau o’i strwythurau 
pwysicaf mewn cyflwr da iawn; y rhain yw Traphont Cegin, a gafodd ei hadfywio yn 
2013, a thŷ weindio Marchogion, sy’n eiddo rhestredig gyda phobl yn byw ynddo. 

Mae Rheilffordd Chwarel y Penrhyn (Elfen 1.3), sy’n 10.5km o hyd, wedi goroesi ar 
ffurf gwrthglawdd, ac eithrio’r un rhan 50 metr a dynnwyd i adeiladu ffordd osgoi 
Bangor. Mewn mannau, mae’r Ffordd Haearn a’r Rheilffordd yn agos iawn i’w gilydd, 
ac mewn un lleoliad, mae’r Rheilffordd yn rhedeg ar ben ffurf y Ffordd Haearn. Mae 
un rhan 0.5 km o hyd wedi’i hail-osod fel rheilffordd arddangos, sydd ddim yn cael 
ei defnyddio ar hyn o bryd. Mae rhannau eraill yn cael eu defnyddio’n weithredol fel 
llwybrau cyhoeddus, gan gynnwys Llwybr Llechi Eryri, ac fel llwybr beicio Lôn Las 
Ogwen. Mae rhai rhannau’n rhedeg dros dir preifat. Yn gyffredinol, mae’n gymharol 
gyfan ac mewn cyflwr da.

Gwneir defnydd diwydiannol gweithredol o Borth Penrhyn (Aber Cegin) (Elfen 1.4) ar 
gyfer pysgota masnachol a defnydd cysylltiedig, ar gyfer gwaith trwsio cychod a 
storio. Hefyd, defnyddir y porthladd ar gyfer mewnforio ac allforio, gan gynnwys 
llechi mâl. Mae adeiladau allweddol, megis y swyddfa, y siediau locomotif a 
cherbydau, wedi’u rhestru, mewn cyflwr da, wedi’u meddiannu, ac yn cael eu 
defnyddio. 

Mae Mynydd Llandygái (Elfen 1.5) yn cadw ei gynllun pentref model o ganol y 
bedwaredd ganrif ar fryn agored, ynghyd â nodweddion allweddol megis crawiau, 
sef y ffensys pileri llechi nodweddiadol. Mewn sawl achos, mae addasiadau i dai 
annedd er mwyn iddynt fod yn unol â safonau byw modern (ystafelloedd ymolchi y 

tu mewn, estyniadau i geginau), wedi arwain at ddirywio peth o’u cymeriad 
hanesyddol. Mae’r enghreifftiau gorau wedi’u rhestru ac maent yn cadw eu cymeriad 
hanesyddol yn llawn. Mae tair Ardal Gadwraeth wedi’u dynodi o fewn yr Elfen hon, 
yn Nhanysgafell, Bryneglwys a Mynydd Llandygái. 

Mae Bethesda (Elfen 1.6) wedi cadw ei gynllun o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac 
nid yw wedi ei effeithio gan dwf diweddarach. Mae’r cyferbyniad yn amlwg rhwng yr 
anheddiad cynharach ar hyd y stryd fawr, nad oedd wedi’i gynllunio, a’r patrwm stryd 
mwy trefnus gyda thai mwy, o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n cadw 
ei gymeriad fel anheddiad trefol gyda thai amrywiol, adeiladau crefyddol, dinesig a 
masnachol. Rheolir pwysau datblygu drwy’r broses gynllunio bresennol. Ymysg yr 
adeiladau allweddol sydd wedi’u rhestru ac mewn cyflwr da mae’r prif eglwysi a 
chapeli, ynghyd â rhai o’r tafarndai, tai annedd a siopau. Mae’r strydweddau 
hanesyddol wedi goroesi’n gyfan. Mae pedair ardal gadwraeth ym Methesda; sef 
Lôn y Graig, Rhes Elfed, Rhes Gordon a Braich Melyn.

Mae Castell Penrhyn (Elfen 1.7) yn adeilad rhestredig Gradd I. Mae’r Parc wedi’i 
warchod trwy gael ei gynnwys ar y Gofrestr statudol o Barciau a Gerddi Hanesyddol 
yng Nghymru. Mae’n cael ei gynnal a’i gadw gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
ac mae mewn cyflwr da iawn. Mae’n cael ei weithredu fel atyniad treftadaeth i 
dwristiaid.

Cydran 2: 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Mae cyflwr cadwraeth presennol y Gydran hon yn dda i dda iawn ar y cyfan. Chwarel 
Dinorwig sydd â lle amlwg a blaenllaw yma, gyda’i thomennydd gwastraff llechi a 
phonciau anferth yn edrych i lawr dros Lyn Peris wrth droed Yr Wyddfa.

Mae tirffurf trawiadol Chwarel Dinorwig (Elfen 2.1) yn sefydlog ar y cyfan, gan 
gynnwys y ponciau grisiog, y tomennydd gwastraff anferth a’r incleiniau amlwg. Mae 
amrediad a lefel cadwraeth y strwythurau a’r peiriannau cysylltiedig yn drawiadol, er 
bod rhai adeiladau unigol angen gwaith cadwraethol arnynt.

Mae Ponc ‘Australia’ (Elfen 2.2) wedi’i lleoli mewn man hynod agored ac nid yw’n 
hygyrch yn gyffredinol oherwydd ei lleoliad peryglus. Mae’r felin wedi colli’r rhan 
fwyaf o’i llechi, sy’n golygu bod y byrddau llifio mecanyddol yn agored i’r elfennau. 
Mae’r cyddwysydd, yr incleiniau a’r rheilffyrdd mewn cyflwr sefydlog.

Mae barics  y Dre Newydd (barics Môn) (Elfen 2.3) wedi’u hatgyfnerthu / cadw yn 
rhannol ac maent mewn cyflwr da.

Mae Chwarel Vivian (Elfen 2.4), sy’n is-ran fechan ac ar wahân o brif Chwarel 
Dinorwig, ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd ac fe’i rheolir fel rhan o Amgueddfa 
Lechi Cymru. O fewn y chwarel, cafodd yr inclên V2 ei chadw a’i hadfer yn llawn i 
gyflwr gweithio yn 1998-9. Mae’r ponciau chwarel mewn cyflwr cyffredinol dda ac 
maent wedi cadw eu diffiniad a’u gweledigrwydd, ond wrth eu harchwilio yn 
ddiweddar gwelwyd bod angen lleihau’r gorchudd llystyfiant er mwyn gwella eu 
hedrychiad. 

Mae gweithdai peirianyddol Chwarel Dinorwig (Elfen 2.5), a adeiladwyd yn 1870, ac 
a ddefnyddiwyd hyd 1969, a’r peiriannau hanesyddol yno, mewn cyflwr da iawn. 
Maent wedi’u cadw a’u hagor i’r cyhoedd heb lawer o newid, fel Amgueddfa Lechi 
Cymru, sy’n denu dros 140,000 o ymwelwyr yno bob blwyddyn. Mae sgiliau 
traddodiadol yn cael eu meithrin yma, gan gynnwys hollti llechi â llaw. Mae peiriannau 

Ffigwr 4.5. Nodwedd o sawl Cydran yw’r defnydd 
o grawiau – ffensys llechfeini cadarn – fel y 
gwelir yma ym Mynydd Llandygái (Cydran 1).
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sefydlog cysylltiedig, gan gynnwys yr olwyn ddŵr, wedi’u hadfer i gyflwr gweithio; 
mae offer symudol wedi’i gadw ac yn cael ei gynnal a’i gadw’n rheolaidd fel rhan o’r 
profiad i ymwelwyr. Mae’r cartrefi hanesyddol ar gyfer teuluoedd chwarelwyr, a 
ailadeiladwyd ar y safle yn 1998–9 o Gydran 5, mewn cyflwr da iawn, er nad yw ail-
leoli strwythurau yn y ffordd hon yn cael ei gefnogi bellach fel dull cadwraeth priodol. 
Cafodd y siop gron yn y cwrt, y caffi a’r lifft i ben yr olwyn ddŵr eu hychwanegu gan 
Bartneriaeth Ap Thomas, sy’n lleol i’r ardal, yn 1998 i wella’r profiad i ymwelwyr a 
darparu mynediad i’r anabl. Cafodd y strwythurau hyn eu dylunio’n ofalus gan 
barchu’r gwerthoedd treftadaeth ac nid ydynt yn cael effaith andwyol ar Werth 
Rhyngwladol Eithriadol yr Eiddo Enwebedig.

Mae pobl yn byw yn aneddiadau Deiniolen, Clwt-y-Bont, Dinorwig, a’r Fach Wen 
(Elfen 2.8). Mae pob un wedi cadw eu cynllun o ddyddiau cynnar y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg, gan gynnwys llwybrau ffyrdd hanesyddol a ffurfiant Ffordd Haearn 
Chwarel Dinorwig. Mae’r cyd-gyferbyniad rhwng y cymunedau cnewyllol a 
adeiladwyd ar fyrder ar y rhydd-ddaliadau hanesyddol a’r aneddiadau ar wasgar a 
hyrwyddwyd gan Stad y Faenol yn parhau i fod yn amlwg, ac nid yw lleoliad ynysig 
yr eglwys a’r capel Methodistaidd wedi newid ers hynny. Bydd opsiynau i uwchraddio 
a rheoli tai cymdeithasol o fewn y ffin yn cael eu rheoli’n ofalus drwy bolisi cynllunio 
i gadw’r cymeriad allweddol. Adeilad sydd o bwys arbennig yw’r felin llechi ysgrifennu 
rhestredig yng Nghlwt y Bont, sydd wedi cadw ei holwyn ddŵr hanesyddol.

Mae Craig yr Undeb (Elfen 2.9) yn nodwedd ddaearegol sydd mewn cyflwr sefydlog. 

Cydran 3: 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 

Mae tirffurf Chwareli Llechi Nantlle yn hynod weladwy ac yn amlwg iawn o fewn ei 
leoliad. Fel tirwedd dyffryn, mae’n wahanol i’r Cydrannau eraill – yn amgylchedd 
llawr gwlad gyda’i ecoleg penodol ei hun. Yn hanesyddol, roedd yn eiddo i amryfal 
berchnogion, gyda’r ffin rhwng y chwareli yn aml yn ddim ond cefnen goediog, a 
lle’r oedd tai a gerddi gweithwyr yn union gerllaw tyllau’r cloddfeydd a systemau 
rheilffordd y chwareli. Yn hanesyddol, mae coedtir a gerddi yn rhan bwysig o’i 
gymeriad. Ar raddfa tirwedd, mae mewn cyflwr cadwraeth da.

Mae’r tomennydd yng Nghilgwyn (Elfen 3.1) a Phen yr Orsedd (Elfen 3.7) yn 
nodweddion arwyddocaol anferth sydd, ar y cyfan, yn rhydd o lystyfiant ac yn 
ymddyrchafu’n weledol uwchlaw’r Gydran hon.  Mae nifer o dyllau’r cloddfeydd 
wedi gorlifo, gan gynnwys Chwarel Dorothea (Elfen 3.3). Yma, drwy gytundeb, 
caniateir plymio, fel hamdden a dan hyfforddiant, sydd â’r potensial o sicrhau bod y 
safle’n cael ei fonitro.

Yr adeiladwaith amlycaf yn Chwarel Dorothea yw’r ddau fastiwn a godwyd er mwyn 
gweithio rhaffyrdd yr inclên tsiaen – adwaenir hwy yn lleol fel pengialïau yn y 
Gymraeg ac fel ‘pyramids’ yn Saesneg. Casglodd asesiad strwythurol a gomisiynwyd 
gan berchnogion y safle ym mis Hydref 2017 bod y pengiali deheuol yn strwythurol 
gadarn ac yn gweithio’n dda yn gyffredinol, er ei fod yn dangos ôl symud hanesyddol. 
Credid y byddai’n ddoeth gwneud peth gwaith trwsio. Nododd yr asesiad bod y 
pengiali dwyreiniol mewn cyflwr gwael iawn o ganlyniad i ddiffygion cynhenid yn 
gysylltiedig â’r dull hanesyddol o’i adeiladu. Mae’r pengiali yn cynnwys haen allanol 
o flociau llechi bychain amrywiol sy’n cynnal deunydd mewnol a arllwyswyd i’w le 
yn hytrach na chael ei bentyrru’n daclus, gan arwain at strwythur sy’n gynhenid 
ansefydlog. Er ei bod yn amlwg bod yr adeiladwaith wedi sefyll yn y cyflwr hwn am 
rai degawdau, daw’r asesiad strwythurol i’r casgliad bod y setlo ac unrhyw symud 
dilynol wedi arwain at golli anorfod o rai rhannau, a thoriadau a phantiau amlwg ar 
yr wyneb, sy’n dangos bod dirywiad strwythurol yn digwydd. Er hyn, bu i’r arolwg 
gadarnhau bod cyflwr y twnnel sy’n pasio drwy’r strwythur hwn, a oedd, yn 
hanesyddol, yn cludo’r rheilffordd oedd yn cysylltu’r chwarel â Rheilffordd Nantlle, 
yn gadarn ac yn sefydlog.

Bwriedir cynhyrchu arolwg tri-dimensiwn manwl er mwyn llunio cofnod parhaol ac 
i roi arweiniad wrth ddatblygu datrysiad peirianyddol ar gyfer cadw ei werth treftadol.

Mae Injan Drawst Gernywaidd Chwarel Lechi Dorothea (Elfen 3.4) yn nodedig 
oherwydd goroesiad ei pheiriannau gwreiddiol. Mae’r adeilad ei hun yn strwythur 

Ffigwr 4.6. Mae cyn-weithdai Chwarel Dinorwig yng Nghydran 2 wedi cael eu cadw, a dyma 
Amgueddfa Lechi Cymru bellach, sy’n atyniad poblogaidd i dwristiaid. Mae lifft sydd wedi’i 
ddylunio’n dda yn caniatáu mynediad i’r anabl at yr olwyn ddŵr, ar ochr dde’r olygfa hon o’r awyr.

Mae systemau ffyrdd Chwarel Dinorwig (Elfen 2.6) a phont restredig Penllyn mewn 
cyflwr da ac yn cael eu defnyddio’n ddyddiol, a chânt eu cynnal a’u cadw gan Adran 
Priffyrdd Cyngor Gwynedd. Mae llwybr y ffordd ‘car llusg’ yn weladwy ar ffurf 
cloddwaith, ac eithrio lle mae Chwarel Vivian yn torri ar ei draws.

Mae Ffordd Haearn Chwarel Dinorwig (Elfen 2.7) yn rhannol gyflawn ac yn cael ei 
defnyddio’n rhannol fel ffyrdd bychan. Mae rhannau creiriol, gan gynnwys yr 
incleiniau, wedi goroesi’n rhannol fel hafnau bas a sarnau carreg, mewn cyflwr 
sefydlog, gyda pheth gorchudd llystyfiant.

Mae ffurfiant Rheilffordd Chwarel Dinorwig (Elfen 2.7) wedi’i hail-ddefnyddio fel 
llwybr rheilffordd i dwristiaid. Mae’n amlwg fel sarn garreg ac arglawdd rwbel ar hyd 
glannau Llyn Padarn, gyda thrac modern lled chwarel (0.6m) wedi’i osod arno. 
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cadarn mewn cyflwr gweddol gyda dim ond mân anghenion cadwraeth. Yn wreiddiol 
roedd ganddo simdde ddur, ond syrthiodd hwn ac fe’i tynnwyd i ffwrdd yn y 1960au. 
Mae’r hopran lo sylweddol a adeiladwyd o lechi i gadw tanwydd, mewn cyflwr da. 
Mae’r injan yn yr adeilad mewn cyflwr rhyfeddol o dda, er bod y coesau wedi cwympo 
a rhoden y pwmp wedi cael ei thorri er mwyn gwarchod cyfanrwydd y silindr. Mae’r 
bwyleri, sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r adeilad, yn agored i’r elfennau ac mewn cyflwr 
gwael ond maent wedi cadw eu cyfanrwydd cyffredinol. Mae gwaith diweddar wedi 
cynnwys gwelliannau i’r mynediad, gwaredu llystyfiant, a gwell diogelwch i warchod 
yn erbyn fandaliaeth fel cam cyntaf cyn mesurau cadwraeth mwy dwys.

Mae pedair rhaffordd ‘Blondin’ yn y Gydran hon, tair o rai trydan ym Mhen yr Orsedd 
(Elfen 3.8) ac un stêm ym Mlaen y Cae (Elfen 3.2). Roedd y rhain yn strwythurau 
symudol, a gâi eu had-leoli’n rheolaidd yn ôl gofynion y cloddio. Mae’n hynod bod 
un mast eiconig yn dal i sefyll ym Mhen yr Orsedd yn y lleoliad y cafodd ei ddefnyddio 
ddiwethaf, gyda’i gebl a’i gerbyd teithiwr yn ymestyn ar draws y pwll. Nid yw’r mastiau 
eraill yn sefyll mwyach, ond maent yn sylweddol gyfan er hynny, ynghyd â’u rhaffyrdd, 
olwynion pwli a’u peiriandai cysylltiedig.

Mae systemau rhaffordd awyr, melin lechi, barics a thai annedd Chwarel Pen y Bryn/
Cloddfa’r Lôn (Elfen 3.5), wedi cael eu hadnabod fel blaenoriaeth ar gyfer eu 
atgyfnerthu a’u cadw, yn enwedig y ffermdy o’r ail ganrif ar bymtheg. Cynhaliwyd 
arolwg o’r cyfadeiladau yn 2012, ac aethpwyd ati i gloddio yn yr haf 2019 i chwilota 
hanes cymhleth yr adeiladau hyn er mwyn ysbrydoli cynlluniau cadwraeth.

Mae’r system bwmp wedi’i gyrru gan ddŵr sydd yn Chwarel Pen y Bryn/Cloddfa’r 
Lôn (Elfen 3.6) yn cynnwys dau bwll olwyn ddŵr, cyrsiau dŵr a thyrrau ar gyfer y 
systemau rhodenni fflat. Mae’r rhain wedi goroesi mewn cyflwr gweddol gadarn. 
Mae darnau o’r olwynion, a’r system prif lein a rhoden yn parhau i fod ar y safle. 

Mae tirffurf Chwarel Lechi Pen yr Orsedd (Elfen 3.7) wedi goroesi mewn cyflwr da. 
Mae nifer o’r adeiladau cysylltiedig yn rhestredig ond maent wedi dirywio.  Y cam 
gweithredu a ffafrir yw cadw’r adeiladau hyn mewn defnydd ac mae perchnogion y 
safle yn adolygu eu hopsiynau. Hefyd, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu 
Cynllun Rheoli Lleol.

Mae Rheilffordd Nantlle (Elfen 3.9) yn goroesi fel ffurfiant sy’n bennaf mewn cyflwr 
da, gan gynnwys y trychfeydd, yr argloddiau a thwnnel. Mae llystyfiant wedi’i nodi fel 
problem sy’n effeithio rhai o’r trychfeydd.

Mae pentref Nantlle (Elfen 2.10) wedi cadw ei gymeriad hanesyddol fel datblygiad 
llinol ar hyd ffordd dyrpeg a oedd yno eisoes. Adeiladwyd llawer o’r anheddiad gan 
gwmni chwarel Pen yr Orsedd mewn dull Pictiwrésg, sy’n amlwg hyd heddiw, ac 
sy’n cyferbynnu ag anheddau cynharach. Gwelwyd peth athreuliad yng nghymeriad 
hanesyddol aneddiadau unigol. Mae’r cyn farics rhestredig wedi cael eu cadw a’u 
dychwelyd i ddefnydd fel canolfan gymunedol ac allfeydd mân-werthu. Tai 
chwarelwyr yw’r adeiladau rhestredig eraill.

Mae’r aneddiadau ar Fynydd Cilgwyn (Elfen 3.11) wedi cadw eu cynllun hanesyddol, 
gan gynnwys eu patrwm cysylltiedig o gaeau unigol bychan wedi’u diffinio gan 
waliau cerrig. Fe adeiladwyd y bythynnod hyn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac 
roeddynt yn cael eu meddiannu fel mân-ddaliadau gan y chwarelwyr llechi a’u 
teuluoedd. Cafodd rhai eu gadael yn wag ar ôl i’r chwarela ddod i ben, ac mae rhai 
wedi parhau yn gartrefi. 

Ffigwr 4.7. Er bod un o’r pengialiau a gynhaliai’r rhaffordd inclên tsiaen yn 
Chwarel Dorothea yng Nghydran 3 wedi arddangos peth ansefydlogrwydd 
strwythurol, mae’r twnnel cysylltiedig, a ddarparai fynediad seidin i  Reilffordd 
Nantlle, yn sefydlog ac wedi cael ei glirio o lystyfiant yn ddiweddar.
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Ffigwr 4.9. Gwnaed gwaith cadwriaethol ar Felin 
Slabiau Llechi Ynysypandy yng Nghydran 4 gan 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn y 1990au, a 
gwnaed mynediad i’r cyhoedd yn bosib.
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Mae Plas Tal y Sarn a ffermdy Tal y Sarn (Elfen 3.12), eu hadeiladau allanol cysylltiedig, 
barics cyfagos a stabl oll yn adeiladau rhannol greiriol, heb neb ynddynt ers trigain 
mlynedd. Mae’r strategaeth bresennol yn rhagweld y byddant yn cael eu rheoli’n 
barhaol fel strwythurau adfeiliol, anghyfannedd; byddai modd ystyried y posibilrwydd 
o’u hail-adeiladu os byddai hynny’n gyson â chadw eu gwerth treftadol. Mae’r 
asesiadau cyflwr diweddar yn nodi bod dirywiad gweithredol wedi cael ei achosi gan 
dwf llystyfiant a’r elfennau. Mae rhaglen gadwraeth gymesur wrthi’n cael ei thrafod 
rhwng Cyngor Gwynedd a pherchnogion y safle.

Cydran 4: 
Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), y Rheilffyrdd a’r 
Felin

Mae chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru, y Rheilffyrdd a’r Felin yn ffurfio tirwedd 
cwbl greiriol sydd wedi dychwelyd yn dir pori dan reolaeth. Mae cyflwr cadwraethol 
presennol y Gydran hon yn gyffredinol dda. Mae Melin Slabiau Llechi Ynysypandy 
(Elfen 4.3) wedi’i diogelu ac mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gofalu 
amdani. Mae Chwarel Gorseddau (Elfen 4.1) mewn cyflwr da. Mae pentref Treforys 
(Elfen 4.5), sy’n anheddiad anghyfannedd, mewn cyflwr da i raddau helaeth, er bod 
angen mân waith trwsio ar ôl i dda byw ei ddifrodi. Mae ffurfiannau Rheilffordd 
Gorseddau, Rheilffyrdd Cyffordd Gorseddau a Phortmadoc (Elfen 4.4) mewn cyflwr 
da ar y cyfan. Mae rhan yn cael ei ddefnyddio fel llwybr troed. Mae Chwarel Bwlch y 
Ddwy Elor (Prince of Wales) (Elfen 4.2) mewn cyflwr da yn bennaf. Mae angen 
gwneud mân waith cadwraeth ar y felin a’r strwythurau cysylltiedig.

Ffigwr 4.8. Mae cyn farics pentref Nantlle (Cydran 3), wedi’u cadw a’u hadfer ac maent bellach 
yn cael eu defnyddio fel unedau mân-werthu a chanolfan gymunedol.
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Cydran 5: 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, ‘dinas llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog

Mae’r tirffurf sydd ar yr wyneb yn Chwareli Llechi (creiriol) Ffestiniog (Elfen 5.1) wedi 
goroesi mewn cyflwr da gan ymddyrchafu uwchlaw’r ardal gyfagos. Yn y gweithfeydd 
tanddaearol mae peiriannau hanesyddol a thystiolaeth o ddulliau cloddio wedi 
goroesi, ynghyd ag asedau hanesyddol llai amlwg, megis graffiti (Elfen 5.2). Mae 
cwymp creigiau a gorlifiad dŵr yn bosib ynddynt, a chânt eu harchwilio yn rheolaidd. 
Mae Gorsaf Ynni Dŵr Pant yr Afon (Elfen 5.3) yn cael ei defnyddio’n ddyddiol ac mae 
wedi ei rhestru. Adfail yw melin Chwarel Diffwys (Elfen 5.4); yr amcan wrth ei rheoli 
i’r dyfodol yw cynnal cyflwr presennol y felin, gan leihau graddfa’r dirywiad gymaint 
â phosib, ag ystyried ei lleoliad agored. Mae wedi bod yn destun cofnodi archeolegol, 
er mwyn cael cofnod parhaol ohoni.

Mae prif gyfadeilad Maenofferen (Elfen 5.5), sy’n cynnwys melin lechi greiriol fawr, 
system reilffordd, tŷ weindio ac inclên cludo wedi’i phweru, wedi dirywio ers iddynt 
beidio a gweithredu. Mae perchnogion y safle, Cyngor Gwynedd a Cadw, wedi 
cychwyn gwaith sefydlogi’r tŷ weindio, ac mae trafodaethau ar y gweill i gael ail-
ddefnydd cynaliadwy o adeilad y felin. 

Mae tri chwmni masnachol yn gweithredu o fewn yr ardal warchodedig gerllaw’r 
Eiddo Enwebedig: atyniad twristiaid Ceudyllau Llechi Llechwedd, canolfan beicio 
mynydd Antur Stiniog a Zip World. Mae’r tri lleoliad yn galluogi ymwelwyr i weld a 
phrofi asedau hanesyddol yn yr Eiddo Enwebedig. 

Mae tref Blaenau Ffestiniog (‘dinas y llechi’, Elfen 5.6) yn gyfannedd, ac mae wedi 
cadw patrwm ei ffyrdd a’i chynllun trefol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ynghyd 
â thai ac adeiladau cymdeithasol a chrefyddol y cyfnod. Bydd y dewisiadau ar gyfer 
diwallu’r angen o uwchraddio a rheoli tai cymdeithasol y dref yn y dyfodol yn cael 
eu rheoli yn unol â pholisi cynllunio presennol i sicrhau bod y cymeriad hanesyddol 
yn cael ei gadw. Mae mentrau treftadaeth gymunedol yn eu lle er mwyn datblygu 
canllawiau dylunio ar gyfer cymeriad trefol hanesyddol yr elfen hon. Mae mentrau 
lleol eisoes wedi llwyddo i sefydlogi rhes greiriol bwysig o dai chwarelwyr yng 
Nghwmorthin yn y Gydran hon. Mae adeiladau arwyddocaol wedi’u rhestru.  Mae’r 
adeilad rhestredig Gradd II o tua 1875 a oedd yn orsaf deithwyr ar ben uchaf 
Rheilffordd Ffestiniog hyd at 1931, ac a gafodd ei droi wedyn yn gyfleusterau 
cyhoeddus yng ngofal y Cyngor, bellach wedi elwa o gael gofod dehongli newydd 
yn olrhain hanes llechi.

Mae Plas Tan y Bwlch (Elfen 5.7) a’i diroedd mewn cyflwr da iawn ac yn cael eu 
rheoli’n weithredol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fel Canolfan Astudiaethau 
breswyl, gan gynnig cyrsiau ar hanes ac archeoleg y diwydiant llechi, ynghyd â 
phynciau eraill. Gwnaed gwaith atgyweirio sylweddol, dan nawdd Cronfa Dreftadaeth 
y Loteri a Cadw, yn 2004/5 i wneud y tŷ hanesyddol a’r tiroedd yn fwy hygyrch i’r 
cyhoedd, gan gynnwys darparu darlithfa, llyfrgell, ac archif archeolegol o’r diwydiant 
llechi, wedi’i leoli yn y cyn stablau. Gall pobl leol, ymwelwyr a phlant fwynhau’r tŷ a’r 
gerddi, ynghyd â mynd yno ar gyrsiau celf, hanes a diwylliant, crefftau, llên gwerin 

Ffigwr 4.10. Mae addasu dychmygus ac anarferol o adeilad sydd wedi ei restru, yn amlwg yn yr 
hen orsaf deithwyr hon ym mhen uchaf Rheilffordd Ffestiniog yn y Diffwys, Blaenau Ffestiniog 
yng Nghydran 5. Bu yn gyfleusterau cyhoeddus ers y 1930au, ond cafodd ei addasu yn 
ddiweddar i gynnwys gofod dehongli fel rhan o brosiect parth cyhoeddus ehangach, wedi ei 
ysbrydoli gan y diwydiant llechi. Cadwyd ffurf yr adeilad, gyda’i do llechi addurniadol, y 
placiau llechi ar y ddau dalcen blaen gyda phlu Tywysog Cymru, a’r ffenest archebu.

Ffigwr 4.11. Wedi’i adeiladu yn y 1870au, roedd Plas Tal y Weunydd yng Nghydran 5 yn gartref i 
un o’r teuluoedd a fu’n berchen ar Chwarel Llechwedd. Mae wedi cael ei droi’n westy gan 
gwmni sy’n gweithredu’n lleol, gan lwyddo i gadw ei gymeriad hanesyddol.
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neu archeoleg ddiwydiannol. Hefyd, mae cyrsiau hyfforddi proffesiynol yn cael eu 
cynnig i swyddogion awdurdodau lleol, wardeiniaid maes, darlithwyr a myfyrwyr 
prifysgol a choleg.

Mae’r ddau gei llechi ar afon Dwyryd (Elfen 5.8) mewn cyflwr da.

Mae cymeriad hanesyddol Rheilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9), sy’n 22km o hyd ac yn 
weithredol, wedi ei gadw’n ofalus. Mae adeiladau hanesyddol yn parhau i gael eu 
defnyddio, ac wedi eu rhestru, ac mae’r ffurfiant hanesyddol wedi’i warchod yn 
ofalus er mwyn cadw ei gymeriad o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae rhannau 
byr o ffurfiant gwreiddiol 1836 ac aildrefniad 1842 a gafodd eu pasio heibio yn 
ddiweddarach, yn greiriol erbyn hyn ac yn sefyll mewn tir amaethyddol. Maent yn 
parhau i fod yn weladwy fel gwrthgloddiau. Mae nifer o fentrau cadwraeth 
gweithredol yn cael eu noddi’n rheolaidd gan gorff llywodraethu’r Rheilffordd. 

Mae Harbwr Porthmadog (Elfen 5.10) wedi’i adeiladu’n gadarn ac yn parhau i gael ei 
ddefnyddio’n ddyddiol. Mae sied storio llechi sydd wedi goroesi yn cael ei 
hailddefnyddio fel Amgueddfa Forwrol Porthmadog.

Cydran 6: 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn

Mae cyflwr cadwraeth presennol y Gydran hon yn gyffredinol dda. Mae’r tirffurf sydd 
ar y wyneb yn Chwarel Bryneglwys a’r rhaffordd inclên tsiaen (Elfen 6.1) oll ym 
mherchnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru, Corff dan Nawdd Llywodraeth Cymru, 
sy’n ymdrin â’r problemau a achoswyd gan goedwigiad hanesyddol a thwf llystyfiant 
yn yr elfen hon. Mae siâp cyffredinol argae’r chwarel wedi ei gadw ond mae wedi ei 
bylchu am resymau iechyd a diogelwch er mwyn amddiffyn pentref Abergynolwyn. 
Mae’r gweithfeydd tanddaearol mewn cyflwr sefydlog, da ac yn cynnwys nifer o 
arteffactau hanesyddol, megis rheiliau, wagenni a winshis (Elfen 6.2).

Mae pentref Abergynolwyn (Elfen 6.3) wedi cadw’n llawn ei gymeriad a’i gynllun o 
ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae tai Stryd Tan y Bryn wedi eu rhestru.

Mae Rheilffordd Talyllyn (Elfen 6.4), sy’n 12 km o hyd ac yn weithredol, mewn cyflwr 
da iawn ac wedi cadw ei chymeriad hanesyddol yn llawn. Mae adeiladau hanesyddol 
yn parhau i gael eu defnyddio, ac wedi eu rhestru, ac mae’r ffurfiant wedi’i warchod 
yn ofalus i gadw ei gymeriad o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae prosiectau 
cadwraeth deallus wrthi’n cael eu trafod i ailadeiladu nodweddion hanesyddol, 
dehongli hanes cludo llechi, ac ail-greu ymdeimlad gwledig hanesyddol y Rheilffordd. 
Mae’r Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul yng Ngorsaf Tywyn yn adrodd yr hanes sut y 
bu i reilffyrdd o’r fath drawsnewid chwarela llechi a chael eu defnyddio mewn 
diwydiannau eraill ledled y byd, ac mewn milwriaeth. Ynghyd â’r locomotifau a’r 
cerbydau rheilffordd, mae’r arddangosfeydd yn cynnwys astudiaeth ddifyr o’r awdur 
plant, y Parch. Wilbert Awdry, sy’n enwog am straeon Tomos y Tanc – mae ‘Rheilffordd 
Skarloey’ yn seiliedig ar Reilffordd Talyllyn. 

Ffigwr 4.12. Yn yr olygfa hon o Gydran 5, mae trên (ar y dde uchaf) yn ymlwybro ar hyd y rhan 
newydd o Reilffordd Ffestiniog a adeiladwyd drwy lafur gwirfoddol rhwng 1965 ac 1978. 
Roedd angen am hwn ar ôl i gynllun storfa bwmp foddi’r ffurfiant blaenorol, a welir yma yn y 
blaendir. Bu hwnnw yn weithredol rhwng 1842 ac 1946, yr ail o dri llwybr yr oedd y bu i’r 
rheilffordd eu dilyn drwy’r gefnen hon – cyfres o inclêns oedd y cyntaf.

Ffigwr 4.13. Mae’r Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul wedi’i lleoli yng ngorsaf Glanfa Tywyn ar 
ben draw Rheilffordd Tal-y-llyn (Cydran 6). Mae’n darparu cofnod unigryw a chynhwysfawr o 
hanes rheilffyrdd lein gul drwy fideo, clipiau sain ac arddangosfa o dros 800 o eitemau, gan 
gynnwys y wagen yn y blaen, a ddefnyddid i symud blociau llechi mewn chwarel yn Ffestiniog.
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Ffigwr 4.14. Mae’r braslun hwn o Chwarel y Penrhyn 
(Cydran 1) gan yr artist Mary Elizabeth Thompson 
(1896–1981) yn dangos sut yr esblygodd Tirwedd 

Llechi Gogledd Orllewin Cymru trwy lafur corfforol 
caled yn ogystal â medrusrwydd.  Mae pob llwyth 

wagen o rwbel llechi yn golygu bod wyneb y graig 
wedi cael ei thorri ymhellach i mewn i lethr y 

mynydd a bod y tomennydd o gerrig gwastraff yn 
ymestyn dros ochr y dyffryn. Cafodd Mary Elizabeth 

Thompson ei dylanwadu gan Rodin a Meštrović 
wrth ddarlunio urddas llafur ond roedd hefyd yn 

gofalu ei bod yn cynhyrchu portreadau o’r 
chwarelwyr unigol yr oedd hi wedi dod i’w 

hadnabod a’u hedmygu.
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Treftadaeth anniriaethol 

Yr elfennau allweddol o dreftadaeth anniriaethol o fewn yr Eiddo Enwebedig yw: yr 
iaith Gymraeg; y bywyd diwylliannol y mae hi yn ei gynnal; a sgiliau traddodiadol.

Traddodiadau a mynegiannau llafar, gan gynnwys iaith

Erys y rhanbarth fel y brif ardal o Gymru lle mae’r iaith Gymraeg yn iaith bywyd bob 
dydd. Mae’n cael ei chydnabod gan UNESCO fel Iaith Frodorol. Ar hyn o bryd, mae 
64.5% o boblogaeth Gwynedd yn siarad Cymraeg; ac mae gan 9% arall rai sgiliau iaith 
Gymraeg. O fewn yr Eiddo Enwebedig, mae canran y siaradwyr Cymraeg yn uwch na 
chyfartaledd y sir, ar 70%, gyda’r dwysedd uchaf yng Nghydran 1 (81.2%) a’r isaf yng 
Nghydran 6 (52.1%). Mae’r defnydd a wneir o’r Gymraeg yn nodwedd anniriaethol o 
Werth Rhyngwladol Eithriadol yr Eiddo Enwebedig, ac fe’i cefnogir yn weithredol gan 
Gyngor Gwynedd, gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a chan Lywodraeth Cymru. 

Mae nifer o brosiectau cymunedol wedi’u cynnal i gydnabod rôl bwysig yr iaith 
Gymraeg o fewn yr Eiddo Enwebedig, gan gynnwys prosiect sy’n cael ei redeg gan 
Amgueddfa Lechi Cymru i gofnodi enwau Cymraeg traddodiadol y ponciau yn 
Chwarel Dinorwig, a phrosiect celf cyhoeddus ym Mlaenau Ffestiniog, lle mae 
dywediadau a slang lleol wedi’u cerfio yn y palmant. Hefyd, mae nifer dirifedi o 
ddigwyddiadau a grwpiau diwylliannol wedi’u lleoli ar draws yr Eiddo Enwebedig 
sy’n gweithredu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys papurau bro, 
cymdeithasau trafod, clybiau drama, bandiau, darlithoedd a digwyddiadau 
cymdeithasol megis talyrnau, eisteddfodau a gigs. 

Mae’r dystiolaeth ddiriaethol o ran y defnydd o’r iaith Gymraeg yn yr Eiddo Enwebedig 
hefyd yn eithriadol o gryf, gan gynnwys enwau lleoedd, enwau strydoedd a thai, 
blaen siopau, enwau capeli a’r dyddiadau sydd wedi’u harysgrifio ar eu blaen, cerrig 
beddi a phob dogfennaeth swyddogol, ynghyd â’r defnydd bob dydd a wneir o’r 
Gymraeg mewn papurau newydd, ar hysbysebion ac mewn gohebiaeth. Mae’r rhain 
oll yn cysylltu’n gryf â diwylliant y gymuned a’i bywyd crefyddol. 

Bywyd diwylliannol 

Mae’r cymunedau llechi wedi gwneud cyfraniad mawr at draddodiadau diwylliannol 
nodedig Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys eisteddfodau, y traddodiad hirhoedlog o 
ysgrifennu hanes lleol, barddoniaeth a llenyddiaeth, a chreu cerddoriaeth drwy 
gyfrwng seindorf arian a chôr. Mae cerddoriaeth boblogaidd gyfoes yn y rhanbarth 
yn cael ei dylanwadu gan draddodiadau llawer hŷn ac mae llawer o’r ysbrydoliaeth 
yn dod o’r dirwedd ddiwydiannol a naturiol a llên gwerin. Mae nifer o’r bandiau 
mwyaf poblogaidd yng Nghymru a thu hwnt yn hanu o Dirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru, gan gynnwys 9Bach (enillwyr y wobr Albwm Gorau yng Ngwobrau 
Gwerin BBC Radio 2 yn 2015), y Super Furry Animals (9 gwaith yn y 25 uchaf yn 
siartiau Albwm y DU) a bandiau megis Anweledig, Gai Toms, Sobin a’r Smaeliaid ac  
Yws Gwynedd. Mae celfyddyd y rhanbarth wedi cael ei dylanwadu’n ddwfn gan y 
dirwedd llechi, gan gynnwys gwaith artistiaid megis Mary Elizabeth Thompson, 
Falcon Hildred, David Nash, a gôl-geidwad rhyngwladol Cymru, Owain Fôn Williams, 
a aned yng Ngwynedd. Mae’r rhanbarth yn un o’r prif ardaloedd yng Nghymru lle 
mae traddodiadau diwylliannol nodedig y wlad wedi goroesi gryfaf.

Mae canolfan astudio breswyl Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y 
Bwlch yn chwarae rhan bwysig o ran hyrwyddo dealltwriaeth o ddiwylliant, hanes ac 

archeoleg ddiwydiannol y rhanbarth a nodweddion y Parc Cenedlaethol. Mae 
lleoliadau diwylliannol ffyniannus, sydd wedi’u lleoli yn yr Eiddo Enwebedig neu yn y 
rhanbarth yn ei gyfanrwydd, yn cynnal traddodiad diwylliannol byw a phoblogaidd, 
gyda rhaglenni diwylliannol ac ymgysylltu amrywiol. Yn eu mysg mae Neuadd 
Ogwen, Storiel a Pontio, Galeri, Amgueddfa Lechi Cymru, Cell B a lleoliadau 
cymunedol eraill.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau a gwyliau diwylliannol yn yr eiddo enwebedig a’r 
rhanbarth, megis Zip World Rocs yn Chwarel y Penrhyn, Pesda Roc ym Methesda, 
Carnifal Deiniolen, Gŵyl Fai Dyffryn Nantlle, a Drum House Fest a Gŵyl Car Gwyllt 
ym Mlaenau Ffestiniog. 

Mae amrediad o weithgareddau hefyd yn cael eu hyrwyddo i ddatblygu dealltwriaeth 
ddiwylliannol a threftadaeth ymysg pobl ifanc a busnesau yn yr Eiddo Enwebedig drwy 
brosiect Lle Arbennig Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, LleCHI. Mae cyfres o 
raglenni i feithrin Llysgenhadon o’r cymunedau hyn wedi arwain at well dealltwriaeth 
o’r dirwedd ddiwylliannol ac mae wedi agor y drws i nifer o brofiadau diwylliannol. 
Mae’r prosiect hefyd yn cefnogi nifer o ddigwyddiadau diwylliannol megis dramâu 
cymunedol, darlithoedd, carnifals a ffeiriau   Hefyd, mae LleCHI wedi cefnogi artistiaid 
sy’n gweithio gyda phlant ysgol gynradd i greu gwaith celf i’w arddangos yn gyhoeddus 
sy’n dangos yr hyn mae’r dirwedd llechi yn ei olygu iddynt hwy, ynghyd â chefnogi 
prosiectau i ddatblygu apiau, teithiau cerdded, paneli gwybodaeth a thaflenni.  

Sgiliau Traddodiadol

Mae’r sgiliau traddodiadol o weithio ar wyneb y llechfaen a hollti llechi yn dal i gael 
eu cynnal gan y chwareli llechi sy’n gweithredu y tu allan i’r Eiddo Enwebedig, o 
fewn yr ardal warchodedig ehangach; hefyd, mae technegau hollti â llaw yn cael eu 
harddangos yn yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol. Cefnogir peirianneg fecanyddol, 
gwaith gofaint, peirianneg hanesyddol, walio cerrig a sgiliau saer coed, gan gynllun 
Sgiliau Treftadaeth Rheilffordd Ffestiniog, lle mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri 
Genedlaethol wedi galluogi hyfforddiant ar gyfer ugain o hyfforddeion, fydd yn cael 

Ffigwr 4.15. Hyfforddai Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn dysgu sgiliau newydd ar 
Reilffordd Ffestiniog yng Nghydran 5.
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Prynwyd tŷ a thiroedd Plas Tan y Bwlch gan Gyngor Sir Feirionnydd yn 1969, ac yna 
fe’i trosglwyddwyd i Gyngor Sir Gwynedd fel rhan o ad-drefnu llywodraeth leol yn 
1974. Fe agorodd fel Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri yn 1975. Trosglwyddwyd 
y berchnogaeth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ystod ad-drefnu 1996. 
Gwnaed gwaith atgyweirio mawr, dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Cadw, yn 
2004/5 er mwyn gwneud y tŷ hanesyddol a’r tiroedd yn fwy hygyrch i’r cyhoedd. 

Yn 1998–9, bu i’r Amgueddfa Genedlaethol adfer yr inclên V2 a’r olwyn ddŵr yng 
nghyn-gyfadeiladau peirianyddol Chwarel Dinorwig, i gyflwr gweithio.

Mae mentrau yn parhau i wneud gwaith cadwraeth a chynnal a chadw safleoedd 
ledled yr eiddo enwebedig. Yn 2009-2013, bu i brosiect £1.7m i hyrwyddo twristiaeth 
treftadaeth yn yr ardal wireddu buddsoddiad i ddiogelu a chadw traphont rheilffordd 
Cegin, nodwedd o Reilffordd Chwarel y Penrhyn, yn ogystal ag adfer ac ail-ddehongli 
Ysbyty Chwarel Dinorwig fel amgueddfa.Gwnaed gwaith atgyfnerthu a diogelu ar 
arglawdd y Cob (gweler Ffigwr 3.38) ym Mhorthmadog yn gynnar yn y 2000au ac eto 
yn 2012.

Cafodd tai creiriol yng Nghwmorthin eu sefydlogi gan brosiect cymunedol rhwng 
2010 a 2015; ac mae peth gwaith yn parhau.

eu cyfarwyddo gan chwe deg o staff parhaol y Rheilffordd, yn ogystal â’i gwirfoddolwyr 
profiadol. Mae sgiliau rheoli tir traddodiadol yn cael eu hwyluso’n weithredol gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Cyngor 
Gwynedd, ar y cyd â cholegau addysg bellach, yn datblygu prosiect Sgiliau 
Traddodiadol gyda Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, yr Adran Gwaith a 
Phensiynau, mentrau cymdeithasol a’r sector preifat, er mwyn cwrdd â bwlch yn 
narpariaeth y farchnad sydd wedi’i nodi gan y diwydiant adeiladu, ac ar gyfer sgiliau 
gwaith cadwraethol ar adeiladau cyn 1919. Mae’r Breedon Group/Welsh Slate wedi 
creu pedair prentisiaeth prosesu llechi, gan gynnwys dysgu sgiliau traddodiadol 
hollti â llaw, yn y rhan weithredol o Chwarel y Penrhyn. Mae’r holl weithgareddau 
hyn yn cefnogi gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o’r eiddo yn ei gyfanrwydd ac maent 
yn bwysig iawn ar gyfer trosglwyddo Gwerth Rhyngwladol Eithriadol yr Eiddo 
Enwebedig i genedlaethau’r dyfodol.

Cyd-destun: hanes cadwraeth weithredol yn yr Eiddo 
Enwebedig

Dechreuwyd gwaith cadwraeth weithredol ar y safleoedd hanesyddol o fewn yr 
eiddo enwebedig yn 1951, pan ddechreuwyd trafodaethau rhwng y teulu a oedd yn 
berchen Castell a Pharc y Penrhyn a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ynglŷn â’u 
dyfodol. Ar ôl trosglwyddo’r eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, bu modd eu 
hagor i’r cyhoedd. Yr un pryd, llwyddodd y cadwraethwr arloesol a’r awdur, Lionel 
Thomas (‘Tom’) Caswall Rolt (1910–1974), i achub Rheilffordd Talyllyn rhag cau ar ôl 
i Chwarel Bryneglwys ddod i ben, a marwolaeth ei pherchennog, drwy sefydlu 
Cymdeithas Gadwraeth sy’n parhau i weithredu heddiw. Hon oedd yr ymgais 
lwyddiannus gyntaf gan grŵp o bobl frwdfrydig yn y maes i redeg rheilffordd yn 
unrhyw le yn y byd. O’r cychwyn cyntaf, mae’r ffocws wedi bod ar gynnal cymeriad 
nodedig y rheilffordd ac maent wrthi ar hyn o bryd yn ystyried opsiynau ar gyfer ail-
adeiladu’r nodweddion cynnar ar hyd ei llwybr. Roedd agor yr Amgueddfa Rheilffyrdd 
Bach Cul yn y  terminws isaf yn ddatblygiad o bwys; mae’r cyfleusterau presennol yn 
dyddio’n ôl i 2005. Bellach, mae rheilffyrdd treftadaeth yn rhan bwysig o’r diwydiant 
twristaidd ymhob cyfandir yn y byd. 

Dilynodd Rheilffordd Ffestiniog ôl-troed Talyllyn, gan gychwyn ail-agor o 1955 
ymlaen. Mae nodweddion arwyddocaol ar Reilffordd Ffestiniog wedi’u cadw i safon 
uchel iawn. Rhwng 2009 a 2012 cafodd gwaith cadwraeth ei wneud ar y sied 
locomotifau hanesyddol o’r 1860au, gan ennill gwobr Treftadaeth Rheilffyrdd 
Cenedlaethol. Cafodd tŷ ar ochr y lein a adeiladwyd yn 1863 ar gyfer arolygwr y 
Rheilffordd ei adfer a’i ddiogelu rhwng 2014 a 2017 gan y Landmark Trust. Yn 2018 
cafodd gwaith cadwraeth ei wneud ar sied nwyddau o 1874 yn iard Minffordd gyda 
nawdd arian preifat. Mae arian wedi ei sicrhau i wneud gwaith cadwraeth ar yr efail 
yng ngweithfeydd Boston Lodge y Rheilffordd. Hefyd, mae rhaglen wirfoddol 
uchelgeisiol wedi adfer fflyd o dros hanner cant o wagenni llechi hanesyddol i gyflwr 
gweithio er dibenion arddangos, ac mae’r rheilffordd wedi cadw ei locomotifau 
hanesyddol a cherbydau teithwyr mewn cyflwr gweithio. 

Cafodd y siafftiau cydbwyso dŵr hanesyddol a nodweddion eraill yn Chwarel y 
Penrhyn eu diogelu pan roddwyd y gorau i’w defnyddio yn 1965. Yn 1972, agorwyd 
Amgueddfa Lechi Cymru yng nghyn-weithdai Chwarel Dinorwig ac agorodd Chwarel 
Llechwedd daith hanesyddol i rannau o’r gweithfeydd tanddaearol. Gwnaed gwaith 
atgyfnerthu ar felin slabiau llechi Ynysypandy gan Barc Cenedlaethol Eryri ar ôl prynu’r 
felin yn 1981, yn ogystal â gwaith cadwraeth dilynol.

Ffigwr 4.16. Ymwelwyr yn clywed hynt a helynt llechi yn ystod Taith Ceudyllau Llechi 
Llechwedd yng Nghydran 5.
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4.b Ffactorau sy’n Effeithio ar yr Eiddo

Mae’r amgylchedd ucheldirol, yr economi ymylol a’r lefelau uchel o warchodaeth a 
roddir i’r Eiddo Enwebedig yn lleihau y pwysau sy’n effeithio arno. Caiff yr ardal 
warchodedig ehangach sy’n amgylchynu’r holl Gydrannau ei diogelu a’i chynnal 
ymhellach gan warchodaeth tirwedd sydd eisoes yn bodoli yn sgil ei ddynodiad fel 
Parc Cenedlaethol a chofrestriad fel Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig.

4.b.i Pwysau datblygu 

Diwydiannau echdynnol (chwarelyddiaeth a mwyngloddio)

Nid yw diwydiannau echdynnol yn elfen o’r pwysau datblygu ac nid ydynt yn digwydd 
y tu mewn i’r Eiddo Enwebedig. Penderfynwyd ar ffiniau’r Eiddo Enwebedig mewn 
cytundeb â’r tirfeddianwyr a’r awdurdod cynllunio, fel nad yw ond yn cynnwys 
gweithfeydd hanesyddol lle nad oes cloddio gweithredol yn digwydd erbyn hyn, ac 
i eithrio unrhyw hawliau mwyngloddio cyfredol ac ardaloedd y mae tirfeddianwyr yn 
rhagweld y bydd cloddio yn digwydd yno yn y dyfodol.

Mae echdynnu mwynau, tipio, prosesu ac ailweithio eilaidd yn parhau i ddigwydd y 
tu allan i’r Eiddo Enwebedig, yn ardal warchodedig ehangach tri Chydran (1, 3 a 5), 
ond nid ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ac mae’n gyfystyr â llai na 2% o’r ardal 
warchodedig ehangach. Rheolir yr holl weithrediadau dan y ddeddfwriaeth cynllunio 
mwynau presennol ac nid yw hyn yn effeithio ar rinweddau’r Gwerth Rhyngwladol 
Eithriadol arfaethedig. Maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r economi leol, ac 
yn cefnogi gwerth y Safle Treftadaeth y Byd arfaethedig mewn sawl ffordd:

• Maent yn cynnal y dreftadaeth anniriaethol o sgiliau crefftus mewn chwarela a 
phrosesu llechi, a thrwy hynny yn hysbysu dehongliad ac arddangosiadau.

• Maent yn sicrhau cyflenwad parhaus o lechi ar gyfer gofynion cadwraeth yn y 
dyfodol yn yr Eiddo Enwebedig, ac ar draws y byd.

• Maent yn ymdrin ag anghenion economaidd a chymdeithasol y rhanbarth drwy 
ddarparu cyflogaeth barhaus i bobl leol, gan sicrhau bod yr aneddiadau o fewn a 
gerllaw’r Eiddo Enwebedig yn parhau i fod yn llefydd hyfyw a chyffrous i fyw 
ynddynt, heddiw ac yn y dyfodol, ac yn llefydd lle mae’r iaith Gymraeg a’r diwylliant 
Cymreig yn parhau i ffynnu.

• Maent yn cyfrannu at y ddealltwriaeth o Werth Rhyngwladol Eithriadol yr Eiddo 
Enwebedig o ran bod y tirffurfiau chwarel esblygol hyn yn creu ac yn cynnal 
amgylchedd dramatig sy’n cryfhau cymeriad yr elfennau archeolegol diwydiannol 
creiriol yn yr Eiddo Enwebedig ei hun, ac felly’n llunio priodoledd cysylltiedig o 
bwys.  

•  Maent yn cynnal diwydiant cyfredol sy’n bodloni blaenoriaeth Polisi Cynllunio 
Cymru, Rhifyn 10 a Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1 (MTAN1) o ran 
pwysigrwydd y sector agregau eilaidd fel ffynhonnell o ddeunyddiau ar gyfer y 
diwydiant adeiladu.

Mae’r holl weithrediadau o’r fath yn cael eu rheoli drwy broses caniatâd mwynau 
presennol Cyngor Gwynedd. Gwneir penderfyniadau yn unol â Chynlluniau Datblygu 

Ffigwr 4.17. Gorsaf ynni dŵr Mynydd Gwefru/Electric Mountain. 
Mae’r defnydd hanesyddol o ynni dŵr yn yr Eiddo Enwebedig yn 
parhau yng nghynllun storfa bwmp Chwarel Dinorwig (Cydran 2), 
un o’r mwyaf yn y byd pan y’i comisiynwyd yn 1982.
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Lleol oni bai bod ystyriaethau cynllunio perthnasol yn nodi fel arall. Mae Polisi MWYN 
3: Datblygiadau Mwynau yn Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn a Gwynedd, yn 
cynnwys maen prawf sy’n ceisio osgoi effaith andwyol arwyddocaol i safleoedd o 
bwysigrwydd rhyngwladol, cenedlaethol, rhanbarthol neu leol o ran yr amgylchedd, 
cadwraeth natur, y dirwedd ac / neu dreftadaeth. Mae Polisi PS 20: Cadw a lle bo’n 
briodol gwella asedau treftadaeth a Pholisi AT 1: Ardaloedd cadwraeth, Safleoedd 
Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi Cofrestredig hefyd yn berthnasol 
wrth asesu cynlluniau o fewn yr Eiddo Enwebedig.

Cynhyrchu ynni a’i ddosbarthu

Mae dogfen UNESCO: Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, a gytunwyd yn y General Assembly of the State Parties to the World 
Heritage Convention yn 2015, yn nodi polisi UNESCO ynghylch sut all safleoedd 
Treftadaeth y Byd gyfrannu at ddatblygu cynaliadwy. Mae’r ddogfen hon yn sefydlu 
17 o nodau, a nod 7, Ynni Glân Fforddiadwy yw ‘ensure access to affordable, reliable, 
sustainable and modern energy for all.’ 

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau cynllunio lleol gefnogi’r orchwyl 
o gynhyrchu a defnyddio ynni o ffynonellau adnewyddadwy a ffynonellau rhad-ar-
garbon ar bob graddfa, i gyfrannu at sicrhau datblygiadau di-garbon neu rad-ar-
garbon ac i fynd i’r afael â’r ffactorau sy’n achosi newid hinsawdd.    

Mae pob cynllun ynni adnewyddadwy angen isadeiledd a mynediad, ac mae’n bosib 
y gallai hynny gael gwaeth effaith na’r datblygiad arfaethedig ei hun. Bydd y rhain yn 
cael eu hasesu yn erbyn polisïau cynllunio lleol perthnasol.

Ynni dŵr 

Mae hanes hir ynni dŵr yn yr Eiddo Enwebedig yn parhau hyd heddiw. Mae sefydliad 
llwyddiannus cynlluniau trydan dŵr mewn chwareli segur yn dwyn i gof y ddibyniaeth 
hanesyddol ar ynni dŵr. Mae’r orsaf ynni dŵr ym Mynydd Gwefru/Electric Mountain 
yn Chwarel Dinorwig, a gomisiynwyd yn 1982, yn dangos sut cafodd effaith andwyol 
ar safle chwarel greiriol ei wrthbwyso gan fesurau lliniaru sensitif. Pan gafodd ei 
hadeiladu, wedi’i chuddio tu mewn i’r mynydd, dyma oedd un o brosiectau 
peirianyddol ac amgylcheddol mwyaf dyfeisgar y byd. Mae’n parhau i ddarparu ynni 
gwyrdd hanfodol i’r rhanbarth. Yn ddiweddar, mae ail gynllun o fewn yr ardal 
warchodedig ehangach gerllaw Cydran 2 wedi derbyn caniatâd cynllunio.

Mae potensial am gynlluniau pellach, fydd oll yn rhoi cyfle i’r rhanbarth gyfrannu at 
gynhyrchu ynni drwy adnoddau adnewyddadwy. Bydd y rhain yn cael eu hasesu yn 
erbyn polisïau cynllunio lleol perthnasol.

Ynni gwynt ac ynni solar

Mae Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi comisiynu 
astudiaethau i gapasiti eu hardaloedd i fod yn gartref i dyrbinau gwynt ar y tir a 
ffermydd solar (Astudiaeth Capasiti a Sensitifrwydd y Dirwedd – 2014). Canlyniad o 
hyn yw rhagdybiaeth polisi clir yn erbyn ffermydd gwynt / tyrbinau gwynt ar raddfa 
fawr ac ar raddfa fawr iawn, ac felly mae’r bygythiad yn sgil datblygiad ar y raddfa 
hon yn fechan iawn ac mae’n annhebygol y byddai datblygiadau o’r fath yn cael 
cefnogaeth yn sgil y dynodiadau tirwedd presennol a’r polisïau cynllunio presennol 
yn y ddau Gynllun Datblygu Lleol.

Gallai’r Eiddo Enwebedig ddod o dan bwysau mewn perthynas â thyrbinau gwynt a 
solar ar raddfa ficro, graddfa fechan a graddfa ddomestig. Mae cynigion sy’n 
defnyddio adnoddau naturiol ac sy’n dangos na fyddant yn cael effaith andwyol 
arwyddocaol ar Werth Rhyngwladol Eithriadol yr Eiddo Enwebedig yn cael eu 
cefnogi, yn amodol ar y gofynion a’r meini prawf (gan gynnwys yr angen i ystyried yr 
effaith ar ddynodiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a’u gosodiad) fel y nodir 
yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri: Polisi Datblygu 3 (Gorffennaf 2017) a Chynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn.

Ffigwr 4.18. Chwarel weithredol y Penrhyn, o 
fewn yr ardal warchodedig ehangach y tu 
allan i Gydran 1.

Ffigwr 4.19. Mae llechi o Chwarel 
weithredol y Penrhyn wedi’u defnyddio 

i ail-doi safle Treftadaeth y Byd Castell 
Buda yn Budapest, Hwngari (Budapest, 
gan gynnwys Glannau’r Danube, ardal 

Castell Buda ac Andrássy Avenue 
[Hwngari: 400bis]). 
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Datblygiad trefol 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn yn ceisio creu 
cymunedau cymysg cynaliadwy ar gyfer trigolion y presennol a’r dyfodol drwy 
sicrhau bod y mathau priodol o dai yn cael eu darparu. Mae lefel y twf a ragwelir ar 
gyfer y Cynllun yn seiliedig ar lefel yr angen tai a ragwelir, wedi’i gydbwyso yn 
erbyn pa mor gyflawnadwy ydyw, cyfyngiadau amgylcheddol a thirwedd, 
rhagolygon economaidd a demograffig a’r proffil demograffig posib. Caiff y lefel 
twf hwn ei ddosbarthu yn unol â Pholisi Strategol PS 17 a Pholisïau TAI 1 i TAI 6. 
Byddai’n rhaid i ddatblygiadau tai arfaethedig gydymffurfio â’r holl bolisïau sydd 
wedi’u cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd, gan 
gynnwys y rhai sy’n ymwneud â dyluniad, tirweddu ac asedau hanesyddol (lle bo 
hynny’n berthnasol).  

Nid oes unrhyw ddynodiadau tai strategol wedi eu lleoli yn yr ardaloedd hynny o’r 
Eiddo Enwebedig sydd y tu mewn i Barc Cenedlaethol Eryri (Cydrannau 4, 5 a 6). 
Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd wedi adnabod dynodiad 
tai o fewn Cydran 1 ym Mangor ac o fewn Cydran 2 yn Neiniolen, ac ym Mlaenau 
Ffestiniog gerllaw Cydran 5. Mae Polisi TAI 6 y Cynllun Datblygu Lleol: Tai mewn 
Clystyrau yn mynnu bod cynlluniau ar gyfer unedau tai newydd yn cydymffurfio â 
meini prawf penodol, ac mae nifer ohonynt yn berthnasol i’r Eiddo Enwebedig.

Gallai aneddiadau yn yr Eiddo Enwebedig fod yn agored i ddatblygiadau nad ydynt 
yn gweddu os na chânt eu rheoli. Mae  strydlun, adeiladau o bwys a mannau agored 
yn creu nodweddion gweledol unigryw. Gallai dyluniad a lleoliad amhriodol tai ac 
estyniadau anaddas ar adeiladau unigol arwain at golli cymeriad hanesyddol, a 

byddai’n cael effaith negyddol ar y Gwerth Rhyngwladol Eithriadol amlwg. Mae’r 
cymeriad hanesyddol yn cael ei warchod ledled yr Eiddo Enwebedig drwy gyfrwng 
dynodi naw Ardal Gadwraeth a thrwy restru adeiladau allweddol. Yn ogystal, mae 
pob un o’r prif aneddiadau hanesyddol wedi bod yn destun Astudiaeth Cymeriad 
Trefol manwl sydd wedi adnabod y patrymau stryd cyffredinol, y dull a’r uchelgais 
pensaernïol a’r manylion bychain nodweddiadol. Mae’r asesiadau hyn wedi gwneud 
argymhellion ar gyfer cadwraeth briodol ac fe’u defnyddir fel canllaw ar gyfer yr arfer 
gorau er mwyn gwarchod cymeriad hanesyddol yr aneddiadau yn yr Eiddo 
Enwebedig mynd yn segur, hefyd yn rhoi’r cymeriad hanesyddol yn y fantol. Bydd 
ailddefnyddio’r adeiladau hanesyddol segur hyn yn briodol yn cael ei annog yn frwd, 
mewn ffordd na fydd yn peryglu cyfanrwydd hanesyddol ac archeolegol yr asedau 
hyn. 

Mae lefel uchel o ail gartrefi a’r defnydd o dai marchnad agored fel tai gwyliau i’w 
gosod am gyfnod byr, hefyd yn cael eu hadnabod fel risg i gynaliadwyedd cymunedau 
lleol. Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno Premiwm Treth Cyngor ar Ail-gartrefi a 
thai gwag hirdymor, gan nodi y codir premiwm o 50 y cant ar eiddo sydd wedi bod 
yn wag ac heb eu hailddodrefnu’n sylweddol am gyfnod o 12 mis neu fwy. Mae hyn 
wedi bod yn weithredol ers 1 Ebrill 2018.

Mae’r Cyngor hefyd yn ymchwilio i sut y gall reoli’r newid o gartrefi i dai gwyliau i’w 
gosod, a’r polisïau a’r strwythurau sydd eu hangen i atal colli stoc dai lleol.  Bydd y 
polisïau a’r strwythurau a ddatblygir yn dilyn y gwaith ymchwil hwn yn berthnasol i 
reoli cymunedau cynaliadwy o fewn yr eiddo enwebedig yn y dyfodol.

Datblygiad manwerthu a masnachol 

Mae patrwm cyffredinol busnes yn y rhanbarth ar raddfa fechan, ac yn gyffredinol 
mae hyn yn annog ailddefnyddio adeiladau hanesyddol yn sympathetig. Ni ragwelir 
unrhyw bwysau arwyddocaol am ddatblygiadau masnachol neu ddiwydiannol mawr 
o fewn yr Eiddo Enwebedig. 

Mae gweithredu diwydiannol a busnes o fewn yr Eiddo Enwebedig yn cefnogi nod 9 
yn nogfen UNESCO Transforming our World, sef ‘build resilient infrastructure, 
promote inclusive and sustainable industrialisation and foster innovation’ a bydd yn 
cael ei reoli i gynnal Gwerth Rhyngwladol Eithriadol amlwg.

Ailddefnyddio trwy addasu

Enwebedig yn greiriol, ond mae rhai wedi’u hailddefnyddio at ddibenion sy’n 
gydnaws â’u Gwerth Rhyngwladol Eithriadol. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchu trydan 
drwy ynni dŵr, sydd â hanes maith o gael ei ddatblygu a’i ddefnyddio yng Ngwynedd 
(gweler uchod). Gall hyn arwain at gyflwyno isadeiledd newydd, sy’n gofyn am 
ddyluniad sensitif.

Un o uchelgeisiau’r Enwebiad yw sicrhau bod trawsnewid ac ailadeiladu unrhyw 
adeiladau hanesyddol yn sensitif ac at ddefnydd economaidd addas, megis tai 
bynciau, gwestai, bwytai, ac unedau busnes, yn ogystal â defnydd megis cyfleusterau 
addysgol a chymunedol, gan felly sicrhau eu dyfodol hirdymor a galluogi elfennau i 
fynegi eu gwerthoedd yn fwy eglur.

Mae sawl Cydran yn cynnig enghreifftiau o adeiladau sydd wedi cael eu 
hailddefnyddio’n ddyfeisgar, megis y toiledau cyhoeddus yng nghyn orsaf reilffordd 

Ffigwr 4.20. Mae manylion bychain ond nodweddiadol mewn aneddiadau yn cynnwys y 
portshys llechen hyn ym Methesda (Cydran 1) ac maent yn cyfrannu at hynodrwydd yr 
anheddiad hanesyddol hwn.
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Diffwys ym Mlaenau Ffestiniog, sydd bellach yn gartref i ddehongliad hanesyddol 
hefyd (gweler Ffigwr 4.10).

Bydd yr holl ailddefnydd addasol o’r amgylchedd adeiledig yn cael ei arwain gan 
egwyddorion Cadwraeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli’r amgylchedd 
hanesyddol yn gynaliadwy yng Nghymru, gan ddogfennau canllaw Llywodraeth 
Cymru (Cadw) a pholisi cynllunio presennol. 

Amaethyddiaeth a choedwigaeth

Y tu allan i aneddiadau cyfannedd yn yr Eiddo Enwebedig, mae llawer o’r tir yn cael 
ei ddefnyddio ar hyn o bryd at ddibenion amaethyddiaeth a choedwigaeth, sef y prif 
fathau o ddefnydd tir yn y rhanbarth. Mae rhai tirffurfiau chwarel creiriol bellach yn 
weundir agored, sy’n cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer pori, tra bod rhannau eraill 
yn dir fferm caeëdig. Mae ffermydd yn fychan gan amlaf ac yn cael eu rhedeg gan 
deuluoedd, er bod y dirywiad yn nifer y bobl a gyflogir ar y tir wedi arwain at 
ddaliadau’n cael eu cyfuno ac, yn baradocsaidd, at amaethyddiaeth yn dod yn 
weithgaredd rhan-amser mewn rhai achosion. Eisoes, mae arallgyfeirio wedi arwain 
at y defnydd o ffermdai a beudai fel lletyau gwely a brecwast neu at gael eu troi yn 
llety hunan-arlwyo, ac mae ffermwyr yn manteisio’n gynyddol ar weithgareddau 
sy’n ymwneud â thwristiaeth neu weithgareddau masnachol eraill. 

Gall rhai gofynion ffermio gael effaith negyddol ar elfennau sy’n amlygu Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig. Mae’r rhain yn cynnwys lleihau niferoedd stoc 
mewn ardaloedd pori, a allai arwain at dyfiant prysgwydd yn gorchuddio a niweidio 
nodweddion hanesyddol. Gall amaeth yng Nghymru ddioddef yn sgil terfynu 
cymorthdaliadau Ewropeaidd, er bod Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno nifer o 
gynlluniau er mwyn annog cymunedau ffermio i gydweithio trwy ofalu am eu tir 
mewn ffordd sy’n amgylcheddol gynaliadwy. Gall cynlluniau ystyrlon ddod â 
manteision i arferion ffermio a chadwraeth yr amgylchedd hanesyddol yn ogystal.  
Gall adfer ffiniau caeau, trwsio giatiau a chynnal a chadw llwybrau oll gynorthwyo 
gyda rheolaeth tir dda, ynghyd â chynnig manteision o ran ymwelwyr a chadwraeth.     

Mae coedwigaeth fasnachol wedi’i hen sefydlu yn y rhanbarth, yn enwedig yng 
Nghydrannau 5 a 6, lle mae’n hanfodol i warchodaeth a chyfoethogiad hirdymor y 
Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
gweithredu trefn dorri coed sy’n parchu elfennau hanesyddol a rhaglen gynnal a 
chadw sy’n rheoli twf newydd mewn ardaloedd cofrestredig yn ei ddaliadau tir. Gall 
rheoli coedwigaeth yn dda gynorthwyo i gryfhau cymeriad y dirwedd hanesyddol. 
Nid oes llawer o goedwigoedd yng Nghydrannau 1–4 ac, felly, fe allai cyflwyno 
planhigfeydd newydd erydu cymeriad y dirwedd hanesyddol.  Mae ceisiadau ar gyfer 
cynlluniau plannu newydd yn destun trefn drwyddedu a reolir gan Gyfoeth Naturiol 
Cymru, gyda chyngor ynghylch yr effaith ar yr amgylchedd hanesyddol yn cael ei 
ddarparu gan Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru. Dylai cyfeirio at Nodweddion 
y Dirwedd Hanesyddol a’r Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol arwain pob cynllun 
plannu yn y dyfodol er mwyn lleihau unrhyw wrthdaro o’r fath.

Newid Demograffig

Mae nifer o gymunedau o fewn y rhanbarth yn wynebu heriau incwm isel, diffyg 
gweithgarwch economaidd a diweithdra uchel, oll wedi’i gyfuno ag allfudiad pobl 
ifanc a mewnfudiad pobl sy’n aml wedi ymddeol, gyda nemor ddim ohonynt yn siarad 
Cymraeg. Er bod y cymunedau llechi yn croesawu newydd-ddyfodiaid, mae perygl y 

bydd traddodiadau a digwyddiadau lleol a’r iaith Gymraeg yn cael eu colli neu eu 
gwanhau os bydd strwythurau cymunedol yn newid yn sylweddol.  Byddai hyn yn 
arwain at erydiad graddol yr elfennau sy’n gwneud yr Eiddo Enwebedig yn unigryw, 
megis dirywiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg. Uchelgais sylfaenol Cyngor Gwynedd a’i 
bartneriaid yw datblygu cymunedau cynaliadwy a hyfyw sy’n darparu tai a chyflogaeth 
fel sylfeini i ddiogelu’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig sy’n ffynnu ac yn fyw. Dyma 
egwyddor graidd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 
(2015) – a chaiff ei gydnabod fel y dull o gyflawni’r nodau llesiant (gweler Ffigwr 3.21) 
a fydd yn sicrhau dyfodol cymunedau byw a chynaliadwy yng Nghymru.

4.b.ii Pwysau amgylcheddol

Newid hinsawdd 

Diweddarwyd y rhagolygon newid hinsawdd ar gyfer y Deyrnas Unedig yn 2018 
(Rhagolygon Hinsawdd y DU 18). Dengys y prif ganfyddiadau ar gyfer yr unfed ganrif 
ar hugain, bod cynnydd yn y siawns o aeafau mwynach a gwlypach, a hafau poethach 
a sychach, ynghyd â chynnydd yn amlder a dwysedd eithafion hinsawdd, gan 
gynnwys glaw trwm lleol, cyfnodau o stormydd neu wres mawr. Bydd lefelau’r môr 
o amgylch y DU yn parhau i godi, a disgwylir cynnydd mewn ymchwydd stormydd 
ac mewn achlysuron o lefelau dŵr uchel iawn o amgylch yr arfordir. 

Felly, gallai newid hinsawdd gynyddu a chyflymu’r problemau a’r bygythiadau rheoli 
presennol sy’n effeithio ar gyfanrwydd elfennau ac asedau penodol, drwy newid 
mewn patrymau glawiad, ac amlder, dwysedd a natur dymhorol achlysuron eithafol 
megis sychder, tanau, glawiad trwm a llifogydd. Gall cynnydd mewn stormydd a 
gwyntoedd arwain at ddifrod strwythurol.

Gallai newidiadau yn lefelau’r môr a newidiadau mewn prosesau arfordirol (gan 
gynnwys patrymau’r llanw, uchder tonnau, cyfeiriad tonnau a symudiad deunyddiau’r 
traeth a gwely’r môr), arwain at erydiad arfordirol a llifogydd cynyddol. Mae ardaloedd 
yng Nghydrannau 1 a 5 wedi’u lleoli mewn parthau llifogydd; fodd bynnag, nid oes 
ganddynt lawer iawn o sensitifrwydd naturiol ac mae ganddynt fwy o gapasiti i ddelio 
â’r effeithiau hyn. 

Mae Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2 yn asesiad mawr o’r risgiau sy’n 
gysylltiedig â’r prosesau arfordirol. Mae’n tynnu sylw at risg llifogydd a allai fod yn 
arwyddocaol i lawer o Aber Cegin (Porth Penrhyn) (Cydran 1) ac i ardaloedd isel o 
Borthmadog (Cydran 5) os na ymgymerir ag unrhyw ymyrraeth/rheolaeth yn y 
dyfodol. Felly, y dull polisi a argymhellir yn y Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer 
Porthmadog a’r Cob yw ‘Cynnal y llinell’, sy’n cael ei ddiffinio gan Gyfoeth Naturiol 
Cymru fel yr ‘amddiffynfa bresennol’ – dyhead i adeiladu neu gynnal amddiffynfeydd 
artiffisial sy’n cael eu huwchraddio neu eu hailosod yn eu safle presennol lle mae 
cyllid yn caniatáu fel bod lleoliad y traethlin yn aros fel ag y mae. Weithiau, gall y dull 
amddiffyn newid er mwyn cyflawni’r canlyniad hwn.

Llystyfiant a rhywogaethau ymledol

Mae ymlediad rhododendron i gynefinoedd ucheldirol wedi cael effaith eithafol ar yr 
ecosystem mewn rhai Cydrannau. Mae gallu rhododendron i wrthsefyll amrywiaeth 
hinsawdd sylweddol a’i allu i oddef ystod o isbriddoedd yn golygu y gall dyfu bron 
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yn unrhyw le lle ceir digon o leithder; dyma broblem benodol yng Nghydran 5.  Bydd 
cyfleoedd i reoli rhywogaethau ymledol mewn prosiectau a ddatblygwyd yn sgil yr 
enwebiad Treftadaeth y Byd yn cael eu nodi mewn cynlluniau rheoli cadwraeth lleol. 
Mae cynllun o’r fath eisoes yn ei le yng Nghydran 5 dan nawdd Y Dref Werdd, sy’n 
fenter gymdeithasol lle caiff gwirfoddolwyr eu hyfforddi mewn rheolaeth 
amgylcheddol.

yn cadw eu ffurf a’u gwerthoedd am ganrifoedd i ddod. Mae enghreifftiau o gwymp 
lleol ar raddfa fechan nad yw’n effeithio ar eu dilysrwydd. Mae tomennydd gwastraff 
llechi yn dod i orffwys ar ongl naturiol wrth gael eu creu, gan aros yn sefydlog ymhell 
ar ôl i waith y chwarel ddod i ben, oni bai bod rhywbeth yn ymyrryd â hwy.  

Mae adeiladau a strwythurau diwydiannol hanesyddol megis inclêns, yn arbennig 
rhai y tu mewn i chwareli a adeiladwyd yn fras allan o gerrig gwastraff, mewn perygl 
o ddadfeilio a chwympo. Pan fo asedau treftadaeth eisoes wedi dirywio’n helaeth, y 
prif ddull cadwraethol yw eu cofnodi a chaniatáu iddynt ddadfeilio yn hytrach nag 
ymyrryd yn eithafol. Bydd hyn yn caniatáu i’r ased, yn hwyr neu’n hwyrach, gyrraedd 
cyflwr o sefydlogrwydd sy’n cadw ei werthoedd treftadol. 

Y prif fygythiad i’r peiriannau hanesyddol sefydlog yw effaith yr amodau amgylcheddol 
caled, er bod yr elfennau pres a chopr hefyd yn agored i gael eu dwyn. Yn gyffredinol, 
cafodd peiriannau hanesyddol sefydlog sydd wedi’u lleoli dan ddaear eu saernïo ar 
gyfer eu hamgylchedd, ac nid ydynt yn agored i ddirywiad arwyddocaol. Mae’r 
peiriannau sydd y tu mewn i adeiladau cyfan yn cael eu gwarchod rhag dadfeilio i 
raddau helaeth. Mae peiriannau sydd mewn lleoliadau agored neu mewn adeiladau 
di-do yn agored iawn i effaith yr elfennau. Ymgymerir fesul achos â chofnodi a 
gwaith cadwraeth penodol.

Ymhlith y bygythiadau i lwybrau cludiant creiriol y mae’r potensial i ffurfiau heb eu 
defnyddio ddioddef gordyfiant, a nodweddion heb eu rheoli megis hafnau, 
argloddiau, sarnau a phontydd fynd yn ansefydlog. Mae’n bosib y gallai cynnydd yn 
nifer yr ymwelwyr sy’n defnyddio’r llwybrau cludiant a gafodd eu troi’n lwybrau 
beicio a cherdded, arwain at erydu’r elfennau hyn. 

4.b.iii Trychinebau naturiol a pharatoi ar gyfer risgiau

Nid yw gogledd orllewin Cymru yn dueddol o ddioddef daeargrynfeydd mawr na 
gweithgarwch folcanig, tanau fforestydd dinistriol, llifogydd mawr na thonnau llanw, 
er bod amodau tywydd eithafol megis llifogydd lleol a digwyddiadau cysylltiedig yn 
cynyddu o ganlyniad i newid hinsawdd. Ar ôl haf poeth iawn 2018, bu tanau mewn 
fforestydd ac mewn mawnogydd ucheldirol ar draws Cymru, gan gynnwys un neu 
ddau o fewn yr Eiddo Enwebedig. Yn anarferol iawn, cofnodwyd daeargryn oedd yn 
mesur 5.4 ar y raddfa Richter yng ngogledd orllewin Cymru yn 1984, gyda’i 
ganolbwynt 10km i ffwrdd o’r Eiddo Enwebedig. Ni nodwyd unrhyw adroddiadau 
am ddifrod strwythurol o ganlyniad i’r digwyddiad hwn.

Ymsuddiant a chwymp

Mae’n annhebygol y bydd unrhyw ymsuddiant o ganlyniad i waith cloddio tanddaearol 
yn y gorffennol yn arwain at golled sylweddol nodweddion ar yr wyneb yn yr Eiddo 
Enwebedig. Mae’r nodweddion tanddaearol yn draenio eu hunain neu’n cael eu 
pwmpio’n systematig, ac maent wedi’u lleoli mewn ardaloedd sydd heb unrhyw 
hanes gwybyddus o ansefydlogrwydd daearegol. Does nemor ddim ohonynt yn cael 
eu cynnal gan bren sydd ag oes gyfyngedig. Archwilio’r nodweddion tanddaearol 
hygyrch yn rheolaidd a gweithredu mesurau adfer strwythurol priodol yw’r dulliau 
lliniaru mwyaf priodol ar gyfer y posibilrwydd o ymsuddiant neu gwymp.

Yn wahanol i domennydd gwastraff pyllau glo, mae tomennydd rwbel llechi yn 
strwythurau sefydlog sydd ag ongl orffwyso naturiol. Mae’r orchwyl o’u rheoli’n 
ddiogel yn ddarostyngedig i’r The Mines and Quarries (Tips) Regulations 1971, sy’n 

Ffigwr 4.21. Rhododendron yn tyfu ar domennydd 
llechi ym Mlaenau Ffestiniog (Cydran 5).

Ffigwr 4.22. Gwirfoddolwyr Y Dref Werdd 
yn rheoli rhododendron ym Mlaenau 
Ffestiniog (Cydran 5).

Mae Cotoneaster hefyd yn bresennol, yn enwedig yng Nghydran 3. Mae cofnodion 
hanesyddol o Lysiau’r Dial yn Chwarel Gorseddau yng Nghydran 4, ac mae’n debygol 
y bydd cofnodion pellach o’r rhywogaeth hon yn y Cydrannau eraill.

Dadfeiliad naturiol

Mae dadfeiliad yn broses hirdymor naturiol ar draws yr Eiddo Enwebedig. Yn 
gyffredinol, nid yw cyfanrwydd nodweddion sydd ar raddfa tirwedd yn cael eu 
handwyo’n ormodol gan y broses hon; fodd bynnag, gall beri her i gyfanrwydd 
strwythurol rhai elfennau llai. Er bod chwareli yn amgylcheddau cadarn, mae’n 
anochel bod wyneb craig agored sydd wedi’i chwarela yn dirywio dros amser. Mae 
mwyafrif ponciau chwarel yn ymddangos yn sefydlog ers cyfnod maith ac y byddant 
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rhoi cyfrifoldeb ar berchnogion i benodi person cymwys i archwilio’r tomennydd yn 
rheolaidd, o leiaf bob 12 mis. 

Mae un o’r bastiynau llechi anferth yn Chwarel Dorothea yng Nghydran 3 yn tueddu 
i ddadfeilio a symud ac fe allai hynny beri iddo gwympo yn y pen draw. Mae’r bastiwn 
wedi cael asesiad strwythurol; mae mesurau’n cael eu cymryd gan berchnogion y 
safle i osgoi niwed i’r cyhoedd ac mae strategaeth yn cael ei datblygu ar gyfer cofnodi 
a chamau adferol.  

Llifogydd

Mae’r Eiddo Enwebedig yn cynnwys ardaloedd a nodwyd gan Lywodraeth Cymru a 
Chyfoeth Naturiol Cymru fel rhai sydd mewn perygl o lifogydd.

Mae nifer o’r nodweddion tanddaearol isaf yng Nghydran 5 a 6 wedi gorlifo; mae 
dŵr yn rhoi sefydlogrwydd ochrol i waliau’r siambrau tanddaearol. Mae archwiliadau 
rheolaidd o’r argaeau ar yr wyneb yn lleihau’r pryderon iechyd a diogelwch sy’n codi 
oherwydd llifogydd. 

Tân

Mae mwyafrif y strwythurau sydd wedi goroesi o fewn Tirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru wedi eu codi efo cerrig, ond mae nifer fechan o safleoedd o bwys 
penodol hefyd yn cynnwys elfennau pren, megis Amgueddfa Lechi Cymru, neu’n 
cynnwys elfennau toi pren sydd o bwys hanesyddol, megis Castell Penrhyn a Phlas 
Tan y Bwlch. Maent oll yn agored i dân ac mae ganddynt oll eu mesurau diogelwch 
a gwarchod eu hunain rhag tân. 

Mae gan anheddau allweddol cyfannedd strategaethau priodol yn eu lle. Hefyd, mae 
gan anheddau cyfannedd ac adeiladau sy’n cael eu defnyddio drefn risgiau tân 
arferol ar waith.  Adeiladau a strwythurau adfeiliedig sydd fwyaf bregus. 

Tanau Gwyllt

Mae tebygolrwydd cynyddol o danau gwyllt yn ystod cyfnodau sych estynedig o 
ganlyniad i newid hinsawdd, fel y gwelwyd ledled Cymru yn ystod 2018. O ganlyniad, 
mae’r Awdurdodau Tân ac Achub yn gweithio gyda phartneriaid i leihau nifer ac 
effaith tanau gwyllt. Mae gan y ddwy reilffordd weithredol sy’n defnyddio glo fel 
tanwydd ag â potensial i locomtifau stêm dasgu gwreichion, bolisi penodol yn ei le 
o ran pa bryd i ddefnyddio disel mewn tywydd sych, ac mae’r criwiau wedi’u hyfforddi 
ar sut i leihau gwreichion. 

Archifau neu arteffactau’n cael eu dwyn, eu gwaredu neu eu difrodi

Y prif archifau sy’n cadw cofnodion archeolegol (gwybodaeth ddigidol a chopi caled 
fel ei gilydd), mewn perthynas â’r Eiddo Enwebedig yw’r Cofnod Amgylchedd 
Hanesyddol rhanbarthol dan guradaeth Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, a’r 
Cofnod Henebion Cenedlaethol dan guradaeth Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru sydd wedi derbyn Achrediad Gwasanaeth Archifau a hwn yw’r Ystorfa 
Archeolegol Ddigidol gydnabyddedig ar gyfer Cymru.

Dan ddarpariaethau Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 (y Ddeddf), rhaid 
i Weinidogion Cymru lunio a chadw’n gyfredol gofnod amgylchedd hanesyddol ar 

gyfer pob ardal llywodraeth leol yn Nghymru. Er mwyn bod yn addas i’r diben, rhaid 
i’r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol statudol fodloni meincnodau a safonau penodol, 
a ddatblygwyd i gael eu defnyddio yng Nghymru gan Weithgor Safonau Data 
Amgylchedd Hanesyddol Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys y gofyniad i gynnal 
storfeydd data cadarn, gweithdrefnau diogelwch a rheoli risg i warchod rhag 
ymosodiadau seibr a thrychinebau eraill. Mae’r gweithdrefnau hyn yn cael eu monitro 
gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

Mae sawl darn o waith celf o bwys, arteffactau a chasgliadau o ddeunydd archif sy’n 
dogfennu ac yn arddangos Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn cael eu cadw 
mewn casgliadau o fewn yr Eiddo Enwebedig yng Nghastell Penrhyn, Amgueddfa 
Lechi Cymru, Plas Tan y Bwlch, Rheilffordd Ffestiniog, ac yn yr Amgueddfa Rheilffordd 
Lein Gul ar Reilffordd Talyllyn. Mae’r rhain yn destun mesurau gwarchod rhag tân a 
diogelwch unigol. Mae casgliadau ac arteffactau eraill yn cael eu cadw mewn 
lleoliadau yn y rhanbarth, yn Archifdai Gwynedd yng Nghaernarfon a Dolgellau, yn 
Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor ac yn Amgueddfa ac Oriel Storiel 
ym Mangor, ac maent yn cael eu gwarchod gan eu systemau diogelwch eu hunain.

Mae marchnad ar gyfer eitemau cludadwy sy’n ymwneud â Thirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru, a allai felly fod yn agored i gael eu gwerthu, eu gwaredu i gasgliadau 
lle nad oes mynediad cyhoeddus atynt, neu gael eu dwyn. Mae archifau a chasgliadau 
preifat yn gynhenid yn fwy agored i ddifrod damweiniol na’r rhai sydd mewn 
casgliadau cyhoeddus sy’n cael eu storio, eu cadw a’u gwarchod yn briodol.

Mae rhai arteffactau diwydiannol mwy hefyd mewn perygl o gael eu difrodi neu eu 
dwyn. Mae cyn adeiladau diwydiannol a nodweddion tanddaearol yn agored i bobl 
yn mynd yno i ddwyn pren, plwm, metel, copr neu’r llechi eu hunain er mwyn eu 
hail-werthu ac mae arteffactau neu gydrannau eraill yn agored i gael eu fandaleiddio. 

4.b.iv Ymweld yn gyfrifol â Safleoedd Treftadaeth y Byd

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru wedi denu ymwelwyr ers diwedd y 
ddeunawfed ganrif, ac mae’r niferoedd wedi tyfu’n sylweddol iawn ers 1945. Ar hyn 
o bryd, mae Cyngor Gwynedd yn adolygu ei strategaeth twristiaeth a rheoli cyrchfan, 
yn y bwriad o gyhoeddi Cynllun Twristiaeth a Rheoli Cyrchfan yn 2020. Bydd y 
cynllun newydd yn ceisio lledaenu twristiaeth dros ardal ehangach a thros gyfnodau 
hwy yn ystod y flwyddyn er mwyn osgoi pwysau ar gyfnodau brig, a bydd yn ystyried 
nod Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig o weld twristiaeth fel gyrrwr 
twf economaidd, datblygiad cynhwysol a chynaliadwyedd amgylcheddol.                

Mae’r rhanbarth yn cael ei gwasanaethu gan rwydwaith o gefnffyrdd a ffyrdd dosbarth 
A eraill gerllaw, neu o fewn pob un o’r Cydrannau. Mae’r rhain yn darparu mynediad 
uniongyrchol at nifer o elfennau yn yr Eiddo Enwebedig sy’n gweithredu fel atyniadau i 
ymwelwyr neu sydd ar agor i’r cyhoedd fel arall, ac mae gwelliannau pellach i’r seilwaith 
ffyrdd ar y gweill.  Fodd bynnag, nid yw amgylchedd mynyddig y rhanbarth yn ei gwneud 
yn addas i wneud defnydd mwy dwys o gludiant ffordd; polisi cyfredol Cyngor 
Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri yw lleihau’r angen am deithio mewn car preifat. 

Ar draws yr Eiddo Enwebedig

Aethpwyd ati i lunio cynllun rheoli ymwelwyr a dehongli (Y Strategaeth Ddehongli ar 
gyfer Ardal Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru), mewn ymgais i uno’r 
safleoedd a’r atyniadau ar draws yr Eiddo Enwebedig gyda brand a stori amlwg; bydd 
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hyn yn sicrhau bod ymwelwyr yn cael cipolwg cywir, llawn gwybodaeth ac o 
ansawdd uchel ar Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Mae’r cynllun dehongli 
yn nodi themâu lle y gellir adrodd straeon unigol yn eu cylch.

Mae’r cynllun dehongli wedi cael ei ddatblygu o amgylch model o ‘hwb’ a ‘lloerenni’, 
gyda safleoedd mwy yn gweithredu fel hwb i ddenu ymwelwyr i’r ardal ac annog 
ymwelwyr i ymweld â’r safleoedd a’r atyniadau llai – y lloerenni. Rhwng yr hwb a’r 
lloeren, ceir mannau o faint canolig sydd wedi cael eu galw’n sbrocedi, gan eu bod 
yn ganolig o ran maint a bod ganddynt gynnig da eisoes o ran treftadaeth. Bydd y 
model yn cefnogi dealltwriaeth, integreiddiad a throsglwyddiad y Gwerth 
Rhyngwladol Arfaethedig i ymwelwyr, a bydd hefyd yn lledaenu ymwelwyr ledled y 
rhanbarth a’r Eiddo Enwebedig. Rhoddir anogaeth i ymwelwyr ‘ddilyn y stori’ llechi 
ar draws sawl hwb a lloeren, er mwyn cael dealltwriaeth lawn o’r holl themâu sydd 
wedi’u nodi. Bydd gwybodaeth all-lein ac ar-lein yn llunio rhan o’r cynnig, a bydd 
teclynnau canolog ar gael i gefnogi partneriaid a budd-ddeiliaid i drosglwyddo 
gwybodaeth i ymwelwyr drwy argaeledd testun safonol a llyfrgell ddelweddau er 
mwyn sicrhau cywirdeb hanesyddol a safonau ansawdd.

Cydran 1: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen hyd at Aber Cegin (Porth Penrhyn) 

Mae Castell a Pharc y Penrhyn yn cael eu rheoli gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
fel atyniad treftadaeth, gan gynnwys amgueddfa gyda dehongliad, gweithgareddau 

a rhaglen ddigwyddiadau, caffi a 
chyfleusterau i ymwelwyr. Bu iddynt 
groesawu 118,762 o ymwelwyr yn ystod 
tymor 2018–2019, ac maent ar agor o fis 
Mawrth tan fis Hydref. Mae ganddynt 
fynediad da i ffyrdd a pharcio da. Mae 
mynediad da i’r anabl i’r safle.

Mae Lôn Las Ogwen, llwybr beicio sy’n 
rhan o Rwydwaith Beicio Cenedlaethol 
Cymru, yn cynnwys Aber Cegin (Porth 
Penrhyn), llwybr rheilffyrdd y chwarel, 
melin slabiau llechi Felin Fawr, Chwarel y 
Penrhyn ei hun, a’r dirwedd wedi’i gwella 
o ddiwedd y ddeunawfed ganrif a 
dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Mae Llwybr Llechi Eryri, sy’n llwybr 
poblogaidd 133km, yn dechrau yn Aber 
Cegin (Porth Penrhyn) ac yn dilyn rhan o 
lwybr Rheilffordd Chwarel y Penrhyn, gan 
ymlwybro heibio i Felin slabiau llechi Felin 
Fawr, Mynydd Llandygái a Bethesda. 

Mae’r gwifrau gwib sydd wedi’u gosod fel 
rhan o dwristiaeth antur yn Chwarel y 

Penrhyn, yn ddatblygiad newydd (2017). Mae’r isadeiledd cysylltiedig, gan gynnwys 
y dderbynfa ymwelwyr a’r caffi, wedi’u lleoli y tu allan i’r Eiddo Enwebedig o fewn yr 
ardal warchodedig ehangach. Mae rhan fer o’r gwifrau gwib yn pasio dros yr Eiddo 
Enwebedig. Mae’r datblygiad hwn wedi denu niferoedd uchel o ymwelwyr ac mae’n 
darparu dehongliad a golygfeydd ar draws y gloddfa llawn dŵr, draw at y rhan sydd 
wedi cadw orau o bonciau’r chwarel. 

Mae Amgueddfa ac Oriel Storiel ym Mangor (sydd tu allan i’r Eiddo Enwebedig), 
hefyd yn darparu dehongliad o draddodiadau diwylliannol Gwynedd. Mae’n 
arddangos celf gwerin llechen o bob cwr o’r Eiddo Enwebedig ac yn arddangos 
arteffactau sy’n gysylltiedig â’r chwareli a’u cymunedau.

Nid yw nifer yr ymwelwyr i’r Gydran hon yn cael ei ystyried yn broblem ar hyn o bryd.

Cydran 2: 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Croesawodd Amgueddfa Lechi Cymru, sy’n rhan o Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 
126,169 o ymwelwyr yn 2018 ac mae ar agor drwy’r flwyddyn. Mae wedi’i lleoli mewn 
ardal sydd wedi bod yn gyrchfan dwristiaid bwysig ers y ddeunawfed ganrif, wrth 
droed yr Wyddfa, mynydd uchaf Cymru a Lloegr, mewn golygfeydd godidog a ger 
gorsaf waelod Rheilffordd yr Wyddfa a Chastell canoloesol Dolbadarn, sydd ill dau yn 
atyniad twristiaid o bwys. Mae’r amgueddfa yn rhedeg inclên V2, sy’n dangos sut 
oedd technoleg chwarel lechi nodweddiadol fel hon yn gweithio. Mae cynlluniau’n 
cael eu datblygu i ymestyn dehongliad a chyfleusterau ymwelwyr yr Amgueddfa yn y 
dyfodol agos. Croesawodd Ysbyty Chwarel Dinorwig 16,299 o ymwelwyr yn 2018. 
Mae Rheilffordd Llyn Padarn yn cynnig profiad i ymwelwyr ar drenau sy’n cael eu 
tynnu gan locomotifau stêm y chwareli llechi; cludwyd 76,700 o deithwyr yn 2018. 

Ffigwr 4.23. Mae Llwybr Llechi Eryri 
(133km) yn galluogi i ymwelwyr grwydro 
ar droed neu ar feic i chwilota yn 
nhreftadaeth llechi’r Eiddo Enwebedig. Ffigwr 4.24. Rheilffordd Llyn Padarn yng Nghydran 2.
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Mae 324 hectar o’r Gydran hon yn cael eu rheoli fel Parc Gwledig Padarn gan Gyngor 
Gwynedd. Mae Llwybr Llechi Eryri yn pasio drwy, neu’n union gerllaw, Elfennau 2.4, 
2.5, 2.8 a 2.10. 

Mae Mynydd Gwefru / Electric Mountain yn gweithredu fel canolfan i ymwelwyr ger 
yr Eiddo Enwebedig, gan ddarparu dehongliad o’r orsaf ynni trydan dŵr, ynghyd â 
chyfleusterau i ymwelwyr a chaffi. Cyflwynir cynlluniau dehongli newydd yn 2020.

Mae’r rhan o dirffurf Chwarel Dinorwig sydd ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd 
yn cynnwys llwybrau a golygfan. Mae’n annhebygol y bydd y rhain yn dioddef 
dirywiad sylweddol yn sgil pwysau gan ymwelwyr. Mae’r rhan sy’n weddill ym 
mherchnogaeth First Hydro-Engie, lle mae mynediad i ymwelwyr wedi’i gyfyngu i’r 
hawliau tramwy presennol yn sgil natur beryglus, serth ac agored wyneb y graig yn 
y tirffurf diwydiannol. 

Mae’r Gydran hon a’r dirwedd warchodedig ehangach gerllaw yn drwm gan 
ymwelwyr, yn enwedig yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf – gyda’r mwyafrif 
ohonynt yn mynd ati i ddringo at gopa’r Wyddfa (500,000 y flwyddyn). Bydd y 
Strategaeth Ymwelwyr sy’n mynd i gael ei datblygu ar gyfer yr Eiddo Enwebedig yn 
sicrhau bod ymwelwyr yn cael eu hannog i ymweld ag ardaloedd llai prysur y Gydran 
a’r eiddo cyfan, drwy’r flwyddyn. Mae digon o ofod parcio ar gyfer nifer yr ymwelwyr 
presennol a rhagweladwy ac mae trafodaethau ar y gweill ynghylch datblygu 
gwasanaeth bws gwennol. 

Cydran 3: 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 

Yn draddodiadol, nid yw Cydran Nantlle wedi bod yn gyrchfan i ymwelwyr; fodd 
bynnag, mae datblygiadau diweddar yn ymateb i’r bwlch hwn yn y ddarpariaeth. 
Mae gwinllan wedi cael ei hagor ger y Gydran hon ac mae yno gaffi a theras lle gellir 
mwynhau’r olygfa. Yn ogystal, mae’r winllan yn defnyddio gwastraff llechi i gadw 
gwreiddiau’r gwinwydd yn gyson gynnes. Mae dau gaffi gyda pheth dehongli wedi 
agor yn ddiweddar, eto o fewn yr ardal warchodedig ehangach – un wedi’i leoli yng 
nghyn orsaf Rheilffordd Nantlle ym Mhenygroes – Yr Orsaf.  Ar hyn o bryd, nid oes 
unrhyw atyniadau i ymwelwyr sy’n ymwneud yn benodol â llechi yn y Gydran hon. 
Yn Chwarel Dorothea, cyflwynwyd deifio dan reolaeth yn ddiweddar ym mhwll y 
chwarel, ar gytundeb byrdymor. Mae’n lleoliad poblogaidd i gerddwyr lleol, ac mae 
Llwybr Llechi Eryri yn pasio drwy’r Chwarel, yn ogystal â thrwy Chwarel Pen y Bryn/
Cloddfa’r Lôn gyda’i gweddillion Rhaffyrdd Awyr, Melin Lechi, Barics ac Anheddau, a 
thrwy bentref Nantlle. Mae mynediad i rai ardaloedd hefyd wedi’i gyfyngu i’r hawliau 
tramwy presennol yn sgil natur beryglus rhai o’r tirffurfiau diwydiannol sy’n cynnwys 
cloddfeydd a siafftiau dwfn.  

Mae potensial sylweddol i ailddefnyddio adeiladau chwarel ac anheddau hanesyddol 
yn y Gydran hon i sicrhau y bydd yn ymateb i’r cyfleoedd a gynhigir gan yr enwebiad 
er mwyn iddi fedru rheoli, lletya a gwasanaethu, ynghyd ag elwa, o unrhyw gynnydd 
mewn ymwelwyr.

Nid yw nifer yr ymwelwyr i’r Gydran hon yn cael ei ystyried yn broblem ar hyn o bryd.

Cydran 4: 
Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), y Rheilffyrdd a’r 
Felin 

Mae Chwareli llechi Gorseddau a Thywysog Cymru yn eiddo creiriol mewn tirwedd 
agored sy’n hygyrch ar hyd llwybrau troed wedi’u marcio, ac nid ydynt yn addas i 
dwristiaeth ar raddfa fawr fyddai’n cael effaith andwyol ar eu naws diarffordd a neilltuedig.

Mae melin slabiau llechi Ynysypandy yn heneb a arferai gynnwys rhai paneli dehongli 
ond nid yw’n  addas ar gyfer nifer arwyddocaol o ymwelwyr. Mae ei lleoliad pellennig, 
ger ffordd fechan, a’r mynediad ati ar hyd llwybr serth i fyny tomen lechi, yn atal unrhyw 
ddatblygiad pellach ar y safle. Fe’i rheolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae cynllun rheoli ymwelwyr drafft wedi’i gynhyrchu ar gyfer y Gydran hon sy’n 
pwysleisio gwell dehongli ond sy’n argymell cynnydd cyfyngedig yn unig mewn 
ymwelwyr. Nid yw nifer yr ymwelwyr i’r Gydran hon yn cael ei ystyried yn broblem 
ar hyn o bryd.

Cydran 5: 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, ‘dinas y llechi’ a’r Rheilffordd i Borthmadog 

Bu i Reilffordd Ffestiniog gludo 113,000 o deithwyr ar ei gwasanaethau cyhoeddus 
yn 2018, ac mae hefyd yn cynnig profiadau diddordeb-arbennig ychwanegol, gan 
gynnwys mynediad i eiddo nad ydynt ar agor i’r cyhoedd, i oddeutu 1,000 o 
ymwelwyr. Capasiti uchaf y Rheilffordd yw 140,000, a 3,000 ar gyfer y profiadau 
eraill. Mae’r 60 o weithwyr cyflogedig sydd ganddi yn cael eu cynorthwyo gan dros 
300 o wirfoddolwyr sy’n hanu o bedwar ban y byd.

Mae Chwarel Llechwedd, Antur Stiniog a Zip World yn cynnig amrywiaeth o brofiadau 
i ymwelwyr gan gynnwys gwesty a theithiau treftadaeth tanddaearol ac ar yr wyneb 
o fewn yr Eiddo Enwebedig, ynghyd â gweithgareddau a chyfleusterau antur, beicio 
i lawr gelltydd, arlwyaeth a glampio gerllaw, o fewn yr ardal warchodedig ehangach. 
Yn 2018, aeth 45,000 o ymwelwyr ar y teithiau treftadaeth, 180,000 ar y 
gweithgareddau antur a daeth 8,490 o bobl draw i feicio i lawr gelltydd. Mae digon 
o ofod parcio yn y cyfleusterau hyn, ac maent yn hygyrch o brif gefnffordd.

Ffigwr 4.25. Teithiau ‘Quarry Explorer’ i chwareli llechi creiriol Ffestiniog yng Nghydran 5.



4 Cyflwr Cadwraeth 4 Cyflwr Cadwraeth378 379

4
 C

ad
w

ra
et

h

Nid oes digon o ddefnydd yn cael ei wneud ar hyn o bryd o’r cyfleusterau twristiaid 
yn Nhywyn, sy’n dref ganoloesol a gafodd ei datblygu yn gyrchfan glan y môr yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae Chwarel Bryneglwys yn cael ei rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru a gall ymwelwyr 
gael mynediad ati ar hyd llwybrau. Mae peth arwyddion a dehongli ar y safle.

Nid yw nifer yr ymwelwyr i’r Gydran hon yn cael ei ystyried yn broblem ar hyn o bryd.

Effaith ar y boblogaeth leol 

Uchelgais allweddol wrth ddatblygu’r Enwebiad yw hyrwyddo datblygiad economaidd 
a chymunedol ledled y rhanbarth ac mae pob ymdrech wedi’i wneud i gynnwys 
cymunedau a busnesau lleol yn y broses. Mae pobl leol wedi bod ynghlwm â 
datblygu’r enwebiad ar hyd yr amser, o gyflwyniadau’n cael eu cynnal mewn 
cymunedau lleol i sesiynau busnes, o fynychu digwyddiadau lleol megis 
marchnadoedd fferm a charnifalau i weithio â disgyblion ysgol lleol. Mae busnesau 
lleol wedi bod yn chwarae rhan flaenllaw yn yr orchwyl o ddrafftio’r Cynllun Dehongli, 
sydd wedi canolbwyntio ar y straeon sydd gan yr ardal i’w hadrodd am y diwydiant 
llechi; dyma’r ‘gwir’ straeon y mae pobl leol yn dymuno’u dweud wrth ei gilydd, ac 
wrth weddill y byd. 

Mae’r Cynllun Dehongli yn dadansoddi rheolaeth ymwelwyr, ac yn adnabod dulliau 
i annog ymwelwyr i ffwrdd o’r safleoedd twristiaeth ‘pot mêl’ traddodiadol, a thuag 
at safleoedd llai prysur, gan ledaenu effaith twristiaeth ar y rhanbarth, a sicrhau bod 
budd economaidd y sector yn cael ei ledaenu ledled yr Eiddo Enwebedig. 

Mae’r Gymraeg yn nodwedd bwysig o’r Eiddo Enwebedig, sy’n gadarnle iddi. Mae’r 
Gymraeg yn cael ei hadnabod fel iaith frodorol gan UNESCO ac roedd yn rhan o 
ddathliadau Blwyddyn Ieithoedd Brodorol UNESCO yn 2019. Mae UNESCO yn 
hyrwyddo ieithoedd brodorol drwy ddilyn y pum maes allweddol hyn: 

1. Cynyddu dealltwriaeth, cymod a chydweithrediad rhyngwladol.  

2. Creu amodau ffafriol i rannu gwybodaeth a lledaenu arferion da o ran 
ieithoedd brodorol. 

3. Integreiddio ieithoedd brodorol o fewn gosod safonau. 

4. Grymuso drwy adeiladu capasiti. 

5. Twf a datblygiad drwy ymhelaethu ar wybodaeth newydd.

Bydd dehongli’r Eiddo Enwebedig yn ystyried y meysydd allweddol hyn er mwyn 
rhoi blaenoriaeth i’r iaith Gymraeg yn ei holl weithgareddau, a sicrhau bod ymwelwyr 
i’r ardal yn deall rôl arwyddocaol yr iaith ym mywyd bob dydd ein cymunedau a’r rôl 
bwysig y mae’r diwydiant llechi wedi’i chwarae yn ei goroesiad.

4.b.v Nifer preswylwyr yr eiddo

Poblogaeth ardal yr eiddo enwebedig: 13,722

Blwyddyn: 2011 (data cyfrifiad)

Ffigwr 4.26. Taith danddaearol ‘Go Below’ yn Chwarel Cwmorthin yng Nghydran 5. Mae’r 
cyflwyniad ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan yn cynnwys gwybodaeth am hanes y safle a 
chyfarwyddiadau ar sut i beidio â difrodi’r dreftadaeth.

Bu i ganolfan astudio Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch groesawu 9,000 
o ymwelwyr dydd a phreswyl yn 2018, ynghyd ag oddeutu 10,000 o ymwelwyr 
ychwanegol i’r gerddi hanesyddol, llawer ohonynt wedi dod o dramor. Mae’n cynnig 
cyrsiau ar hanes y diwydiant llechi, gan gynnwys cwrs ymarferol ar arolygu a chofnodi 
archeolegol, neu deithiau cerdded sy’n seiliedig yn benodol ar Dirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru. Pe llwyddir i gael arysgrifiad, bydd y ganolfan astudio yn 
ceisio datblygu’r niferoedd ymwelwyr drwy ddarparu cyrsiau sy’n ymwneud â 
chadwraeth.

Ymysg y cyfleusterau eraill mae’r Amgueddfa Forwrol yn Harbwr Porthmadog a Go 
Below, taith dywys danddaearol yn Chwarel Cwmorthin. 

Mae llwybr tref Blaenau Ffestiniog yn dehongli hanes y gymuned ddiwydiannol 
hanesyddol hon. Nid oes llawer o lety i dwristiaid ym Mlaenau Ffestiniog ei hun ar 
hyn o bryd, er bod mwy i’w gael yn nhref Porthmadog. Gall Blaenau Ffestiniog 
ddisgwyl gweld mwy o ymwelwyr yno, o ystyried y saif ar ‘Ffordd y Cambrian’ (y brif 
gefnffordd o’r gogledd i’r de sy’n rhan o strategaeth ymwelwyr newydd Llywodraeth 
Cymru – Ffordd Cymru), ac oherwydd ei bod yn cael ei gwasanaethu gan gangen 
oddi ar lein y rhwydwaith rheilffordd cenedlaethol o Gyffordd Llandudno, Rheilffordd 
Ffestiniog a Llwybr Llechi Eryri. 

Nid yw nifer yr ymwelwyr i’r Gydran hon yn cael ei ystyried yn broblem ar hyn o bryd.

Cydran 6: 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn 

Mae nifer yr ymwelwyr a ddaw i’r Gydran hon yn cynnwys yn bennaf y teithwyr ar 
Reilffordd Talyllyn, a ddenodd 49,000 o deithwyr yn 2018 ac sydd â’r potensial i 
gludo 55,000. Mae’r 33 o staff parhaol sydd ganddi yn cael eu cynorthwyo gan dros 
480 o wirfoddolwyr rheolaidd a ddaw o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt, gyda charfan 
reolaidd yn dod o’r Iseldiroedd. Mae wrthi’n datblygu cynlluniau i ymestyn 
cyfleusterau yn Abergynolwyn, lle mae’r orsaf gryn bellter o’r pentref, er mwyn 
annog teithwyr i ymuno â’r trên yn y fan hon er mwyn cymryd pwysau oddi ar y 
system ffyrdd, ac mae wedi buddsoddi mewn llety ychwanegol i wirfoddolwyr. Bu i’r 
digwyddiad ‘Race the train’ blynyddol ar hyd y rheilffordd ddenu 2,000 o gyfranogwyr 
a 5,000 o fynychwyr yn 2018.
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5 Gwarchod a 
Rheoli’r Eiddo

Ffigwr 5.1. ‘Dinas y Llechi’, Blaenau Ffestiniog yng Nghydran 5.
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5.a Perchnogaeth

Mae chwe Chydran yn yr Eiddo Enwebedig. Mae’r gwahanol Elfennau ym mhob un 
dan berchnogaeth amrywiol a than wahanol gyfundrefnau rheoli. Os llwyddir i gael 
arysgrifiad, caiff y gwaith rheoli ei gydlynu trwy fabwysiadu dogfen strategol a fydd 
yn gyffredin i bawb, Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Tabl 5.1 Perchnogaeth a Rheolaeth yn yr Eiddo Enwebedig

1 Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen hyd at Abercegin 

Dynodiad Cydrannau ac 
Elfennau

Perchnogion/Rheolwyr
Cyhoeddus                 Preifat / Trydydd Sector

1.1 Chwarel y Penrhyn Breedon Group plc

1.2 Melinau Llechi’r Felin 
Fawr

Perchnogaeth Breifat

1.3 Ffordd Haearn 
Chwarel y Penrhyn

Amrywiol

1.3 Rheilffordd Chwarel y 
Penrhyn

Amrywiol

1.4 Abercegin Stad y Penrhyn

1.5 Mynydd Llandygái – 
Anheddiad

Perchnogaeth Breifat / 
Tai Cymdeithasol

1.6 Bethesda – Pentref Perchnogaeth Breifat / 
Tai Cymdeithasol

1.7 Castell a Pharc 
Penrhyn

Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol 
(sefydliad nid-er-
elw)

Stad y Penrhyn

2 Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Dynodiad Cydrannau ac 
Elfennau

Perchnogion/Rheolwyr
Cyhoeddus                 Preifat / Trydydd Sector

2.1 Chwarel Dinorwig First Hydro-Engie

2.2 Ponc ‘Awstralia’ First Hydro-Engie

2.3 Y Dre’ Newydd Cyngor Gwynedd

2.4 Inclên V2 / Chwarel 
Vivian

Cyngor Gwynedd 
– ar brydles i 
Lywodraeth Cymru, 
gweithredir gan 
elusen, Amgueddfa 
Genedlaethol 
Cymru

2.5 Cyfadeiladau 
Peirianyddol Chwarel 
Dinorwig. Amgueddfa 
Lechi Cymru

Amgueddfa 
Genedlaethol 
Cymru

2.6. Systemau Ffyrdd 
Chwarel Dinorwig – y 
ffordd fawr

Cyngor Gwynedd

2.6 Systemau Ffyrdd 
Chwarel Dinorwig 
– Ffordd Chwarel 
Dinorwig

Awdurdod Priffyrdd 
Cyngor Gwynedd

2.6 Systemau Ffyrdd 
Chwarel Dinorwig 
– Ffordd Chwarel 
Fach-wen

Awdurdod Priffyrdd 
Cyngor Gwynedd

2.7 Rheilffordd Chwarel 
Dinorwig

Cyngor Gwynedd Rheilffordd Llyn 
Llanberis

2.8 Aneddiadau 
Deiniolen, Clwt-y-
Bont, Dinorwig a 
Fach-wen

Perchnogaeth Breifat / 
Tai Cymdeithasol

2.9 Craig yr Undeb Perchnogaeth Breifat

2.10 Ysbyty Chwarel 
Dinorwig

Cyngor Gwynedd

3 Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle

Dynodiad Cydrannau ac 
Elfennau

Perchnogion/Rheolwyr
Cyhoeddus                 Preifat / Trydydd Sector

3.1 Tomennydd Chwarel 
Cilgwyn 

Cyngor Gwynedd Perchnogaeth Breifat 

3.2 System Raffyrdd 
‘Blondin’ Chwarel 
Blaen y Cae

Dorothea Pumped 
Hydro Limited

3.3 Chwarel Dorothea Dorothea Pumped 
Hydro Limited

3.4 Injan drawst 
Gernywaidd Chwarel 
Dorothea

Dorothea Pumped 
Hydro Limited

3.5 System Raffyrdd, 
Melin Lechi, Barics ac 
Anheddau Chwarel 
Pen y Bryn / Cloddfa’r 
Lôn

Dorothea Pumped 
Hydro Limited

3.6 System bwmpio 
wedi’i gyrru gan ddŵr 
ym Mhen y Bryn / 
Cloddfa’r Lôn

Dorothea Pumped 
Hydro Limited

3.7 Chwarel Pen yr 
Orsedd

Breedon Group plc
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3.8 Rhaffordd ‘Blondin’ 
Chwarel Pen yr 
Orsedd

Breedon Group plc

3.9 Rheilffordd Nantlle Dorothea Pumped 
Hydro Limited

3.10 Pentref Nantlle Perchnogaeth Breifat / 
Tai Cymdeithasol

3.11 Aneddiadau ar 
Fynydd Cilgwyn

Perchnogaeth Breifat

3.12 Plas Tal y Sarn a 
Ffermdy Tal y Sarn

Dorothea Pumped 
Hydro Limited

4 Chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru, y Rheilffyrdd a’r Felin 

Dynodiad Cydrannau ac 
Elfennau

Perchnogion/Rheolwyr
Cyhoeddus                  Preifat / Trydydd Sector

4.1 Chwarel Gorseddau Dŵr Cymru

4.2 Chwarel Bwlch y 
Ddwy Elor (Prince of 
Wales)

Perchnogaeth Breifat

4.3 Melin Lechi 
Ynysypandy

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri

4.4 Rheilffordd 
Gorseddau a 
Rheilffyrdd Cyffordd 
Gorseddau a 
Phortmadog

Amrywiol

4.5 Pentref Treforys Perchnogaeth Breifat

5 Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, ‘dinas y llechi’ a’r rheilffordd 
i Borthmadog 

Dynodiad Cydrannau ac 
Elfennau

Perchnogion/Rheolwyr
Cyhoeddus                  Preifat / Trydydd Sector

5.1 Chwareli Ffestiniog 
– tirffurf y wyneb

Breedon Group plc; 
JW Greaves & Sons Ltd

5.2 Chwareli Ffestiniog 
– y  Gweithfeydd 
Tanddaearol

Breedon Group plc; 
JW Greaves & Sons Ltd

5.3 Gorsaf Ynni Dŵr Pant 
yr Afon

JW Greaves & Sons Ltd

5.4 Melin Chwarel 
Diffwys

JW Greaves & Sons Ltd

5.5 Prif Gyfadeiladau 
Chwarel Maenofferen 

JW Greaves & Sons Ltd

5.6 Blaenau Ffestiniog 
– y Dref

Perchnogaeth Breifat / 
Tai Cymdeithasol

5.7 Plas Tan y Bwlch Parc Cenedlaethol 
Eryri

5.8 Ceiau llechi ar Afon 
Dwyryd

Perchnogaeth Breifat

5.9 Rheilffordd Ffestiniog Ymddiriedolaeth 
Rheilffordd Ffestiniog 
(sefydliad nid-er-elw)

5.10 Harbwr Porthmadog Awdurdod Harbwr 
Dinesig (Cyngor 
Gwynedd)

6 Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Tal-y-llyn 

Dynodiad Cydrannau ac 
Elfennau

Perchnogion/Rheolwyr
Cyhoeddus                  Preifat / Trydydd Sector

6.1 Gwaith ar y wyneb a 
Rhaffordd Inclên 
Tsiaen Bryneglwys

Cyfoeth Naturiol 
Cymru

6.2 Gweithfeydd 
Tanddaearol Chwarel 
Bryneglwys

Cyfoeth Naturiol 
Cymru

6.3 Pentref 
Abergynolwyn

Perchnogaeth Breifat / 
Tai Cymdeithasol

6.4 Rheilffordd Talyllyn Cwmni Rheilffordd 
Talyllyn
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5.b Dynodiad gwarchodol

Mae systemau dynodi cadarn yng Nghymru yn sicrhau y caiff yr Eiddo Enwebedig ei 
warchod yn ofalus iawn fel tirwedd ddiwylliannol.

5.b.i Deddfwriaeth Treftadaeth

Mae Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) yn ei ddogfen 
Rheoli Newid ar Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru (2017), sy’n ategu Polisi 
Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 24, yn nodi egwyddorion cyffredinol 
ar gyfer deall a rheoli safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru a sut y cânt eu 
gwarchod trwy’r system gynllunio. 

Mae Cadw’n gweithredu yn ôl tair egwyddor: 

• Dynodi asedau hanesyddol penodol yn statudol mewn Safleoedd Treftadaeth y 
Byd a mecanweithiau cysylltiedig i reoli gwaith 

• Defnyddio’r system gynllunio ofodol, gan gynnwys polisïau mewn cynlluniau 
datblygu lleol, i arwain gwaith datblygu priodol

• Creu a gweithredu Cynlluniau Rheoli Safleoedd Treftadaeth y Byd ar y cyd ag eraill 
er mwyn sicrhau y bydd yr holl ran-ddeiliaid allweddol yn effeithiol a brwd yn eu 
hymwneud â’r gwaith 

Mae’r adran hon yn ymdrin â’r cyntaf o’r rhain. Disgrifir sut y defnyddir y system 
cynllunio gofodol yn 5.c, a nodir dull gweithredu’r Cynlluniau Rheoli yn 5.e. 

Caiff yr Eiddo Enwebedig a’i leoliad ei warchod i lefelau priodol trwy: 

Dynodiad Statudol Asedau Hanesyddol

Dengys mapiau 5.1 hyd at 5.6 (ynghlwm wrth y Ddogfen Enwebu) yr asedau 
hanesyddol y rhoddwyd dynodiad statudol iddynt ym mhob Cydran. 

Cofrestru

Rhydd Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archeolegol 1979, fel y’i diwygiwyd 
gan Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, y fframwaith deddfwriaethol ar 
gyfer gwarchod henebion hanesyddol o bwysigrwydd cenedlaethol trwy eu 
cofrestru. Mae’n ddyletswydd ar Weinidogion Cymru i lunio a chadw rhestr o 
henebion o bwysigrwydd cenedlaethol. Caiff henebion ar y rhestr eu gwarchod yn 
statudol a chyfeirir atynt fel henebion rhestredig.

Mae’r dulliau a’r technegau y mae’n rhaid wrthynt i reoli safleoedd creiriol ac 
archeolegol yn wahanol i’r rhai ar gyfer adeiladau cyfannedd ac mae’r gwahanol 
ddeddfwriaeth yn adlewyrchu hynny. Cofrestru yw’r warchodaeth fwyaf priodol ar 
gyfer strwythurau ar ffurf gwrthgloddiau, adfeilion neu adeiladau sy’n mynd â’u 
pennau iddynt ac ar gyfer olion archeolegol. Mae diddordeb archeolegol mawr 
mewn henebion rhestredig a daw eu pwysigrwydd (yn gyfan gwbl neu’n rhannol) o’u 
gwerth fel tystiolaeth a’u gwerth hanesyddol. At ei gilydd, nid yw’n briodol addasu 
safleoedd rhestredig ar gyfer ailddefnydd.

Gyda chymorth grant gan Cadw rhwng 1992 a 1997 a rhwng 2015 a 2017, mae 
rhaglenni cyd-gysylltiedig o asesiadau archeolegol a gynhaliwyd ar draws Gwynedd 

a sir gyfagos Conwy wedi rhoi’r llinell sylfaen ar gyfer rhaglen gofrestru sydd ar y 
gweill ac sydd i’w chwblhau erbyn diwedd 2020. Rhestrir yr asedau hanesyddol a 
ddynodir ar hyn o bryd a’r rhai arfaethedig yn Nhabl 5.2.

Mae gwybodaeth, yn cynnwys disgrifiadau o’r holl henebion rhestredig, ar gael i’r 
cyhoedd a gellir ei gweld ar-lein gan Cadw gan ddefnyddio porth gwe Cof Cymru:  
https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cof-cymru/chwilio-cofnodion-cadw.

Tabl 5.2 Henebion Rhestredig yn yr Eiddo Enwebedig a’r rhai sy’n cwrdd â’r 
meini prawf ar gyfer eu cofrestru.

1 Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen hyd at Abercegin 

Cydrannau ac Elfennau Henebion Rhestredig
Dynodedig                     Arfaethedig

1.1 Chwarel y Penrhyn Ponciau Chwareli

Tomennydd Llechi’r 
Dwyrain

Inclêns Twlldyndwr 
ac Agor Boni 

Ysbyty’r Chwarel

Siafft Cydbwysedd 
Dŵr y Dywysoges 
May 

Siafft Cydbwysedd 
Dŵr Sebastopol 

1.2 Melinau Llechi’r Felin Fawr CN297 gwaliau Llechi

1.3 Ffordd Haearn Chwarel y 
Penrhyn

CN380 Traphont 
Cegin

Rhannau creiriol o’r 
Ffordd Haearn

1.3 Rheilffordd Chwarel y 
Penrhyn

Rhannau creiriol o’r 
Rheilffordd

2 Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Cydrannau ac Elfennau Henebion Rhestredig
Dynodedig                     Arfaethedig

2.1 Chwarel Dinorwig CN337 Chwarel 
Dinorwig

Tomennydd Llechi’r 
Dwyrain – Dinorwig

2.2 Ponc ‘Awstralia’ Tomennydd Llechi’r 
Gorllewin – Dinorwig

2.3 Y Dre’ Newydd CN177 Barics / Inclên 
A  Chwarel Dinorwig

2.4 Inclên V2 /Chwarel Vivian CN198 Chwarel 
Vivian, Inclêns, 
gwaliau a 
Strwythurau 
cysylltiedig

2.5 Cyfadeiladau Peirianyddol 
Chwarel Dinorwig. 
Amgueddfa Lechi Cymru

CN163 Tŷ injan codi 
Hafod Owen, Sied 
Locomotif, Prif Olwyn 
Ddŵr a Thai 
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3 Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle

Cydrannau ac Elfennau Henebion Rhestredig
Dynodedig                     Arfaethedig

3.2 System Raffyrdd ‘Blondin’ 
Chwarel Blaen y Cae

CN301 Chwarel Blaen 
y Cae

3.3 Chwarel Dorothea CN199 Chwarel, 
pengialiau, Inclêns, 
Melin a Thai Weindio 
Dorothea

Diwygiad i gynnwys 
tomennydd a 
Rheilffordd Nantlle

3.4 Injan drawst Gernywaidd 
Chwarel Dorothea

CN165 Injan drawst 
Chwarel Dorothea

3.5 System Raffyrdd, Melin 
Lechi, Barics ac Anheddau 
Chwarel Pen y Bryn / 
Cloddfa’r Lôn

CN302 Chwarel 
Cloddfa’r Lôn

Chwarel a 
Thomennydd Pen y 
Bryn

3.7 Chwarel Pen yr Orsedd Strwythurau, inclên a 
thomennydd Chwarel 
Pen yr Orsedd

3.8 Rhaffordd ‘Blondin’ 
Chwarel Pen yr Orsedd

CN208 Chwarel Pen 
yr Orsedd, rhaffyrdd 
‘Blondin’ a 
strwythurau 
cysylltiedig

3.9 Rheilffordd Nantlle Rheilffordd Nantlle

3.12 Plas Tal y Sarn a Ffermdy 
Tal y Sarn

Plas Tal y Sarn

4 Chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru, y Rheilffyrdd a’r Felin 

Cydrannau ac Elfennau Henebion Rhestredig
Dynodedig                     Arfaethedig

4.1 Chwarel Gorseddau CN303 Chwarel 
Gorseddau

4.2 Chwarel Bwlch y Ddwy Elor 
(Prince of Wales)

Chwarel Tywysog 
Cymru

4.3 Melin Lechi Ynysypandy CN160 Melin Lechi 
Ynysypandy

4.4 Rheilffordd Gorseddau a 
Rheilffyrdd Cyffordd 
Gorseddau a Phortmadog 

Rheilffordd 
Gorseddau a 
Rheilffyrdd Cyffordd 
Gorseddau a 
Phorthmadog 

4.5 Pentref Treforys CN321 Anheddiad 
Chwarel Segur 
Treforys

5 Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i Chwareli Llechi, ‘dinas y llechi’ a’r rheilffordd 
i Borthmadog 

Cydrannau ac Elfennau Henebion Rhestredig
Dynodedig                     Arfaethedig

5.1 Chwareli Ffestiniog – 
Tirffurf y Wyneb

Rheilffordd ac Inclêns 
Chwarel Rhiw-bach

Tomennydd Llechi 
Llechwedd – 
Gorllewin 

Tomen Lechi Oakeley 

Chwarel Oakeley – 
Gorllewin

Gogledd Cwmorthin

Chwarel Wrysgan

5.4 Melin Chwarel Diffwys Chwarel Diffwys, 
Cyfadeiladau’r 
Gorllewin 

5.8 Ceiau llechi ar Afon Dwyryd ME108 Cei Tyddyn Isa

5.9 Rheilffordd Ffestiniog Seidins Pant yr Afon a 
ffurfiad Rheilffordd 
Ffestiniog

6 Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Tal-y-llyn 

Cydrannau ac Elfennau Henebion Rhestredig
Dynodedig                     Arfaethedig

6.1 Chwarel Bryneglwys – 
Tirffurf y Wyneb a Bastiwn 
Rhaffordd  Inclên Tsiaen

ME186 Inclên Tsiaen 
wedi’i gyrru gan ddŵr 
yn Chwarel  
Bryneglwys 

ME205 Inclên 
Chwarel Alltwyllt

Diwygiad i gynnwys 
tomennydd a 
rheilffordd

6.2 Gweithfeydd Tanddaearol 
Chwarel Bryneglwys

Diwygiad i ME186 i 
gynnwys gweithfeydd 
tanddaearol

6.4 Rheilffordd Tal-y-llyn Ffurfiad Rheilffordd 
Tal-y-llyn

Rhestru

Rhydd Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, fel y’i 
diwygiwyd gan Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 y fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer gwarchod adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol arbennig trwy eu rhestru. Mae elfennau o’r cydrannau sy’n rhan o’r 
Eiddo Enwebedig wedi’u rhestru am eu pwysigrwydd pensaernïol a hanesyddol er 
1949. Dechreuwyd rhestru elfennau pendefigaidd ac aristocrataidd yng 
Nghydrannau’r Eiddo Enwebedig ac mae wedi’i ymestyn i gynnwys anheddau 
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gweithwyr, adeiladau brodorol, addoldai ac isadeiledd cymdeithasol arall ac elfennau 
diwydiannol a thrafnidiaeth, wrth i wybodaeth a dealltwriaeth o dreftadaeth adeiledig 
Cymru dyfu. At ei gilydd, caiff adeiladau rhestredig eu cynnal yn well trwy gael eu 
defnyddio.

Roedd arolwg arall o restri cenedlaethol Cymru, a gwblhawyd yn 2005, yn cynnwys 
dynodiadau cynhwysfawr ym mhob un o’r Darnau Cydrannol. Cofrestrwyd adeiladau 
oedd yn cwrdd â’r meini prawf diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig. 
Cadarnhaodd y broses hon nad oedd llawer iawn o’r adeiladau sy’n cyfrannu at 
gymeriad hanesyddol yn cwrdd â meini prawf rhestru. 

Mae gwybodaeth, yn cynnwys disgrifiadau o’r holl adeiladau rhestredig, ar gael i’r 
cyhoedd a gellir ei gweld ar-lein wrth ddefnyddio porth gwe Cof Cymru: https://
cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cof-cymru/chwilio-cofnodion-cadw. 

Ardaloedd Cadwraeth

Dynodir Ardaloedd Cadwraeth gan Awdurdodau Cynllunio Lleol yn unol ag Adran 
69 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Diffinnir 
ardal gadwraeth dan Ddeddf 1990 fel ‘ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 
arbennig y mae’n ddymunol cadw neu wella ei chymeriad’. Mae’r Ddeddf yn gosod 
dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i nodi ardaloedd sy’n cwrdd â’r meini prawf 
hyn a chyhoeddi cynlluniau rheoli sy’n diffinio’r cymeriad arbennig hwnnw ac yn 
egluro’r ffyrdd y caiff ei gadw neu ei wella.

Dynodwyd Ardaloedd Cadwraeth mewn naw lleoliad gwahanol yn Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru: yng Nghydran 1 (pedwar ym Methesda, rhai eraill yn 
Llandygái, Tanysgafell, eglwys St Anne a Mynydd Llandygái) a Chydran 5 (Harbwr 
Porthmadog). Rhoddir ystyriaeth i ardaloedd cadwraeth ychwanegol ym Mlaenau 
Ffestiniog (Cydran 5) ac Abergynolwyn (Cydran 6). 

Cofrestr Statudol o Barciau a Gerddi Hanesyddol yng Nghymru

Mae gan Gymru etifeddiaeth gyfoethog o barciau a gerddi hanesyddol. Maent yn 
rhan annatod o wead hanesyddol a diwylliannol y wlad. Cydnabyddir eu pwysigrwydd 
yn Neddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, sy’n ei gwneud yn ofynnol i 
Weinidogion Cymru lunio a chynnal cofrestr statudol o barciau a gerddi hanesyddol 
yng Nghymru. Bydd y gofrestr statudol hon yn dod i rym yn 2020. Mae’n ymgorffori’r 
Gofrestr anstatudol bresennol o Barciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol 
Arbennig yng Nghymru.

Caiff parciau a gerddi cofrestredig eu gwarchod trwy’r system gynllunio fel y nodir 
ym Mholisi Cynllunio Cymru. Mae’n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol warchod a 
chadw parciau a gerddi a’u lleoliadau os cânt eu cynnwys yn y gofrestr o barciau a 
gerddi hanesyddol yng Nghymru. Er nad yw cael eu cynnwys ar y gofrestr yn 
cyflwyno unrhyw gyfundrefnau cydsynio newydd, gellir gwarchod parciau a gerddi 
cofrestredig a’u lleoliadau trwy’r system gynllunio. Mae’r awdurdod cynllunio lleol 
yn ymgynghori â Cadw ar geisiadau sy’n cael effaith ar barciau a gerddi cofrestredig 
a / neu eu lleoliadau. Rhaid i’r awdurdod cynllunio lleol, hefyd, ymgynghori ag 
Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru, elusen gadwraeth a threftadaeth a 
sefydlwyd i warchod a chadw parciau a gerddi hanesyddol, a gydag ystod o 
gymdeithasau arbenigol eraill a ddiffinnir fel ‘ymgynghoreion statudol’. Mae effaith 
datblygiad arfaethedig ar barc neu ardd gofrestredig neu ei lleoliad yn ystyriaeth 
berthnasol wrth benderfynu ar gais cynllunio.

Wrth baratoi ar gyfer cyflwyno’r gofrestr statudol, cynhaliodd Cadw adolygiad trylwyr 
o ffiniau’r holl barciau a gerddi hanesyddol cofrestredig gan gynnwys y ddau barc a’r 
gerddi yn yr Eiddo Enwebedig yng Nghastell Penrhyn (Gradd II*) a Phlas Tan y Bwlch 
(Gradd II*). 

Mae gwybodaeth am bob un o’r asedau hyn, yn cynnwys disgrifiadau, ar gael i’r 
cyhoedd a gellir ei gweld ar-lein wrth ddefnyddio porth gwe Cof Cymru: https://
cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cof-cymru/chwilio-cofnodion-cadw.

5.b.ii Gwarchod y Dirwedd 

Parc Cenedlaethol

Sefydlodd Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad (1949) weithdrefnau 
ar gyfer creu Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 
gan arwain at sefydlu Parc Cenedlaethol Eryri ym 1951.

Parciau Cenedlaethol yw’r warchodaeth uchaf a roddir i dirwedd yn system 
gynllunio’r DU. Mae Cydrannau 4 a 6 o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae elfen 
drafnidiaeth Cydran 5 yn rhedeg trwy’r Parc Cenedlaethol ac mae Cydrannau 1, 2 a 
3 yn union wrth ymyl y Parc Cenedlaethol ac, felly, yn elwa ar gael eu gwarchod 
oherwydd eu bod yn agos at ffin y Parc Cenedlaethol.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan-ddeiliad ac yn bartner allweddol 
yng ngwaith rheoli’r Eiddo Enwebedig. Ei ddibenion yw cadw a gwella harddwch 
naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal a hyrwyddo cyfleoedd i’r 
cyhoedd ddeall a mwynhau rhinweddau arbennig y parc. Mae’r dibenion hyn, ynghyd 
â’r gweithgareddau a’r pwerau cynllunio y mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
eu defnyddio er mwyn eu gweithredu, yn creu cyd-destun ffafriol ar gyfer gwarchod 
a chadw treftadaeth ddiwylliannol, gan gynnwys treftadaeth ddiwylliannol y 
tirweddau llechi.

Cofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru 

Mae’r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru, a 
luniwyd gan Cadw, Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt (sydd bellach yn rhan o Gyfoeth 
Naturiol Cymru) ac ICOMOS-UK, yn nodi’r tirweddau hanesyddol gorau a phwysicaf 
yng Nghymru. Offeryn anstatudol yw’r Gofrestr ond mae’n ystyriaeth berthnasol yn 
y broses gynllunio. Rhydd y gofrestr wybodaeth i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau 
ac i reolwyr tirwedd, er mwyn helpu i sicrhau y caiff cymeriad hanesyddol y dirwedd 
ei gynnal, a phan fo newid dan ystyriaeth, bod ynddi ddigon o wybodaeth. Mae 
Canllaw Arfer Da ar Ddefnyddio’r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol 
yng Nghymru, sydd wedi’i gyhoeddi, yn egluro sut y defnyddir y gofrestr yn y broses 
gynllunio.

Mae pump o Gydrannau yr Eiddo Enwebedig o fewn chwe thirwedd hanesyddol 
gofrestredig. 

Mae gwybodaeth am y tirweddau hyn, yn cynnwys disgrifiadau, ar gael i’r cyhoedd a 
gellir ei gweld ar-lein wrth ddefnyddio porth gwe Cof Cymru: https://cadw.llyw.
cymru/cyngor-a-chymorth/cof-cymru/chwilio-cofnodion-cadw.
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Tabl 5.3 Tirweddau Hanesyddol Cofrestredig yn yr Eiddo Enwebedig

Cydran Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig

1 Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a 
Dyffryn Ogwen hyd at Abercegin

HLW (Gw) 10 – Dyffryn Ogwen

2 Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig HLW (Gw) 6 – Dinorwig

3 Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle HLW (Gw) 9 – Dyffryn Nantlle

5 Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i 
chwareli, ‘dinas y llechi’ a’r Rheilffordd i 
Borthmadog

HLW (Gw) 3 – Blaenau Ffestiniog

HLW (Gw) 7 – Aberglaslyn

6 Chwarel Bryneglwys, Pentref 
Abergynolwyn a Rheilffordd Tal-y-llyn

HLW (Gw) 17 – Dyffryn Dysynni

Cafodd nodweddion cymeriad y tirweddau a gyflwynir yn y gofrestr eu pennu’n 
fanwl er mwyn diffinio ardaloedd daearyddol penodol sydd, yn fras, â chymeriad 
hanesyddol tebyg i’w gilydd ac sy’n addas ar gyfer llywio gwaith cadwraeth a rheoli.

Datblygwyd canllawiau arfer gorau i gynorthwyo awdurdodau cynllunio lleol a’r 
Arolygiaeth Gynllunio wrth iddynt ystyried cynlluniau sy’n cael effaith ar ardaloedd 
ar y Gofrestr Tirweddau Hanesyddol. Mae’n debyg y bydd datblygiadau arfaethedig 
mewn tirwedd hanesyddol gofrestredig sydd angen Asesiad Effaith Amgylcheddol, 
hefyd angen asesiad o’u heffaith ar yr amgylchedd hanesyddol fel rhan o’u Datganiad 
Amgylcheddol.  Gwneir hyn gan ddefnyddio fformiwla ASIDOHL (Assessment of the 
Significance of Development on Historic Landscape – Asesiad o Arwyddocâd 
Datblygiad ar Dirwedd Hanesyddol), sy’n gwerthuso’n wrthrychol yr effaith debygol 
ar y dirwedd ehangach.

Mae ei gofrestru’n Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol a’i ddynodi’n Barc 
Cenedlaethol yn gweithredu fel Parth Clustogi, gan ddiogelu’r lleoliad a’r golygfeydd 
allweddol i mewn i’r Eiddo Enwebedig ac allan ohono. Mae Map E1 yn dangos y Parc 
Cenedlaethol ac Ardaloedd Cymeriad Tirwedd Hanesyddol Cofrestredig.

5.b.iii Dynodiadau Amgylcheddol

Dengys mapiau 5.7 hyd at 5.12 (sydd ynghlwm wrth y Ddogfen Enwebu) y dynodiadau 
amgylcheddol ym mhob Cydran. 

Mae rhannau o’r Eiddo Enwebedig o fewn dynodiadau amgylcheddol amrywiol 
neu’n agos atynt, gan gynnwys:

• Safleoedd statudol a ddynodwyd dan gonfensiynau rhyngwladol neu 
ddeddfwriaeth Ewropeaidd gan gynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) 
ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA)

• Safleoedd statudol a ddynodwyd dan ddeddfwriaeth genedlaethol gan gynnwys 
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SDdGA) a Gwarchodfeydd Natur 
Cenedlaethol (GNC)

• Safleoedd lleol gan gynnwys Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol, Gwarchodfeydd Natur 
Lleol a choetiroedd Hynafol 

Gellir defnyddio’r mesurau amgylcheddol hyn i warchod Gwerth Rhyngwladol 
Eithriadol arfaethedig yr eiddo Enwebedig trwy reoli newid trwy’r ddeddfwriaeth a’r 
polisi presennol. Daw’r gwaith gwarchod a wneir ar hyn o bryd dan gyfrifoldeb 
statudol sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat gan gynnwys Cyngor Gwynedd, 
Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru.

Tabl 5.4 
Dynodiadau Ecolegol tu mewn i’r Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo

1 Chwarel y Penrhyn a Bethesda a Dyffryn Ogwen hyd at Abercegin (Porth Penrhyn)

Dynodiadau ecolegol tu mewn i’r 
Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo

Safleoedd Ewropeaidd lle mae 
dyfrgwn yn byw o fewn 25 km i’r Eiddo 
Enwebedig ac ystlumod trwyn pedol 
lleiaf o fewn 30 km iddo

SoDdGA Caeau Tyddyn Dicwm hyd at 
Bont y Pandy.

ACA Eryri a SoDdGA yn Chwarel y 
Penrhyn 

Coetir hynafol yng Nghastell Penrhyn a 
ger Chwarel y Penrhyn.

ACA Ystlumod: 
Safleoedd Ystlumod a Choedydd Derw 
Meirionydd, Glynllifon a mwyngloddiau 
Coedwig Gwydir 

ACA Dyfrgwn:
Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn 
Pen Llŷn a’r Sarnau; Afon Eden – Cors 
Goch Trawsfynydd

2  Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Dynodiadau ecolegol tu mewn i’r 
Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo

Safleoedd Ewropeaidd lle mae 
dyfrgwn yn byw o fewn 25 km i’r Eiddo 
Enwebedig ac ystlumod trwyn pedol 
lleiaf o fewn 30 km iddo

ACA a SoDdGA Eryri 

SoDdGA Llyn Padarn

Gwarchodfa Natur Leol Coed Dinorwig

ACA Ystlumod: 
Safleoedd Ystlumod a Choedydd Derw 
Meirionydd, Glynllifon a mwyngloddiau 
Coedwig Gwydir

ACA Dyfrgwn: 
Pen Llŷn a’r Sarnau; Afon Gwyrfai a Llyn 
Cwellyn; Afon Eden – Cors Goch 
Trawsfynydd 

3 Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle

Dynodiadau ecolegol tu mewn i’r 
Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo

Safleoedd Ewropeaidd lle mae 
dyfrgwn yn byw o fewn 25 km i’r Eiddo 
Enwebedig ac ystlumod trwyn pedol 
lleiaf o fewn 30 km iddo

Mae ACA a SoDdGA Glynllifon o fewn 
dau gilometr

ACA Ystlumod: 
Safleoedd Ystlumod a Choedydd Derw 
Meirionydd; Glynllifon a mwyngloddiau 
Coedwig Gwydir

ACA Dyfrgwn: 
Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn; Pen Llŷn 
a’r Sarnau; Afon Eden – Cors Goch 
Trawsfynydd
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4 Chwareli Gorseddau a Thywysog Cymru, y Rheilffyrdd a’r Felin

Dynodiadau ecolegol tu mewn i’r 
Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo

Safleoedd Ewropeaidd lle mae 
dyfrgwn yn byw o fewn 25 km i’r Eiddo 
Enwebedig ac ystlumod trwyn pedol 
lleiaf o fewn 30 km iddo

SoDdGA Moel Hebog 

Mae Safleoedd Ystlumod a Choedydd 
Derw Meirionydd o fewn dau gilometr

ACA Ystlumod: 
Safleoedd Ystlumod a Choedydd Derw 
Meirionnydd; Glynllifon; Mwyngloddiau 
Coedwig Gwydir

ACA Dyfrgwn:
Pen Llŷn a’r Sarnau; Afon Gwyrfai a Llyn 
Cwellyn; Afon Eden – Cors Goch 
Trawsfynydd

5 Ffestiniog: Ei Mwyngloddiau a’i Chwareli, ‘dinas y llechi’ a’r Rheilffordd i 
Borthmadog

Dynodiadau ecolegol tu mewn i’r 
Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo

Safleoedd Ewropeaidd lle mae 
dyfrgwn yn byw o fewn 25 km i’r Eiddo 
Enwebedig ac ystlumod trwyn pedol 
lleiaf o fewn 30 km iddo

SoDdGA Coedydd Dyffryn Ffestiniog 

Sawl cydran o ACA Safleoedd Ystlumod 
a Choedydd Derw Meirionydd  

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

Mae clytiau o goetir hynafol o fewn ffin 
y safle treftadaeth byd arfaethedig ym 
Mhlas Tan y Bwlch a Gorsaf Dduallt

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol 
Coed Maentwrog , SoDdGA Coedydd 
Dyffryn a SoDdGA Glaslyn yn 
amgylchynu’r Gydran

Mae SoDdGA/ACA/AGA Migneint- 
Arenig- Dduallt o fewn dau gilometr

ACA Ystlumod: 
Mae Glynllifon, mwyngloddiau 
Coedwig Gwydir a llawer o gydrannau 
Safleoedd Ystlumod a Choedydd Derw 
Meirionydd  o fewn 30 km i ffin yr 
Eiddo Enwebedig 

ACA Dyfrgwn: 
Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid; Pen Llŷn a’r 
Sarnau; Afon Eden – Cors Goch 
Trawsfynydd; Afon Gwyrfai a Llyn 
Cwellyn

6 Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Tal-y-llyn

Dynodiadau ecolegol tu mewn i’r 
Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo

Safleoedd Ewropeaidd lle mae 
dyfrgwn yn byw o fewn 25 km i’r Eiddo 
Enwebedig ac ystlumod trwyn pedol 
lleiaf o fewn 30 km iddo

Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau o fewn 
dau gilometr.

Mae AGA a SoDdGA Craig yr Aderyn o 
fewn 1.2 cilometr.

Mae Biosffer Dyfi o fewn un cilometr.

Mae coetir hynafol union gyfagos

ACA Ystlumod: 
Safleoedd Ystlumod a Choedydd Derw 
Meirionydd 

ACA Dyfrgwn: 
Pen Llŷn a’r Sarnau; Afon Eden – Cors 
Goch Trawsfynydd 

Mae chwareli llechi a nodweddion tanddaearol yn safleoedd gaeafgysgu pwysig i 
lawer o rywogaethau ystlumod, yn enwedig yr ystlum trwyn pedol lleiaf Rhinolophus 
hipposideros sydd â’i gadarnle yng ngogledd Cymru. Mae ystlumod trwyn pedol 
lleiaf yn Rhywogaeth Warchodedig Ewropeaidd dan Gyfarwyddeb Cynefinoedd yr 
Undeb Ewropeaidd a Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. O 
ystyried y nifer o nodweddion tanddaearol yn yr Eiddo Enwebedig, mae posibilrwydd 
cael clwydi ystlumod yn rhai o’r Cydrannau, yn enwedig Cydran 5, sy’n agos i ACA 
Coedydd Derw ac Ystlumod Meirionnydd, safle sydd wedi’i ddynodi ar gyfer ystlumod 
trwyn pedol lleiaf. Yn ogystal, mae Cydran 3 o fewn dau gilometr i ACA Glynllifon, 
safle mamolaeth a gaeafgysgu poblogaeth fawr o ystlumod trwyn pedol lleiaf, sy’n 
cynnwys tua 6% o boblogaeth y DU.

Mae rhai rhywogaethau adar prin neu adar mewn perygl yn gysylltiedig â chwareli a’r 
ardaloedd cyfagos, gan gynnwys y brain coesgoch, Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
rhywogaeth Rhestr 1 a ddiogelir dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, y 
mae eu niferoedd yn dirywio’n ddifrifol. Mae’r adar hyn yn aml yn nythu mewn 
chwareli, siafftiau cloddfeydd ac adeiladau chwareli segur. Ymhlith y rhywogaethau 
eraill sy’n gysylltiedig â thirweddau chwarel ac sydd weithiau’n bridio mewn chwareli, 
mae’r hebog tramor, Falco peregrinus, y gigfran, Corvus corax, a mwyalchen y 
mynydd, Turdus torquatus.

Mae Cydran 6 lai nag un cilomedr i ffwrdd o Biosffer Dyfi a ddynodwyd felly gan 
UNESCO. Mae’r ardal wedi’i chydnabod am ei chymysgedd unigryw o blanhigion ac 
anifeiliaid, amgylchedd gwerthfawr a ffordd o fyw gynaliadwy’r bobl sy’n byw ac yn 
gweithio ynddi. Nodweddion Biosffer Dyfi yw morfeydd heli a rhwydweithiau 
aberoedd, ac mae’n un o’r canolfannau pwysicaf yng Nghymru ar gyfer adar dŵr ac 
adar y glannau. Gwarchodir y safle fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol a Safle o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae Cydrannau 5 a 6 yn ffinio ag ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ac mae pob un o’r chwech 
o fewn 25km i ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, lle mae dyfrgwn yn gyffredin. Mae Cydrannau 
1 a 2 yn ACA Eryri. Ymhob Cydran mae amryw o ddynodiadau SoDdGA, pob un 
wedi’i ddewis ar sail fflora, ffawna, nodweddion daearegol, geomorffolegol neu 
ffisiograffeg arbennig. Caiff pob SoDdGA ei amddiffyn gan y gyfraith rhag difrod yn 
sgil datblygiad neu oruchwyliaeth anaddas.

Mae pob Cydran yn cynwys brithwaith o safleoedd bywyd gwyllt lleol a ddewiswyd 
am eu gwerth cadwraeth natur lleol. Maent yn amrywio o ran siâp a maint a gallant 
gynnwys cynefinoedd a rhywogaethau pwysig, unigryw sydd dan fygythiad. 
Dynodiad anstatudol sydd iddynt a chânt eu gwarchod trwy’r system gynllunio.
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5.c Dulliau Gweithredu mesurau gwarchodol 

5.c.i Dynodiadau Treftadaeth

Mae angen Caniatâd Heneb Restredig – gweithdrefn statudol a weinyddir gan Cadw 
– ar gyfer unrhyw waith a fyddai’n effeithio ar Heneb Restredig trwy darfu arni, ei 
difrodi neu ei newid. Mae rhagdybiaeth yn erbyn rhoi caniatâd i gynlluniau a fyddai’n 
achosi difrod i werthoedd hanesyddol yr heneb, neu’n cael effaith andwyol arnynt. 
Mae angen caniatâd hefyd ar gyfer gwaith cadwraeth ac atgyweirio.

Mae angen caniatâd ymlaen llaw gan yr awdurdod lleol ar gyfer unrhyw waith a 
fyddai’n newid cymeriad Adeilad Rhestredig neu unrhyw strwythur o fewn ei libart. 
Mae’n drosedd gwneud gwaith a fyddai’n cael effaith ar gymeriad adeilad heb 
ganiatâd. Rhaid i bob cais gael ei archwilio’n gyhoeddus ac ymgynghorir yn statudol 
â chyrff priodol yn eu cylch. Mae darpariaethau sy’n galluogi awdurdodau lleol i’w 
gwneud yn ofynnol bod adeilad yn cael ei wella os yw mewn perygl.

Mewn ardal gadwraeth rhaid cael caniatâd yr awdurdod cynllunio lleol cyn y gellir 
dymchwel adeilad sydd heb ei restru. Ni chaniateir dymchwel giât, ffens, wal na 
rheiliau sy’n fwy nag 1m o uchder wrth ymyl priffordd (gan gynnwys llwybr troed 
cyhoeddus neu lwybr ceffyl) neu fan agored cyhoeddus; neu sy’n fwy na dau fetr o 
uchder yn rhywle arall tu mewn i ardal gadwraeth, heb ganiatâd yr awdurdod 
cynllunio lleol

Gall Cadw gynorthwyo i warchod parciau a gerddi hanesyddol trwy roi cyngor i 
awdurdodau cynllunio ar geisiadau cynllunio a fyddai’n cael effaith ar safleoedd 
cofrestredig.

5.c.ii Trefn Cynllunio Gofodol

Polisi Cynllunio Cymru

Mae diogelu’r Eiddo Enwebedig yn rhan annatod o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 ac fe’i cyflawnir trwy gyfrwng Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 sy’n darparu 
strwythurau, prosesau a gweithdrefnau i alluogi’r drefn gynllunio i gyflawni 
dyheadau cenedlaethol, lleol a chymunedol trwy greu lleoedd cynaliadwy, lle 
mae’n haws i ddinasyddion gael cartrefi o safon, swyddi a mynediad at amgylcheddau 
adeiledig a naturiol, tra’n cefnogi’r defnydd a wneir o’r Gymraeg. Mae’r Ddeddf yn 
ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol roi sylw i Gynlluniau Llesiant 
Lleol a gyhoeddir gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, a sicrhau yr ymgysylltir 
ag unrhyw fwriad datblygu yn y cam cyn-ymgeisio er mwyn sicrhau bod cymunedau 
lleol yn gallu ymgysylltu’n gynnar yn y broses gynllunio er mwyn dylanwadu ar 
fwriadau datblygu. Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu ar gyfer paratoi Cynlluniau 
Datblygu Strategol yng nghyswllt materion sydd â mwy nag arwyddocâd lleol.

Rhoddir canllawiau cynllunio ar safleoedd Treftadaeth y Byd arysgrifedig ym 
mharagraffau 6.1.6 a 6.1.22 canllaw polisi cenedlaethol Llywodraeth Cymru Polisi 
Cynllunio Cymru 10 (2018), sy’n nodi bod yn rhaid gwarchod Gwerth Rhyngwladol 
Eithriadol safleoedd Treftadaeth y Byd. Fe’u rhoddir, hefyd, yn Nodyn Cyngor 
Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (Mai 2017), sy’n nodi bod yn rhaid eu 
cadw trwy reoli datblygiad oddi mewn iddynt ac yn gyfagos iddynt, yn seiliedig ar 

ddynodi asedau hanesyddol penodol yn statudol ym mhob safle, ar greu a 
gweithredu Cynlluniau Rheoli Safleoedd Treftadaeth y Byd yn gydweithredol a 
defnyddio’r system gynllunio i arwain gwaith datblygu priodol.

Cynlluniau Datblygu Lleol

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2011–2026) a Cynllun 
Datblygu Lleol Eryri Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (2016–2031) yn gynlluniau a 
fabwysiadwyd yn ddiweddar. Mae ynddynt, hefyd, bolisïau penodol sy’n ymwneud â 
safleoedd Treftadaeth y Byd.

Felly, caiff yr Eiddo Enwebedig ei ddiogelu gan bolisïau cynllunio cadarn a chyfoes a 
ddefnyddir i reoli’r Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig, y gosodiad, y 
golygfeydd allweddol a’r ymdeimlad o gyrraedd safle Treftadaeth y Byd. 

Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Gwynedd

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Cyngor Gwynedd (gyda Chyngor Sir 
Ynys Môn), Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2011–2026), ar 31 
Gorffennaf 2017. Y polisïau perthnasol yw: 

POLISI PS 20 
Diogelu a lle bo’n berthnasol wella asedau 
treftadaeth

Wrth geisio cefnogi anghenion economaidd a chymdeithasol 
ehangach ardal y Cynllun, bydd yr Awdurdodau Cynllunio 
Lleol yn gwarchod a, lle bo hynny’n berthnasol, yn gwella’r 
asedau treftadaeth unigryw.

Caniateir cynlluniau a fydd yn gwarchod a, lle bo’n berthnasol, 
gwella’r asedau treftadaeth a ganlyn, eu gosodiad a’r 
golygfeydd pwysig i mewn ac allan o’r adeilad /ardal:

1. Henebion Rhestredig ac ardaloedd eraill o bwysigrwydd 
archeolegol (yn unol â Pholisi AT 4).  

2. Adeiladau Rhestredig a’u cwrtil.  

3. Ardaloedd Cadwraeth (yn unol â Pholisi AT 1).  

4. Safleoedd Treftadaeth y Byd Castell Biwmares a Chastell 
Caernarfon a Muriau’r Dref (yn unol â Pholisi AT 1).

5. Safleoedd Treftadaeth y Byd Ymgeisiol. 

6. Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig 
(yn unol â Pholisi AT 1).

7. Adeiladau o werth pensaernïol/hanesyddol/diwylliannol 
nad ydynt wedi eu rhestru neu eu gwarchod (yn unol â 
Pholisi AT 3).
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POLISI AT 1 
Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y 
Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol 
Cofrestredig

Bydd angen i gynlluniau o fewn neu sy’n effeithio ar osodiad 
a/neu olygfeydd arwyddocaol i mewn neu allan o Ardaloedd 
Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, 
Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig a ddangosir ar y 
Map Cyfyngiadau ystyried, lle bo’n briodol: 

1. Gwerthusiadau Cymeriad Ardaloedd Cadwraeth; 
Cynlluniau Ardaloedd Cadwraeth a Strategaethau 
Cyflawni mabwysiedig. 

2. Cynlluniau Rheoli Safleoedd Treftadaeth y Byd. 

3. Cofrestr o Dirweddau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb 
Hanesyddol Arbennig yng Nghymru.  

Dylai cynlluniau gael eu cefnogi gan Asesiad o’r Effaith ar y 
Dreftadaeth, lle bo’n briodol.

Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Eryri Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
(2016–2031) yn 2019. Y polisïau perthnasol yw:

POLISI FF 
Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Bydd y dirwedd hanesyddol, asedau treftadaeth a threftadaeth 
ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri yn cael eu cadw a’u 
gwella, oherwydd eu cyfraniad at gymeriad a ‘Rhinweddau 
Arbennig’ y Parc Cenedlaethol. Rhoddir diogelwch arbennig 
i’r asedau archeolegol, pensaernïol, hanesyddol neu 
ddiwylliannol a, ble bo’n briodol, eu gosodiad. 

Ni chaniateir datblygiad a fydd yn effeithio’n andwyol mewn 
unrhyw fodd ar yr Asedau Treftadaeth canlynol, neu ble bo’n 
briodol eu gosodiad a’u golygfeydd arwyddocaol: 

i Ardaloedd Cadwraeth
ii Safleoedd Treftadaeth y Byd 
iii Safleoedd Treftadaeth y Byd Ymgeisiol 
iv Henebion Rhestredig a safleoedd eraill o bwysigrwydd 

archeolegol  
v Tirweddau Hanesyddol, Parciau a Gerddi Hanesyddol  
vi Adeiladau Rhestredig 
vii Adeiladau Traddodiadol

Canllawiau Cynllunio Atodol Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Bydd Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Cyd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru 
yn rhoi arweiniad manylach ar bolisïau cynllunio perthnasol Cyngor Gwynedd ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer datblygiadau o fewn i’r Eiddo Enwebedig 
a’r tu allan iddo.

Os llwyddir i gael arysgrifiad, bydd y Cynllun Rheoli Eiddo cyffredinol, y Cynlluniau 
Rheoli Lleol a’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Cyd yn dod i rym ar unwaith. 

5.c.iii Defnyddio’r Drefn Gynllunio Gofodol

Mae newid yn anochel a bydd yn cael ei reoli’n ofalus fel nad yw’n bygwth Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig yr Eiddo Enwebedig tra’n galluogi’r dirwedd 
ddiwylliannol hon i esblygu’n gynaliadwy.

Bydd natur, graddfa a lleoliad y datblygiad yn pennu ystod a dyfnder y wybodaeth 
sy’n ofynnol i gyd-fynd â cheisiadau cynllunio. Lle bo hynny’n briodol, bydd hyn yn 
cynnwys paratoi Asesiadau o’r Effaith ar y Dreftadaeth a / neu Ddatganiadau Dylunio 
a Mynediad.

Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth 

Rhaid i geisiadau i’r awdurdod cynllunio lleol am ganiatâd adeilad rhestredig ac ardal 
gadwraeth hefyd gynnwys Datganiadau Effaith ar y Dreftadaeth, yn unol â Rheoliadau 
Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012, fel y’u 
diwygiwyd gan Reoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 
(Cymru) (Diwygiad Rhif 2) 2017. Bydd ceisiadau i Cadw am Ganiatâd Heneb Restredig 
hefyd yn gofyn am Ddatganiad Effaith ar y Dreftadaeth ar gyfer achosion lle gallai’r 
newidiadau gael effaith ar Werth Rhyngwladol Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd.

Proses strwythuredig yw asesiad o’r effaith ar y dreftadaeth, i sicrhau y caiff 
arwyddocâd ased hanesyddol ei ystyried wrth baratoi cynlluniau ar gyfer newid. 
Mae’r asesiad yn rhan greiddiol o’r broses ddylunio ac fe’i defnyddir i brofi a yw’r 
bwriadau’n briodol trwy asesu eu heffaith ar arwyddocâd yr ased hanesyddol. Caiff 
canlyniadau’r asesiad hwn eu crynhoi mewn Datganiad Effaith ar y Dreftadaeth.

Mae asedau dynodedig unigol yn cyfrannu at Werth Rhyngwladol Eithriadol safleoedd 
Treftadaeth y Byd. Bydd angen i ymgeiswyr sy’n ceisio caniatâd i wneud newidiadau 
ystyried yr effaith bosibl ar Werth Rhyngwladol Eithriadol amlwg wrth ddatblygu eu 
bwriadau.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru, Rheoli Newid ar Safleoedd Treftadaeth y Byd 
yng Nghymru, yn nodi y ‘bydd angen i ddatganiad o’r effaith ar dreftadaeth a gyflwynir 
gyda chais am ganiatâd ystyried cyfraniad yr ased dynodedig at Werth Rhyngwladol 
Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd ac effaith bosibl y gwaith ar y cyfraniad hwnnw’, ac 
mae’n cynghori y dylai’r cais ystyried canllawiau ICOMOS yn fodel ar gyfer cynnal 
asesiad o’r fath. 
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Datganiadau Dylunio a Mynediad

Mae angen datganiad dylunio a mynediad ar gyfer rhai ceisiadau am ddatblygiadau 
ar Safleoedd Treftadaeth y Byd. Mae’r rhain yn cynnwys ceisiadau sy’n darparu un 
neu fwy o anheddau, neu greu strwythurau ag arwynebedd llawr o 100 metr sgwâr 
neu fwy. Mae gofynion datganiad dylunio a mynediad wedi’u nodi yng Nghanllawiau 
Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru.

Asesiadau o’r Effaith ar yr Amgylchedd 

Caiff safleoedd Treftadaeth y Byd eu dosbarthu’n ‘ardaloedd sensitif’ dan reoliadau 
Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd. Golyga hyn bod angen sgrinio pob prosiect a 
restrir dan atodlen 2 sydd mewn ardal sensitif, neu ynddi’n rhannol, hyd yn oed os 
ydyw’n is na’r trothwyon a fyddai, fel rheol, yn gofyn am asesiad o’r fath. Pan fydd yn 
ofynnol cael Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd, mae canllawiau Llywodraeth 
Cymru yn mynnu y dylai gynnwys asesiad o’r effaith ar Werth Rhyngwladol Eithriadol 
a phriodoleddau Safle Treftadaeth y Byd trwy ddarparu Datganiad o’r Effaith ar y 
Dreftadaeth.

5.c.iv Dynodiadau Amgylcheddol

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) 
ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA)

Mae safleoedd SoDdGA yn cynnwys ystod eang o gynefinoedd, o fignedd bychain, 
corsydd a dolydd glannau afon  hyd at dwyni tywod, coetiroedd ac eangderau 
helaeth o ucheldir. Mae’r mwyafrif mewn dwylo preifat, er bod rhai ym meddiant a 
gofal ymddiriedolaethau bywyd gwyllt lleol neu gyrff cadwraeth gwirfoddol eraill. 
Mae hysbysiad o SoDdGA dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 wedi ei 
ddiwygio ers hynny gan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2001 a ddaeth â nifer 
o newidiadau yn y ffordd y caiff SoDdGA eu hysbysu, eu rheoli a’u gwarchod. Er 
mwyn sicrhau y caiff y safleoedd hyn eu rheoli’n gyson ac yn ffafriol yn y tymor hir, 
mae Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda thirfeddianwyr, wedi paratoi cynlluniau rheoli ar 
gyfer pob SoDdGA yng Nghymru.

Mae’n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru 
cyn caniatáu bwrw ymlaen ag unrhyw ddatblygiad a allai gael effaith ar SoDdGA. 
Rhaid i gwmnïau dŵr, nwy a thrydan wneud yr un peth hefyd.

Mae gan bob SoDdGA restr o weithgareddau yr ystyrir y byddent yn debygol o 
niweidio diddordeb arbennig y safle. Mae angen caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru i 
gynnal gweithgareddau sydd ar y rhestr honno.

Mae SoDdGA yn sail i bob ACA ac AGA Daearol ac fe’u rheolir yn unol â hynny.

5.d Cynlluniau sydd eisoes yn bodoli ac sy’n berthnasol 
i’r gymuned a’r rhanbarth y mae’r Eiddo arfaethedig 
ynddynt 

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018–2023

Mabwysiadwyd Cynllun Cyngor Gwynedd 2018–2023 ar yr 8fed o Fawrth 2018. Ei 
weledigaeth yw:

Cefnogi holl bobl Gwynedd i ffynnu ac i fyw bywyd cyflawn yn eu cymuned, mewn 
sir sy’n un o’r siroedd gorau i fyw ynddi.

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2011–2026) 
a Chynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (2016–2031) 

Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2011–2026) a Chynllun 
Datblygu Lleol Eryri Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (2016–2031) yn gynlluniau 
datblygu statudol sy’n sicrhau polisïau strategol a manwl i reoli materion megis 
newid tirwedd ac effaith weledol, colli cynefinoedd neu eu dirywiad, rhoi sylw i 
anghenion tai a chyflogaeth, a (mewn cysylltiad â pholisi a deddfwriaeth gynllunio 
genedlaethol) gwarchod safleoedd ac adeiladau hanesyddol pwysig. Felly, mae’r 
egwyddor o osgoi effeithiau andwyol ar safleoedd Treftadaeth y Byd a’u lleoliadau 
ac ar y Parc Cenedlaethol a’i leoliadau wedi’i sefydlu’n gadarn yn y ddau gynllun.

Mae polisïau’r ddau gynllun yn galluogi’r ddau awdurdod cynllunio lleol i wneud 
penderfyniadau cyson a thryloyw ynghylch ceisiadau cynllunio. Ni allant roi’r holl 
gyngor manwl sydd ei angen ar ymgeiswyr a rhan-ddeiliaid i baratoi a rhoi sylwadau 
ar geisiadau cynllunio. Er mwyn rhoi’r cyngor manwl hwn, mae awdurdodau 
cynllunio lleol yn paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol i gynorthwyo polisïau yn eu 
Cynlluniau Datblygu Lleol. Mae gan bob awdurdod cynllunio lleol gyfres o Ganllawiau 
Cynllunio Atodol sy’n ymdrin ag ystod o bolisïau a bwriadau. Os llwyddir i gael 
arysgrifiad, bydd cefndir a chanllawiau manwl i ddatblygwyr ynghylch yr asesiad 
gofynnol o effaith datblygu ar y Safle Treftadaeth y Byd a’i leoliad i’w cael yn y 
Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Cyd i gefnogi Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru. Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn yn sicrhau bod 
gwaith datblygu’n adlewyrchu ac yn dehongli ansawdd penodol ei amgylchoedd, yn 
ymateb i batrymau datblygu, treflun, golygfeydd, tirwedd, graddfa a deunyddiau 
nodedig y Safle Treftadaeth y Byd ac yn eu hatgyfnerthu.

Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 2013–2020 

Mabwysiadodd Cyngor Gwynedd ei Gynllun Rheoli Cyrchfan 2013–2020 ym mis 
Mai 2013. Mae hyn yn blaenoriaethu themâu i sicrhau bod y sector twristiaeth yng 
Ngwynedd yn parhau i ffynnu yn y dyfodol. Ei weledigaeth yw:

Gwynedd fel cyrchfan ymwelwyr integredig o’r safon uchaf, sy’n cael ei gwerthfawrogi 
am ei thirweddau arbennig byd-enwog, ei hamgylchedd adeiledig trawiadol a’i 
diwylliant Cymreig unigryw. 

Ei brif nodau yw:

• Ymestyn y tymor twristiaeth
• Cynyddu faint mae ymwelwyr yn ei wario
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• Gwella ansawdd profiad ymwelwyr
• Gwella integreiddio twristiaeth gydag agweddau eraill ar fywyd
• Gwella’r amgylchedd naturiol, adeiledig a diwylliannol
• Meithrin a chynnal isadeiledd a mwynderau cyhoeddus o safon
• Darparu swyddi sy’n talu’n dda drwy gydol y flwyddyn a datblygu sgiliau.

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan 2013–2020 yn blaenoriaethu’r themâu canlynol:

• Yr Amgylchedd
• Cynnyrch Allweddol (anturiaethau awyr agored, diwylliant a threftadaeth, bwyd a 

digwyddiadau)
• Ardaloedd cyhoeddus, llety a gwasanaethau ymwelwyr
• Marchnata

Ar hyn o bryd mae Cyngor Gwynedd yn adolygu ei strategaeth rheoli twristiaeth a 
chyrchfan gyda’r bwriad o gyhoeddi Cynllun Rheoli Twristiaeth a Chyrchfan newydd 
yn ystod 2020. Mae’r gwaith ymgynghori cychwynnol yn canolbwyntio ar ddatblygu 
set o egwyddorion ar gyfer y sector twristiaeth, a bydd gofynion yr Eiddo Enwebedig 
wedi’u hintegreiddio o fewn y Cynllun newydd. Bydd y Cynllun newydd yn ystyried 
nod Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig, sef gweld twristiaeth yn 
sbardun ar gyfer twf economaidd, datblygiad cynhwysol a chynaliadwyedd 
amgylcheddol. Ymhlith yr egwyddorion sy’n dod i’r amlwg yng Ngwynedd ar hyn o 
bryd mae: 

• Dathlu unigrywiaeth a’r iaith Gymraeg
• Cymunedau byw a chynaliadwy
• Gwerth gwell gan y sector i gymunedau a phobl 
• Ansawdd
• Gweithio mewn partneriaeth
• Llesiant 
• Cynaliadwyedd 

Cynllun Economaidd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Sefydlwyd is-grŵp Tasglu Economaidd gan Grŵp Llywio Partneriaeth Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru i nodi blaenoriaethau economaidd yr Eiddo Enwebedig. 
Mae’r adroddiad a gomisiynwyd yn 2015 An assessment of the current and potential 
economic impact of heritage (a baratowyd gan Dîm Ymchwil Economaidd TBR a 
Rebanks Consulting) yn sail i waith yr is-grŵp. Ar sail y ddogfen hon, lluniodd yr is-
grŵp Cynllun Economaidd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru (2016), ac isod 
ceir ei ddatganiad cenhadaeth:

sicrhau y gwireddir buddion economaidd a chymdeithasol posibl datblygu enwebiad 
Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru, ac y gwneir y mwyaf o’r buddion hynny ar 
draws yr holl gymunedau a busnesau yng Ngwynedd.

Er mwyn cyflawni’r genhadaeth hon, bydd y cynllun yn canolbwyntio ar: 

• Cyfrannu i sgiliau ac addysg ein pobl ifanc, a dysgu gydol oes
• Creu cyfleoedd cyflogaeth gynaliadwy a gwerth uchel
• Cefnogi datblygiad cyrchfannau ac atyniadau safon uchel
• Sicrhau stori a naratif unedig
• Gwella ein cymunedau a’r ymdeimlad o falchder yn ein cymunedau
• Hyrwyddo a gwarchod ein treftadaeth unigryw, ein diwylliant, iaith a thirweddau 

lleol i bawb

Ar is-grŵp y Tasglu Economaidd mae amrywiol ran-ddeiliaid busnes, gan gynnwys 
perchnogion chwareli, gweithredwyr twristiaeth a pherchnogion tir, swyddogion o 
Wasanaeth Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd, cynrychiolaeth Rheoli 
Cyrchfan, a swyddogion Croeso Cymru. Bydd y grŵp hwn yn gyfrifol am greu a 
monitro Strategaeth Gyllido Strategol yn ddogfen atodol i’r Cynllun Economaidd. 
Caiff y ddogfen hon ei defnyddio i gydlynu ceisiadau o’r Eiddo Enwebedig i gyrff 
cyllid cyhoeddus megis y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Bydd y grŵp 
hwn hefyd yn gyfrifol am nodi, datblygu, cefnogi a gweithredu prosiectau 
economaidd sy’n ymwneud â’r Eiddo Enwebedig os llwyddir i gael arysgrifiad, a 
monitro’r camau perthnasol yn y Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru.

Mae is-grŵp y Tasglu Economaidd eisoes wedi llwyddo i sicrhau cyllid grant o dros 
£500,000 o amrywiol ffynonellau gan gynnwys Cronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, Llywodraeth Ewrop / Cymru trwy’r Rhaglen Datblygu Rhanbarthol a’r 
Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig, ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri er 
mwyn cynnal amryfal brosiectau a gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned a 
busnesau ar gyfer cyrchfannau allweddol yn yr Eiddo Enwebedig. Sicrhawyd, hefyd, 
gynllun benthyciad di-log gwerth £500,000 trwy raglen Benthyciadau Canol Trefi 
Llywodraeth Cymru i gynorthwyo gwaith adfywio a datblygu aneddiadau yn yr Eiddo 
Enwebedig ac yn agos iddo. Ar hyn o bryd, mae Bethesda, Cydran 1 a Phenygroes, 
sydd ger Cydran 3, yn elwa oherwydd y grant hwn, a’r gobaith yw y bydd cyfle i 
ehangu i aneddiadau eraill yn y dyfodol.
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5.e Y Cynllun Rheoli Eiddo neu system reoli arall

Mae Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru (2020–2030), 
sydd ynghlwm wrth yr Enwebiad hwn, yn nodi’r egwyddorion arweiniol ar gyfer 
gwarchod, cadw a rheoli Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig yr Eiddo 
Enwebedig. Mae’r Cynllun yn adlewyrchu’r prif bwysau a’r cyfleoedd yn yr Eiddo 
Enwebedig ac yn ymateb iddynt a chaiff ei ategu gan gyfres o Gynlluniau Rheoli 
Lleol ar gyfer Elfennau ym mhob Cydran.

Cyngor Gwynedd sydd wedi arwain proses datblygu’r Cynllun ond mae holl aelodau 
Grŵp Llywio’r Bartneriaeth a rhan-ddeiliaid ehangach wedi bod yn rhan ohono. 
Mae’r Cyngor, hefyd, wedi ymgynghori yn gyhoeddus yn ei gylch. 

Mae’r Cynllun yn cyfleu gweledigaeth ar gyfer rheoli’r Safle Treftadaeth:

Gwarchod, cadw, gwella a chyfleu Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru er mwyn atgyfnerthu hynodrwydd 
diwylliannol a chryfhau’r iaith Gymraeg, a dod yn hyrwyddwr pwysig i adfywio 
economaidd a chynhwysiad cymdeithasol.

Mae’r Cynllun yn nodi rhestr wedi’i blaenoriaethu o gamau y cytunwyd arnynt, ac yn 
nodi arweiniad ar gyfer pob un. Caiff y Cynllun Gweithredu hwn ei fesur a’i fonitro a 
bydd Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yn ei adolygu’n rheolaidd. Nodir adnoddau ar gyfer 
gweithredu’r Cynllun yn Adrannau 5.f, 5.g a 5.j.

Os llwyddir i gael arysgrifiad, bydd y cyfan o’r Cynllun Rheoli a’r Cynlluniau Rheoli 
Lleol yn dod i rym ar unwaith. Mae’r cynllun yn ymestyn dros gyfnod 2020–2030 a 
chaiff ei adolygu yn 2025.

Y Strwythur Rheoli

Arweiniwyd y broses enwebu gan bartneriaeth aml-sefydliadol dan law y sefydliad 
arweiniol, Cyngor Gwynedd, a’i gadeirio gan yr Arglwydd Wigley, cyn Aelod Seneddol 
uchel ei barch dros Wynedd, ac aelod o Gyfrin Gyngor y Deyrnas Unedig. Ar Grŵp 
Llywio’r Bartneriaeth mae swyddogion ac aelodau etholedig o Gyngor Gwynedd ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cynrychiolwyr o Cadw, Amgueddfa Cymru, 
Prifysgol Bangor, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, ICOMOS – UK, a chynrychiolwyr o’r sector preifat. Aelodau etholedig 
sy’n cynrychioli’r cymunedau, a pherchnogion chwareli a rheolwyr safleoedd 
allweddol sy’n cynrychioli diddordebau busnes. 

Grŵp Llywio’r Bartneriaeth

Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yw’r arweinydd strategol ar gyfer cyfres o weithgorau, lle 
mae’n derbyn cyngor arbenigol gan arbenigwyr ymroddedig yn y maes cadwraeth 
treftadaeth, treftadaeth fyd-eang, adfywio economaidd a thwristiaeth ddiwylliannol. 

Dechreuodd Grŵp Llywio’r Bartneriaeth gyfarfod yn 2009, ac mae’n gweithredu yn 
unol ag egwyddorion y cytunwyd arnynt mewn Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
a lofnodwyd gan bob parti yn 2016. Ymhlith yr egwyddorion, mae:

• Gweithio i hyrwyddo cysylltiadau gwaith da er budd yr holl bartïon a rhanddeiliaid 
eraill fydd yn cynorthwyo i ddatblygu enwebiad llawn ar gyfer Safle Treftadaeth y 
Byd.

• Cydweithio’n rhagweithiol i gytuno ar gyfeiriad strategol a gweithredol yr 
Enwebiad.

• Gweithio mewn partneriaeth agored a thryloyw i rannu arbenigedd ac i gyflawni’r 
tasgau allweddol.

• Ymrwymo i weithio mewn partneriaeth ar adnabod, datblygu, gweithredu a 
chwblhau prosiectau cydweithredol sy’n ymwneud â’r Enwebiad.

• Rhannu gwybodaeth ac arbenigedd berthnasol sy’n ymwneud â’r Enwebiad a allai 
gael effaith ar y sefydliadau partner ac ar yr Enwebiad ei hun; gan gynnwys gwersi 
i’w dysgu ac arfer gorau. 

Yn ogystal â bod â chyfrifoldeb cyffredinol am weithredu Cynllun Rheoli Eiddo 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, bydd Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yn 
monitro cynnydd yn erbyn y camau a nodir yn y cynllun ac yn sicrhau y cyflwynir yr 
holl ddogfennau angenrheidiol i UNESCO. Mae holl aelodau Grŵp Llywio’r 
Bartneriaeth wedi buddsoddi adnoddau i ddatblygu’r enwebiad ac mae pob un yn 
parhau i fod yn ymrwymedig i roi cefnogaeth ar gyfer gweithredu’r Cynllun Rheoli os 
llwyddir i gael arysgrifiad.

Grŵp Llywio Partneriaeth Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru
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Ffigwr 5.2. Siart Sefydliadol yn dangos strwythur rheoli’r Eiddo Enwebedig.
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Y Tîm Cydlynu

Mae Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yn goruchwylio Tîm Cydlynu sy’n adrodd yn ôl i’r 
Grŵp bob chwarter. Mae’r Tîm Cydlynu yn cynnwys swyddogion o gyrff yng Ngrŵp 
Llywio’r Bartneriaeth, gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Cadw a Chomisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru, ynghyd ag ymgynghorwyr arbenigol a chynghorwyr allanol. Mae’r 
Tîm Cydlynu wedi bod yn gyfrifol am baratoi a chyflwyno’r ffeil enwebu a’r cynllun 
rheoli, cysylltu â thirfeddianwyr, ymgysylltu â’r cyhoedd a mesurau eraill. Rhagwelir 
y bydd llawer o’r gwaith hwn yn dod yn gyfrifoldeb Cydlynydd penodedig Safle 
Treftadaeth y Byd os llwyddir i gael arysgrifiad.

Is-grwpiau

Mae cyfres o is-grwpiau thematig wedi’u sefydlu, yn cynnwys cynrychiolwyr o 
sefydliadau partner a rhan-ddeiliaid perthnasol, ac unigolion arbenigol, i symud 
ymlaen â chyflawni camau penodol a nodir yn y cynllun rheoli. Mae pob is-grŵp yn 
defnyddio cyngor arbenigol gan ymgynghorwyr a / neu ffrindiau beirniadol yn ôl yr 
angen. Bydd yr is-grwpiau’n parhau i weithredu os llwyddir i gael arysgrifiad, gyda’r 
opsiwn o adolygu eu pwrpas neu greu is-grwpiau ychwanegol yn ôl yr angen.

Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Mae’r Cynllun Rheoli yn ddogfen fyw, annibynnol. Mae’n ymestyn dros gyfnod 
2020–2030 a chaiff ei adolygu yn 2025. Mae Pum Thema wrth ei wraidd, yn nodi sut 
y byddir yn rheoli’r Safle Treftadaeth, yn gofalu amdano, yn ei ddatblygu a’i fwynhau, 
a sut y byddir yn cyfleu ei ystyr.

Mae’r Cynllun wedi’i rannu’n wyth adran:

• Adran 1 – cyflwyniad i Safleoedd Treftadaeth y Byd, yr Eiddo Enwebedig a rôl y 
Cynllun.

• Adran 2 – mae’n rhoi’r cyfiawnhad dros Arysgrifio gan gynnwys y Datganiad o 
Werth Rhyngwladol Eithriadol, y Cyfiawnhad dros Feini Prawf, y Datganiadau 
Cyfanrwydd a Dilysrwydd a’r Gofynion Gwarchod a Rheoli. Mae hefyd yn disgrifio 
priodoleddau’r Eiddo Enwebedig. 

• Adran 3 – mae’n nodi gweledigaeth y bartneriaeth ar gyfer yr Eiddo Enwebedig.

• Adran 4 – mae’n ymwneud â Thema 1: Llywodraethu a Rheoli, ac eglura sut y 
cyflawnir y Cynllun yn effeithiol, yn agored ac yn dryloyw.

• Adran 5 – mae’n ymwneud â Thema 2: Gofalu am Dirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru, gan nodi sut y byddir yn gwarchod, cadw a rheoli Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig y Safle Treftadaeth y Byd yn effeithiol.

• Adran 6 – mae’n ymwneud â Thema 3: Datblygu Cynaliadwy Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru i sicrhau y bydd y Safle Treftadaeth yn helpu i gynnal 
tirwedd fyw, ffyniannus. 

• Adran 7 – mae’n ymwneud â Thema 4: Mwynhau Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin 
Cymru, a dengys sut y gall trigolion lleol ac ymwelwyr, fel ei gilydd,  fwynhau, profi 
a deall y Safle Treftadaeth.

• Adran 8 – mae’n ymwneud â Thema 5: Dysgu am Dirwedd Llechi Gogledd 
Orllewin Cymru, gan nodi opsiynau i sicrhau bod y Safle Treftadaeth yn dod yn 
ganolbwynt ar gyfer dysgu ar y cyd ac ymchwil ar bob lefel.

Mae’r Cynllun yn cynnwys Cynllun Gweithredu. Mae pob Thema yn nodi cyfres o 
Amcanion ac Egwyddorion y mae’r gweithredoedd yn rhan ohonynt. Mae gan bob 
gweithred arweinydd ac amserlen benodedig. Mae 16 amcan ar draws y Cynllun 
cyfan:

Cynlluniau Rheoli Lleol

Mae’r Cynllun Rheoli’n sefydlu’r strategaethau a’r mecanweithiau cyffredinol ar gyfer 
rheoli’r Eiddo Enwebedig. Yn lleol, gweithredir hyn trwy Gynlluniau Rheoli Lleol, fydd 
yn nodi arwyddocâd pob Elfen, ei chyfraniad at y Gwerth Rhyngwladol Eithriadol 
arfaethedig, asesiad o’i chyflwr presennol a sut y caiff ei hystyr ddiwylliannol ei gadw 
wrth ei defnyddio, ei rheoli, ei newid neu ei hatgyweirio yn y dyfodol.

Mae’r cynlluniau hyn wrthi’n cael eu paratoi, trwy broses o drafod ar y cyd rhwng yr 
awdurdodau lleol, aelodau Grŵp Llywio’r Bartneriaeth a pherchnogion safleoedd. 
Maent yn sail i’r Cynllun Rheoli ac yn nodi sut y cyflawnir camau perthnasol ym 
mhob maes. Byddant yn cael eu cwblhau ac yn weithredol o fewn amserlen 
cwblhau’r broses arysgrifo.

Ffigwr 5.3. Aelodau o Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yn cyfarfod  yn Chwarel y Penrhyn.
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Canllawiau Cynllunio Atodol Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Bydd Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Cyd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru 
yn rhoi canllawiau manylach ar bolisïau cynllunio perthnasol Gwynedd ac Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer datblygu o fewn yr Eiddo Enwebedig a’r tu allan 
iddo.

Safle Treftadaeth y Byd. Nododd 93.9% eu bod yn deall pwysigrwydd y dirwedd lechi 
a nododd 78.7% eu bod yn deall sut y câi’r dirwedd lechi ei rheoli yn y dyfodol. 
Derbyniwyd ymatebion unigol hefyd gan dirfeddianwyr, busnesau, cyrff cenedlaethol 
ac unigolion.

Mae fersiwn derfynol y Cynllun Rheoli wedi’i lunio ar sail yr ymgynghoriad hwn.

Digwyddiadau Cymunedol Eraill

Mae digwyddiadau cymunedol wedi’u cynnal trwy gydol gwaith datblygu’r enwebiad, 
gan gynnig cyfle i rannu gwybodaeth am yr enwebiad ac arwyddocâd y dirwedd 
llechi, ac i gael mewnbwn a barn mynychwyr. 

Ymhlith enghreifftiau o ddigwyddiadau cymunedol, mae:

• Cynhyrchiad drama wreiddiol gan bobl ifanc Dyffryn Nantlle (Cydran 3) yn seiliedig 
ar orffennol, presennol a dyfodol y dyffryn (Tachwedd 2019).

• Gŵyl Lechi wythnos o hyd ym Mlaenau Ffestiniog (Cydran 5) lle trefnwyd amrywiol 
weithgareddau gan sefydliadau ac unigolion lleol i ddathlu eu diwylliant llechi a 
datblygiad yr Enwebiad. Roedd yr Ŵyl yn cynnwys gigs, darlithoedd, dangosiadau 
ffilm, gweithgareddau plant, gorymdaith, teithiau tywys a mynediad i safleoedd 
sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd (Gorffennaf 2018).

• Brecwastau busnes ar draws yr Eiddo Enwebedig lle gwahoddir unigolion a 
busnesau i leoliadau allweddol yn y rhanbarth i gael brecwast, cyflwyniadau, 
teithiau ac i rwydweithio. Hyd yn hyn, mae digwyddiadau wedi’u cynnal yng 
ngwinllan Pant Du, Amgueddfa Lechi Cymru, Zip World a Rheilffordd Tal-y-llyn 
(yn parhau).

• Merched Chwarel yn cynnal sesiynau canu tanddaearol mewn gwahanol leoliadau 
ar draws yr Eiddo Enwebedig (Gwanwyn 2019).

Cynllun Datblygu Lleol ar y
Cyd Gwynedd a Môn a Chynllun Datblygu

Parc Cenedlaethol Eryri 
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Cynlluniau Rheoli Lleol

Ffigwr 5.4. Cynlluniau a chanllawiau’n ymwneud â’r Eiddo Enwebedig.

Ymgysylltu â’r Gymuned a’r Broses Ymgynghori

Mae ymgysylltu â’r gymuned wedi bod yn ganolog i ddatblygiad yr Enwebiad.

Y Broses Ymgynghori ar gyfer yr Enwebiad

Yn rhan o broses datblygu’r Enwebiad, ymgysylltwyd â rhan-ddeiliaid a phartneriaid 
a chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus am saith wythnos ar y Cynllun Rheoli. 
Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gyfle i drigolion, busnesau, sefydliadau, unigolion a 
phartïon â diddordeb ddweud eu dweud ynghylch yr enwebiad a fersiwn ddrafft y 
Cynllun Rheoli. Derbyniodd pob cyngor tref a chymuned yn yr Eiddo Enwebedig 
gopi drafft o Gynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ynghyd 
â holiadur cysylltiedig. Roedd copïau caled ar gael ym mhob llyfrgell yng Ngwynedd, 
yn swyddfeydd ardal Cyngor Gwynedd ac ar wefan y Cyngor (www.gwynedd.llyw.
cymru/cynllunrheolaeth) rhwng 14 Awst a 30 Medi 2019. Roedd yr holl ddogfennau 
ar gael yn Gymraeg a Saesneg, a hysbysebwyd yr ymgynghoriad yn eang ar wefan 
Cyngor Gwynedd a’r wefan Enwebu, mewn papurau newydd lleol a rhanbarthol, ar 
y cyfryngau cymdeithasol a thrwy fideo hyrwyddo fer a grëwyd gan Genhadon 
Ieuenctid Llechi Cymru. Cafwyd wyth prynhawn galw-heibio cymunedol a 
nosweithiau cyflwyno ar draws yr Eiddo Enwebedig.

Derbyniwyd 63 o ymatebion llawn i’r holiadur (lle atebodd yr ymatebwyr bob 
cwestiwn), a nododd 93.6% ohonynt eu bod yn gefnogol neu’n gefnogol iawn i 
ddatblygu enwebiad Safle Treftadaeth y Byd, gyda 95.5% yn deall neu’n deall yn 
llawn yr hyn sy’n bwysig am y dirwedd lechi. Cwblhawyd 157 o holiaduron yn rhannol, 
gyda 88.7% yn nodi eu bod yn gefnogol neu’n gefnogol iawn i ddatblygu enwebiad 

Fffigwr 5.5. Merched Chwarel Canu Chwarel yn Llechwedd (Cydran 5).
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Prosiect LleCHI

Mae rhagor o waith yn yr Eiddo Enwebedig a’r ardaloedd cyfagos yn mynd rhagddo 
dan faner adfywio LleCHI, gan dynnu ar y ddau ystyr – Llechi a Lle chi. Prosiect 
Cyngor Gwynedd a phartneriaid, a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, yw LleCHI ac mae’n ymwneud â digwyddiadau diwylliannol, gwella 
cyrchfannau, gwaith gyda phobl ifanc, prosiectau cadwraeth, ymgysylltu â’r gymuned 
a dehongli.

Ymhlith y prosiectau cyfredol mae cronfa grant fechan i hwyluso prosiectau a 
digwyddiadau diwylliannol yn yr Eiddo Enwebedig a’r ardal gyfagos. Ymhlith y 
prosiectau a gefnogwyd hyd yma mae gosod baneri sy’n darlunio diwylliant ac iaith 
leol i fyny ar bolion lamp ym Mhenygroes (ger Cydran 3) a digwyddiad yn Neiniolen 
(Cydran 2) i goffáu 50 mlynedd ers cau Chwarel Dinorwig. Caiff ceisiadau eu hystyried 
ar gyfer murlun ym Mlaenau Ffestiniog (Cydran 5), creu tapestri yn Llanberis (ger 
Cydran 2) a phrosiect ffilm ysgol ym Methesda (Cydran 1).

Mae Rhaglen Cenhadon hefyd wedi’i chyflwyno ledled Gwynedd. Mae cenhadon 
ysgolion cynradd yn cynnal gweithdai celfyddydol gydag artistiaid lleol wedi’u 
hategu gan sesiynau gwybodaeth a gynhelir gan y Tîm Cydlynu Prosiectau a 
Gwasanaeth Archifau Gwynedd. Yna, caiff y gwaith celf ei arddangos yn y cymunedau 
lleol. Mae chwe ysgol gynradd wedi bod yn rhan o’r rhaglen hyd yma – oddeutu 180 
o blant, gyda chynlluniau i gyflwyno’r prosiect i fwy o ysgolion cyn diwedd 2021. 
Myfyrwyr ysgol uwchradd yw’r Cenhadon Ieuenctid, gyda thros 700 o bobl ifanc yn 
cael cyfle i wneud cais i’r cynllun. Dewiswyd 14 o bob rhan o’r Eiddo Enwebedig ac 
maent wedi cael cynnig amryw o gyfleoedd, gan gynnwys ymweld â safleoedd ar 
draws yr Eiddo Enwebedig a gwirfoddoli gyda phartneriaid, megis Amgueddfa Lechi 
Cymru. Mae’r Cenhadon hefyd wedi cael cyfle i gyfrannu at ddatblygu dogfennau 
allweddol, megis y Strategaeth Ddehongli a Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru. Mae’r cynllun Cenhadon Ieuenctid yn rhaglen dreigl sy’n 
rhedeg am 12 mis ar y tro.

Ffigwr 5.6. Cenhadon ysgolion cynradd yn Ysgol y Felinheli sydd wedi creu’r gwaith celf hwn 
ar y cyd â’r artist lleol, Eleri Jones a Gwasanaeth Archifau Gwynedd,  yn rhan o’r Cynllun 
Llefydd Gwych LleCHI a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Ffigwr 5.7. Mae Cenhadon Ieuenctid wedi dod ymlaen i adrodd stori’r llechi wrth genhedlaeth 
newydd.
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5.f Ffynonellau a Chyllid

Bydd gwaith Rheoli’r Eiddo Enwebedig yn adeiladu ar y gwaith llywodraethu a’r 
strwythurau presennol, fel y’u hamlinellir yn 5.e i sicrhau y cyflawnir Cynllun Rheoli 
Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Mae datblygu enwebiad Treftadaeth y Byd wedi bod yn flaenoriaeth i Gyngor 
Gwynedd ers y deng mlynedd diwethaf ac yn flaenoriaeth strategol er 2013. Mae’r 
flaenoriaeth strategol hon wedi golygu bod digon o gyllid craidd awdurdodau lleol 
ar gael i ddatblygu’r Enwebiad. Yn ogystal, mae ymrwymiad cyllido dwy flynedd gan 
Lywodraeth Cymru trwy Cadw, ynghyd â chyfraniadau gan bartneriaid a rhan-
ddeiliaid, wedi sicrhau y datblygwyd enwebiad cynhwysfawr a chadarn.

Mae is-grŵp y Tasglu Economaidd hefyd wedi llwyddo i sicrhau cyllid grant o dros 
£500,000 o amrywiol ffynonellau, gan gynnwys Cronfa Treftadaeth y Loteri 
Genedlaethol, Ewrop / Llywodraeth Cymru trwy’r Rhaglen Datblygu Rhanbarthol a’r 
Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig, ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Fel 
hyn, mae modd cynnal amryw o brosiectau a gweithgareddau ymgysylltu â’r 
gymuned a busnesau ar gyfer cyrchfannau allweddol yn yr Eiddo Enwebedig. Hefyd 
sicrhawyd cynllun benthyciad di-log gwerth £500,000 trwy raglen Benthyciadau 
Canol Trefi Llywodraeth Cymru i gefnogi adfywio a datblygu aneddiadau allweddol 
yn yr Eiddo Enwebedig ac yn gyfagos iddo, gan gynnwys Bethesda yng Nghydran 1 
a Phenygroes, ger Cydran 3.

Bwriad Cyngor Gwynedd yw comisiynu astudiaeth i adnabod incwm ar gyfer yr 
Eiddo Enwebedig yn y dyfodol.

O ran cydbwyso adnoddau ac anghenion, ystyria Cyngor Gwynedd mai model 
cydlynydd safle Treftadaeth y Byd sydd fwyaf addas ar gyfer rheoli’r Eiddo Enwebedig 
yn y tymor hir. Os llwyddir i gael arysgrifiad, bydd y cydlynydd yn gweithio yn Adran 
Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd yn y lle cyntaf.

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried sefydlu ymddiriedolaeth dreftadaeth annibynnol 
ar gyfer y rhanbarth a allai gynnwys cyfrifoldeb am y Safle Treftadaeth yn rhan o’i 
amcanion. Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn archwilio ffynonellau incwm posibl gan 
dwristiaeth yn y rhanbarth. Ymhlith yr opsiynau mae rhoddion gan ymwelwyr a chodi 
ardollau ar ymwelwyr er mwyn cefnogi’r Eiddo Enwebedig.

Tabl 5.5 Cyllid Blynyddol (punt sterling) ar gyfer yr eiddo Enwebedig. 
Amcangyfrifon yw’r ffigurau coch ac maent yn amodol ar arysgrifiad.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cyngor 
Gwynedd 

90,000 90,000 90,000 105,000 30,000 30,000 30,000

Cadw 35,000 25,000 20,000 20,000 20,000

Grantiau 
Allanol

30,000 123,750 253,750 87,000

Benthyciadau 
Allanol

500,000

5.g Ffynonellau arbenigedd a hyfforddiant mewn 
technegau cadwraeth a rheoli

Mae’r ffynonellau arbenigedd a’r hyfforddiant mewn technegau cadwraeth a rheoli 
gofynnol yn bodoli yng Ngwynedd i sicrhau y caiff Gwerth Rhyngwladol Eithriadol 
arfaethedig yr Eiddo Enwebedig ei warchod yn y tymor hir, gyda chefnogaeth  
awdurdodau a sefydliadau cenedlaethol. Cadarnhawyd hyn trwy gydol y broses 
enwebu, a bydd yn dod yn gryfach os llwyddir i gael arysgrifiad. Mae gan y sefydliadau 
a ganlyn nifer o rolau arbenigol:

Cyngor Gwynedd – mae ganddo swyddogion ag arbenigedd sy’n cyfrannu at 
gadwraeth a rheolaeth yr Eiddo Enwebedig. Mae’r rolau hyn yn gyfrifol am reoli 
prosiectau, cynllunio, cynllunio mwynau, cadwraeth, bioamrywiaeth ac archifau. 
Mae gan Gyngor Gwynedd hefyd arbenigedd mewn adfywio a datblygu economaidd, 
fydd yn allweddol i ddatblygiad cynaliadwy’r ardal enwebedig. Mae gan y Cyngor 
brofiad helaeth o ddatblygu, cyllido, gweithredu a rheoli prosiectau refeniw a 
chyfalaf, o brosiectau lleol ar raddfa fach i raglenni rhanbarthol ar raddfa fawr iawn. 
Ymhlith prosiectau diweddar mae adnewyddu yn llwyddiannus Ysbyty Chwarel 
Dinorwig (Elfen 2.10), oedd yn cynnwys gwella adeiladau a gwaith dehongli; adfywiad 
canol tref Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6), gan gynnwys gwaith seilwaith cyfalaf a 
dehongli sylweddol, ac ymgyrchoedd marchnata llwyddiannus yn rhan o weithredu 
blaenoriaethau strategol Croeso Cymru. Mae gan Gyngor Gwynedd hefyd adrannau 
gweinyddol ac ariannol wrth law i gynorthwyo yn ôl yr angen.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – mae ganddo ystod eang o sgiliau sy’n 
cefnogi ei waith ar draws y Parc Cenedlaethol. Ymhlith y rhain mae archeolegydd, 
cynghorwyr cynllunio, cadwraeth a bioamrywiaeth, ac arbenigwyr mewn rheoli 
treftadaeth, twristiaeth a diwylliant. Mae’r awdurdod hefyd yn berchen ar Blas Tan y 
Bwlch (Elfen 5.7), ei ganolfan astudio breswyl, sy’n cynnig cyrsiau ar hanes ac 
archeoleg diwydiant llechi’r rhanbarth, ei chwareli, ei aneddiadau a’i lwybrau 
trafnidiaeth. Mae’r wybodaeth a’r arbenigedd sy’n deillio o’r cyrsiau hyn wedi bod yn 
allweddol wrth ddatblygu’r broses Enwebu, ac i lywio cadwraeth asedau hanesyddol 
yr Eiddo Enwebedig.

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Datganiad 
cenhadaeth Cadw yw gweithio dros amgylchedd hanesyddol hygyrch a diogel i 
Gymru. Mae Cadw yn cyflogi archeolegwyr arbenigol, haneswyr, syrfewyr cadwraeth 
a rheolwyr treftadaeth sydd â chyfoeth o brofiad a sgiliau proffesiynol ym maes 
cadwraeth a rheoli asedau hanesyddol o bob math. Maent yn rhoi cyngor ac 
arweiniad ffurfiol ar reoli’r amgylchedd hanesyddol o ran strategaeth ac asedau 
hanesyddol. Mae Cadw yn rheoli 130 o eiddo hanesyddol ledled Cymru gan gynnwys 
yr eiddo sy’n ffurfio Safle Treftadaeth y Byd Gwynedd (DU 374) Cestyll a Muriau Trefi’r 
Brenin Edward, ac mae’n rhoi arweiniad i awdurdodau lleol ar reoli Safleoedd 
Treftadaeth y Byd yng Nghymru. Mae Cadw yn gyfrifol am ddynodi asedau hanesyddol 
o bwysigrwydd cenedlaethol ac mae’n rhoi cefnogaeth ariannol i berchnogion a 
rheolwyr safle ar gyfer prosiectau cadwraeth trwy ei raglenni grantiau Adeiladau 
Hanesyddol a Henebion. Mae Cadw hefyd yn rhoi gwasanaeth cynghori ar 
amgylchedd hanesyddol ehangach trwy ariannu pedair Ymddiriedolaeth Archeolegol 
ranbarthol a chyrff cynghori trydydd sector eraill. 
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Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw’r corff ymchwilio a’r Archif 
Genedlaethol ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru. Mae ganddo adran 
arolygu ac ymchwilio sy’n gyfrifol am gofnodi a dehongli safleoedd a henebion yng 
Nghymru, ac mae’n rhoi hyfforddiant a chyngor ar reoli a chadw’r amgylchedd 
hanesyddol. Mae’r Comisiwn Brenhinol hefyd yn gofalu am Gofnod Henebion 
Cenedlaethol Cymru, Archif Genedlaethol gydag Achrediad Gwasanaeth Archifau 
sy’n diffinio arfer da a safonau cytunedig ar gyfer gwasanaethau archif yn y DU, a 
dyma’r cartref cenedlaethol ar gyfer archifau archeolegol digidol. Mae gan yr archif 
gasgliad unigryw o ffotograffau, mapiau, delweddau, cyhoeddiadau ac adroddiadau 
ar amgylchedd hanesyddol Cymru. 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd – tîm o archeolegwyr proffesiynol sy’n 
rhoi cyngor curadurol arbenigol ar reoli a chadw amgylchedd diwylliannol a 
hanesyddol Gwynedd. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gofalu am y Cofnod Amgylchedd 
Hanesyddol rhanbarthol, un o’r prif gasgliadau o gofnodion archeolegol (ar ffurf 
copi digidol a chopi caled) sy’n ymwneud â’r Eiddo Enwebedig.

Amgueddfa Lechi Cymru (Elfen 2.5) – mae yn rhan o Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru, sydd â’i thîm cadwraeth peiriannau hanesyddol mewnol ei hun. Yn ogystal â 
gwneud gwaith ar y peiriannau chwarel hanesyddol, gan gynnwys yr inclên V2 
weithredol, y tyrbin, yr olwyn ddŵr, siafftiau a byrddau llifio mecanyddol, mae hi 
hefyd yn gyfrifol am waith yn Amgueddfa Glo Genedlaethol y Pwll Mawr yn Safle 
Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Treftadaeth Blaenafon yn ogystal ag am yr 
Amgueddfa Wlân Genedlaethol yn Nhrefach, Felindre. 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw’r elusen sy’n berchen ar Gastell Penrhyn 
(Elfen 1.7). Mae’n cyflogi curaduron sy’n cynghori ar ddilysrwydd, a chadwraethwyr 
sy’n gyfrifol am ofalu am eitemau. Mae adran gerddi bwrpasol yn cynghori ar waith 
rheoli a chadw Parc Penrhyn. Mae gwirfoddolwyr dan oruchwyliaeth yr 
Ymddiriedolaeth yn glanhau, yn oelio ac yn iro’r eitemau yn yr Amgueddfa Rheilffyrdd 
Diwydiannol. 

Rheilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) a Rheilffordd Tal-y-llyn (Elfen 6.4) – mae gan 
y ddwy flynyddoedd o brofiad yn cadw a rheoli peiriannau, adeiladau a strwythurau 
hanesyddol eraill. Mae Rheilffordd Ffestiniog wedi cyflawni prosiectau cadwraeth ar 
gyfer Amgueddfa Lechi Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Amgueddfa 
Drafnidiaeth East Anglia ac Amgueddfa Drafnidiaeth Llundain. Mae hefyd yn rhoi 
hyfforddiant a phrentisiaethau mewn sgiliau cadwraeth hanesyddol a sgiliau 
peirianyddol traddodiadol. 

Mae rhagor o waith yn yr Eiddo Enwebedig a’r ardaloedd cyfagos yn mynd rhagddo 
dan faner adfywio LleCHI, gan gynnwys digwyddiadau diwylliannol, gwella 
cyrchfannau, gwaith gyda phobl ifanc, prosiectau cadwraeth, ymgysylltu â’r 
gymuned a dehongli. Ymhlith y prosiectau cyfredol sy’n berthnasol i gadwraeth a 
rheolaeth mae:

Datblygu Sgiliau Traddodiadol: Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn 
partneriaeth â rhan-ddeiliaid eraill i roi rhagor o sgiliau i weithwyr adeiladu yn y 
rhanbarth i weithio ar adeiladau traddodiadol (Gwynedd sydd â’r ganran uchaf o 
adeiladau a godwyd cyn 1919 yn y DU). Mae’r prosiect hwn, hefyd, yn cynnwys codi 
ymwybyddiaeth cymunedau o bwysigrwydd cynnal a chadw a chadwraeth adeiladau 
mewn modd priodol a sensitif. Mae Breedon Group plc, perchnogion Chwarel Lechi 
Penrhyn (Elfen 1.1), wedi sefydlu cynllun prentisiaeth i annog gweithwyr newydd i 
mewn i’r diwydiant chwarela, ac mae gan Reilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) gynllun 

prentisiaeth llwyddiannus sy’n gweithio ar sgiliau peirianyddol traddodiadol. Bydd 
ffair sgiliau a gynhelir gan y gymuned yn mynd rhagddi ym Mlaenau Ffestiniog yn 
2020, gyda chefnogaeth Canolfan Tywi (canolfan hyfforddi sgiliau traddodiadol yn 
Llandeilo, Canolbarth Cymru) a phartneriaid eraill, megis cymdeithasau tai, Cadw, 
colegau addysg bellach a busnesau lleol. 

Adfywio Cymunedau: mae trigolion ym mhob un o’r aneddiadau yn yr Eiddo 
Enwebedig wedi bod yn rhan o greu Cynlluniau Cyrchfan Cymunedol, lle caiff 
dyheadau strategol, cadwraeth, twristiaeth a chymunedol yr anheddiad eu nodi a’u 
blaenoriaethu o fewn strategaeth gymunedol. Cwblhawyd y cynlluniau ddiwedd 
2019, ac mae Byrddau Cymunedol dan arweiniad Cyngor Gwynedd, gyda rhan-
ddeiliaid allweddol, wedi’u sefydlu yn yr aneddiadau wedi hynny. Rhoddir y cyfrifoldeb 
o flaenoriaethu a gweithredu syniadau adfywio a nodir yn y cynlluniau i’r Byrddau 
Cymunedol. Mae gwaith ar y gweill ym Mlaenau Ffestiniog (Elfen 5.6) a Bethesda 
(Elfen 1.6) i weithredu blaenoriaethau, gyda chymunedau eraill yn dilyn yn gynnar yn 
2020. Erbyn 2021, byddir yn gweithredu prosiectau blaenoriaeth y cytunwyd arnynt.

Ffigwr 5.8. Hyfforddeion Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn Rheilffordd Ffestiniog.
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5.h Isadeiledd a chyfleusterau Ymwelwyr

Mae gan yr Eiddo Enwebedig seilwaith ymwelwyr sydd wedi hen ennill ei blwyf. Ar 
hyn o bryd, nid oes arweinlyfr cyffredinol ar gyfer yr Eiddo Enwebedig; fodd bynnag, 
mae’r wefan Enwebu www.llechi.cymru yn cyflwyno ymwelwyr i’r dirwedd 
ddiwylliannol hon, ac yn cynnwys mapiau y gellir eu lawrlwytho ac adnoddau eraill. 
Caiff hefyd ei arddangos ar Croeso Eryri, gwefan gyrchfan yr ardal https://www.
visitsnowdonia.info/cy. Mae cyfleoedd wedi’u nodi i ddatblygu  rhagor ar y 
llwyfannau mynediad rhithwir hyn. 

Bydd yr Eiddo Enwebedig yn cael ei gyflwyno a’i hyrwyddo trwy gynllun rheoli a 
dehongli ymwelwyr. Bydd hyn, ynghyd â phecyn cymorth marchnata a set o 
negeseuon allweddol, yn gwella profiad yr ymwelydd trwy sicrhau ymweliadau o 
ansawdd uchel ar draws yr Eiddo Enwebedig, a thrwy annog ymwelwyr i ‘ddilyn 
stori’r llechi’ ar draws y rhanbarth, gan eu symud i ffwrdd o’r lleoliadau cyfarwydd y 
caiff pobl eu denu atynt, i ardaloedd llai cyfarwydd. Wrth i Gyngor Gwynedd a 
pherchnogion safleoedd gydweithredu, byddir yn sicrhau profiad o ansawdd uchel 
i ymwelwyr; profiad sy’n deilwng o Safle Treftadaeth y Byd.

Mae’r cynllun rheoli a dehongli i ymwelwyr hefyd yn ystyried rhoi mynediad diogel 
a phriodol ar draws yr eiddo. Gall chwareli creiriol fod yn lleoedd peryglus dros ben 
a gallent beri anaf sylweddol neu farwolaeth oni bai y cânt eu parchu a bod pobl yn 
eu deall. Bydd negeseuon allweddol yn cyfleu pwysigrwydd diogelwch wrth 
ymweld â rhai o ardaloedd mwy anghysbell a digroeso’r dirwedd ac yn tynnu sylw 
at y rhannau hynny o’r Eiddo Enwebedig sydd ar dir preifat, ac nad oes modd i’r 
cyhoedd fynd arno heb ganiatâd y tirfeddiannwr. Fodd bynnag, mae nifer fawr o 
safleoedd a lleoedd yn yr Eiddo Enwebedig sy’n cynnig profiad i ymwelwyr, lle mae 
modd iddynt fynd i’r dirwedd lechi yn ddiogel a than reolaeth.

Ceir rhagor o fanylion am y cynllun rheoli a dehongli i ymwelwyr yn Adran 5.i. 

Canfu arolwg o’r cyflenwad gwlâu a gynhaliwyd gan Gyngor Gwynedd yn ystod 
2018-19 fod 3,957 eiddo yn cynnig llety yng Ngwynedd. O ddadansoddi’r ddarpariaeth 
hon yng nghyrchfannau allweddol yr Eiddo Enwebedig, dengys bod 8.7% o eiddo 
(346) yn llety â gwasanaeth, a 91.3% yn llety heb wasanaeth (3,611). O’r rhai heb 
wasanaeth, mae 67.1% (2,424) yn Hunan-ddarpar, 10.1% (366) yn Garafanau a 
Gwersylla ac mae 1.4% (52) yn Hosteli / Byncdai / Llety Campws, gyda 0.7% (24) yn 
fathau eraill o lety. Hysbysebwyd 745 eiddo arall ar Airbnb hefyd.

Ymhlith y seilwaith ymwelwyr presennol ar draws yr Eiddo Enwebedig, mae:

Cydran 1: 
Chwarel y Penrhyn a Bethesda, a Dyffryn Ogwen i Abercegin (Porth Penrhyn) 

Caiff Castell a Pharc Penrhyn (Elfen 1.7) eu rheoli gan yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol fel atyniad treftadaeth. Mae’r Castell yn gartref i Amgueddfa 
Rheilffyrdd Diwydiannol yr Ymddiriedolaeth sy’n cynnwys eitemau o ddiwydiant 
llechi’r rhanbarth. Mae yna raglen weithgareddau a digwyddiadau, a chaffi a 
chyfleusterau i ymwelwyr. Mae’r atyniad ar agor rhwng mis Mawrth a mis Hydref. 
Mae modd cael ffordd ato yn ddidrafferth ac mae’r parcio yno’n dda, ac mae 
mynediad i’r anabl i’r safle. 

Mae pentref Bethesda (Elfen 1.6) ar hyd prif lwybr trafnidiaeth yr A5 – ffordd y mae 
trafnidiaeth gyhoeddus yn teithio arni. Mae Lôn Las Ogwen, llwybr beicio sy’n rhan 
o Rwydwaith Beicio Cenedlaethol Cymru, hefyd yn cysylltu Bethesda ag elfennau 
eraill o’r Gydran hon, gan gynnwys Abercegin / Porth Penrhyn (Elfen 1.4), cwrs ffordd 
haearn a rheilffordd y chwarel (Elfen 1.3), melin lechi Felin Fawr (Elfen 1.2) a Chwarel 
y Penrhyn (Elfen 1.1). Mae’r llwybr beicio hwn hefyd yn rhan o Lwybr Llechi Eryri 
https://snowdoniaslatetrail.org/cymraeg/, llwybr poblogaidd 133 cilomedr o hyd 
sy’n cychwyn yn Abercegin (Porth Penrhyn) ac, ochr yn ochr â’r elfennau a restrir 
uchod, hefyd yn dringo allan o Ddyffryn Ogwen i Fynydd Llandygái (Elfen 1.7). 

Atyniad i ymwelwyr yn Chwarel y Penrhyn yw Zip World. Mae bron pob un o’i 
gyfleusterau yn agos i’r Eiddo Enwebedig, ar wahân i ran o’r wifren, sy’n cynnig 
golwg o’r awyr ar dirwedd y chwarel greiriol. Ymhlith y cyfleusterau mae caffi a 
bwyty, sydd newydd eu hadeiladu ac sy’n rhoi golygfeydd ar draws y prif dwll tuag at 
y rhan o’r ponciau chwarel hanesyddol sydd yn y cyflwr gorau. Mae teithiau lorïau 
chwarel a Cheir Gwyllt (Quarry Karts) yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi’r dirwedd lechi 
a dysgu mwy amdani. Cynhelir digwyddiadau megis gwyliau cerdd yma hefyd.

Yn ninas Bangor, yn yr ardal warchodedig ehangach sy’n union gyfagos i’r Gydran 
hon, ceir gwestai, lleoedd cyfarfod, amgueddfa ac oriel gelf, ynghyd ag adnoddau’r 
brifysgol, gan gynnwys ei Chanolfan Gelfyddydau ac Arloesi, Pontio. 

Cydran 2: 
Tirwedd Fynyddig Chwarel Dinorwig

Mae cyfleusterau helaeth i ymwelwyr yn y Gydran hon, gan gynnwys meysydd 
parcio, toiledau a chaffis. Mae’r mwyafrif yn Llanberis, cyrchfan dwristiaeth o bwys 
ers y ddeunawfed ganrif, sydd mewn lleoliad o olygfeydd ysblennydd wrth droed yr 
Wyddfa, mynydd uchaf Cymru.

Mae Amgueddfa Lechi Cymru (Elfen 2.5), sy’n rhan o Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru, ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae mynediad da i’r anabl iddi. Mae’r 
amgueddfa’n gweithredu’r inclên V2 sydd wedi’i hadfer (Elfen 2.4), gan ddangos sut 
roedd y dechnoleg chwarel lechi nodweddiadol hon yn gweithredu ac mae’n cynnig 
arddangosiadau poblogaidd lle holltir llechi. Mae cynlluniau’n cael eu datblygu i 
wella cyfleusterau dehongli ac ymwelwyr yr amgueddfa.

Mae Amgueddfa Ysbyty Chwarel Dinorwig (Elfen 2.10) yn dehongli hanes gofal 
iechyd yn y diwydiant a rhydd Rheilffordd Llyn Padarn brofiad i ymwelwyr ar drenau 
a dynnir gan locomotifau stêm y chwarel ar hyd hen Reilffordd Chwarel Dinorwig 
(Elfen 2.7)

Rheolir 324 hectar o’r Gydran hon fel Parc Gwledig Padarn gan Gyngor Gwynedd. 
Mae Llwybr Llechi Eryri yn mynd trwy Elfennau 2.4, 2.5, 2.8 a 2.10 neu’n union 
gyfagos iddynt. Mae’r rhan fwyaf o dirffurf y chwarel (Elfen 2.1) mewn tir preifat ac 
nid oes caniatâd i ymwelwyr fynd yno, er bod golygfannau allweddol ar hyd llwybr 
cyhoeddus at y chwarel lle gall ymwelwyr werthfawrogi ei graddfa a’i ffurf. 

Mae First Hydro (Engie) yn gweithredu Mynydd Gwefru, canolfan ymwelwyr yn yr 
Eiddo Enwebedig. Yma, dehonglir yr orsaf ynni trydan dŵr yn Chwarel Dinorwig. 
Mae gwaith adnewyddu’n mynd rhagddo ar hyn o bryd i greu cyfleuster cyfoes i 
ymwelwyr gyda chyfleusterau dehongli newydd. Mae disgwyl iddo ailagor yn 2020.

http://www.llechi.cymru
https://www.snowdoniaslatetrail.org/home.html
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Mae nifer sylweddol o dwristiaid yn ymweld â’r Gydran hon a’r dirwedd warchodedig 
ehangach sy’n gyfagos iddi, yn enwedig yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf – y 
mwyafrif ohonynt yn dringo’r Wyddfa (dros 500,000 y flwyddyn). Mae digon o le 
parcio ar gyfer nifer yr ymwelwyr a ddaw yno a’r nifer y rhagwelir a ddaw yno yn y 
dyfodol. Mae trafodaethau ar y gweill ynghylch datblygu a chynyddu gwasanaethau 
bysiau gwennol i mewn i’r ardal ac ar ei thraws.

Cydran 3: 
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle 

Yn draddodiadol, nid yw Cydran Nantlle wedi bod yn gyrchfan i ymwelwyr. Fodd 
bynnag, mae datblygiadau diweddar yn ymateb i’r bwlch hwn yn y ddarpariaeth. 
Mae gwinllan wedi’i hagor ger y Gydran, sy’n cynnwys caffi a theras o ble y gellir 
gweld y dirwedd. Mae’r winllan hefyd yn defnyddio gwastraff llechi i gadw gwreiddiau’r 
gwinwydd ar dymheredd cynnes, cyson. Mae dau gaffi gyda rhywfaint o ddehongli 
wedi agor yn ddiweddar, eto yn yr ardal warchodedig ehangach. Hen orsaf reilffordd 
Nantlle ym Mhenygroes yw un ohonynt – Yr Orsaf. Yn chwarel llechi Dorothea (Elfen 
3.3), ceir plymio rheoledig ym mhwll y chwarel ar gytundeb tymor byr.

Mae holl dirwedd y chwarel hon yn lleoliad poblogaidd i gerddwyr, ac mae Llwybr 
Llechi Eryri yn mynd trwy Dorothea (Elfennau 3.3-4), yn ogystal â thrwy Chwarel Pen 
y Bryn / Cloddfa’r Lôn (Elfennau 3.5-6), ar hyd rheilffordd Nantlle (Elfen 3.9) a thrwy 
bentref Nantlle (Elfen 3.10), lle mae barics chwarelwyr wedi’u diogelu fel siop a 
chanolfan gymunedol.

Ar hyn o bryd, nid yw’r cyfleusterau presennol yn ddigonol pe ceid unrhyw gynnydd 
sylweddol yn nifer yr ymwelwyr. Byddai’r posibiliadau sylweddol ar gyfer ailddefnyddio 
adeiladau chwarel ac anheddau hanesyddol yn y Gydran hon yn fodd i reoli, lletya a 
gwasanaethu ymwelwyr ychwanegol, er budd yr economi leol. 

Cydran 4: 
Chwareli Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales), y Rheilffyrdd a’r 
Felin 

Mae chwareli llechi Gorseddau a Bwlch y Ddwy Elor (Prince of Wales) (Elfennau 
4.1-2), eu rheilffyrdd cysylltiedig (Elfen 4.4) a phentref Treforys (Elfen 4.5) yn eiddo 
creiriol, yn rhannol mewn tir agored, ac mae modd cael at y cyfan ohonynt ar hyd 
llwybrau troed wedi’u marcio. Nid yw’r dirwedd hon yn addas ar gyfer twristiaeth 
dorfol, fyddai’n cael effaith andwyol ar ei synnwyr o bellter ac unigrwydd ym Mharc 
Cenedlaethol Eryri.

Ychydig iawn o gyfleusterau dehongli sydd gan felin lechi Ynysypandy (Elfen 4.3) ac, 
yn ddiweddar, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi comisiynu astudiaeth i 
archwilio ffyrdd o wella cyfleusterau ymwelwyr a dehongli ar y safle. 

Cydran 5: 
Ffestiniog: ei Mwyngloddiau a’i chwareli, ‘dinas y llechi’ a’r Rheilffordd i 
Borthmadog 

Ar hyn o bryd, nid oes llawer o letyau i dwristiaid yn nhref Blaenau Ffestiniog (Elfen 
5.6), er bod gwasanaeth gwell ym Mhorthmadog ac yn yr aneddiadau eraill sydd 
union gyfagos i’r Eiddo Enwebedig. Gall Blaenau Ffestiniog ddisgwyl gweld cynnydd 
yn nifer yr ymwelwyr, o ystyried ei fod ar ‘Ffordd Cambria’ (y brif gefnffordd rhwng y 
gogledd a’r de, sy’n rhan o Strategaeth Drafnidiaeth newydd Llywodraeth Cymru, 
Cymru’n Un: Cysylltu’r Genedl), ac ar gangen o’r rheilffordd o Gyffordd Llandudno, 
ar Reilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9), ac ar Lwybr Llechi Eryri. Mae ‘Taith Drefol’ wedi ei 
sefydlu, sy’n cynnwys rhai o safleoedd nodedig y dref a cheir rhagor o ddehongli 
treftadaeth y dref yn yr hen orsaf reilffordd a’r cyfleusterau cyhoeddus yno.

Mae Chwarel Llechwedd, Antur Stiniog, Zip World a Go Below yn cynnig amrywiaeth 
o brofiadau i ymwelwyr, gan gynnwys gwesty a theithiau treftadaeth tanddaearol ac 

Ffigwr 5.9. Mae arddangosiadau hollti llechi yn Amgueddfa Lechi Cymru yn boblogaidd gydag 
ymwelwyr
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ar yr wyneb (Elfennau 5.1-2) yn yr Eiddo Enwebedig, a gweithgareddau antur, arlwyo 
a glampio yn gyfagos iddo. Mae digon o le parcio ar gyfer yr holl weithgareddau ac 
mae modd cyrraedd Chwarel Llechwedd, Antur Stiniog a Zip World o brif gefnffordd.

Mae gan Blas Tan y Bwlch (Elfen 5.7), canolfan astudio breswyl Parc Cenedlaethol 
Eryri, gyfleusterau parcio a llety. Mae ganddo hefyd ystafelloedd cynadledda a 
darlithio a chyfleusterau clyweledol.

Mae Rheilffordd Ffestiniog (Elfen 5.9) yn rhedeg darpariaeth ar gyfer ymwelwyr gyda 
mynediad i’r anabl ar ei threnau ac yn ei phrif orsafoedd ac mae’n dehongli ei hanes 
trwy arwyddion a chyhoeddiadau. Mae Amgueddfa’r Môr yn Harbwr Porthmadog 
(Elfen 5.10) yn dehongli hanes morwrol y dref a’r ardal, gyda phwyslais amlwg ar 
allforio llechi. Mae llwybr cyhoeddus yn arwain at gei Tyddyn Isa (Elfen 5.8).

5.i Polisïau a rhaglenni sy’n berthnasol i waith cyflwyno 
a hyrwyddo’r Eiddo

Bydd yr Eiddo Enwebedig yn cael ei gyflwyno a’i hyrwyddo trwy’r cynlluniau a’r 
strategaethau canlynol:

• Cynllun rheoli a dehongli sydd, ynghyd â phecyn cymorth marchnata a set o 
negeseuon allweddol, wedi’i anelu at ymwelwyr â’r eiddo Enwebedig. 

• Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 2013–2020 sy’n sicrhau bod darparwyr 
twristiaeth yn ymateb i anghenion a disgwyliadau ymwelwyr a’r cymunedau lleol 
fel ei gilydd. 

• Strategaeth Ymgysylltu â’r Gymuned wedi’i hanelu at drigolion Gwynedd.

• Strategaeth Ymchwil sy’n ymgysylltu ag academyddion. 

Cynllun Dehongli, Pecyn Cymorth Marchnata a Negeseuon Allweddol

Caiff cynllun rheoli a dehongli ymwelwyr Cyngor Gwynedd ei lywio gan Siarter 
ICOMOS ar gyfer Dehongli a Chyflwyno Safleoedd Treftadaeth Ddiwylliannol, ac 
mae iddo saith amcan allweddol: 

1. Hwyluso dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o safleoedd treftadaeth ddiwylliannol 
a meithrin ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad y cyhoedd â’r angen am eu gwarchod 
a’u cadw. 

2. Cyfleu ystyr safleoedd treftadaeth ddiwylliannol i ystod o gynulleidfaoedd trwy 
gydnabod a chofnodi eu harwyddocâd yn ofalus, trwy ddulliau gwyddonol ac 
ysgolheigaidd cydnabyddedig yn ogystal â thraddodiadau diwylliannol byw. 

3. Diogelu gwerthoedd diriaethol ac anniriaethol safleoedd treftadaeth ddiwylliannol 
yn eu lleoliadau naturiol a diwylliannol a’u cyd-destunau cymdeithasol. 

4. Parchu dilysrwydd safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, trwy gyfleu arwyddocâd 
eu gwead hanesyddol a’u gwerthoedd diwylliannol, a’u gwarchod rhag effaith 
andwyol cyfleusterau dehongli ymwthiol, pwysau ymwelwyr, dehongliad 
anghywir neu amhriodol. 

5. Cyfrannu at gadwraeth gynaliadwy safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, trwy 
hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o waith cadwraeth parhaus a’u hannog i 
gymryd rhan ynddo, sicrhau y caiff y cyfleusterau dehongli eu cynnal yn y tymor 
hir ac i’w cynnwys gael ei ddehongli’n rheolaidd. 

6. Annog cynhwysiant wrth ddehongli safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, trwy 
ddwyn rhan-ddeiliaid a chymunedau cysylltiedig i mewn i ddatblygu a gweithredu 
rhaglenni deongliadol. 

7. Datblygu canllawiau technegol a phroffesiynol ar gyfer dehongli a chyflwyno 
treftadaeth, gan gynnwys technolegau, ymchwil a hyfforddiant.  

Wrth weithredu’r Cynllun hwn, ynghyd â phecyn cymorth marchnata a negeseuon 
allweddol, bydd profiad yr ymwelydd yn gwella a cheir ymweliadau o ansawdd uchel 
ar draws yr Eiddo Enwebedig. Bydd yn annog ymwelwyr i ‘ddilyn stori’r llechi’ ar 
draws y rhanbarth a’i nod yw symud ymwelwyr i ffwrdd o’r ardaloedd prysur, 

Ffigwr 5.10. Panel dehongli ar y ‘Daith Drefol’ 
trwy Flaenau Ffestiniog (Cydran 5).

Ffigwr 5.11. Cerdded Llwybr Llechi Eryri ym 
mynyddoedd Eryri, Mae’r llwybr yn pasio trwy 
bedair o Gydrannau’r Eiddo Enwebedig.

Cydran 6: 
Chwarel Bryneglwys, Pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn 

Mae Rheilffordd Talyllyn (Elfen 6.4) yn rhedeg darpariaeth ar gyfer ymwelwyr gyda 
mynediad i’r anabl ar ei threnau ac yn ei phrif orsafoedd. Yng ngorsaf Abergynolwyn 
(Elfen 6.3), sydd gryn bellter o’r pentref, mae cynlluniau i ehangu’r cyfleusterau i 
gynnwys caffi, toiledau a mannau pharcio. Byddai hyn yn cynnig lleoliad gwahanol i 
deithwyr ymuno â’r trên. Mae’r orsaf ar derfyn y rheilffordd yn Nhywyn, cyrchfan 
glan môr gyda chyfleusterau twristiaeth, yn gartref i Amgueddfa Rheilffyrdd Lein 
Bach, sy’n dehongli’r dechnoleg unigryw hon yng nghyd-destun Cymru a’r byd.

Mae modd i ymwelwyr gyrraedd Chwarel Bryneglwys (Elfen 6.1) ar hyd llwybr troed 
sydd wedi’i farcio, ac yno hefyd ceir paneli dehongli sy’n rhoi gwybodaeth am ei 
hanes. 
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traddodiadol i ardaloedd llai cyfarwydd. Cyflawnir hyn gyda chyfarwyddyd a 
chefnogaeth lwyr perchnogion a rheolwyr safleoedd.

Bydd modd mwynhau’r Eiddo Enwebedig trwy fynediad corfforol a rhithwir. 
Datblygwyd gwaith dehongli ‘stori’r llechi’ o amgylch model o ‘brif ganolfannau a 
lloerennau’, lle mae’r ‘canolfannau’ mwy yn denu ymwelwyr i’r rhanbarth ac yn eu 
hannog i ymweld â’r ardaloedd canolig a llai eu maint. Bydd y model hwn yn 
cynorthwyo pobl i ddeall, integreiddio a throsglwyddo’r Gwerth Rhyngwladol 
Eithriadol arfaethedig, ac yn fodd i gael ymwelwyr i fynd ledled y rhanbarth a’r Eiddo 
Enwebedig. Trwy ‘ddilyn stori’r llechi’ ar draws y gwahanol ‘ganolfannau a lloerennau’, 
bydd ymwelwyr yn dod i ddeall popeth am y themâu a nodwyd. Bydd gwybodaeth 
ar-lein ac oddi ar-lein yn rhan o’r cynnig a bydd cynhyrchion canolog ar gael i 
gynorthwyo partneriaid a rhan-ddeiliaid i drosglwyddo gwybodaeth i ymwelwyr, 
gan gynnwys testun safonol a llyfrgell ddelweddau a, thrwy hynny, sicrhau cywirdeb 
hanesyddol a safonau o ansawdd.

Os llwyddir i gael arysgrifiad, bydd pob canolfan a lloeren yn cyfeirio at arysgrifiad 
Safle Treftadaeth y Byd ac yn mabwysiadu strategaeth ddehongli a dull cyffredin o 
ran marchnata. Bydd pob un yn amlinellu ei chyfraniad a’i phwysigrwydd i’r Safle 
Treftadaeth. Fel hyn, bydd modd sicrhau dull cyson o weithredu ‘stori’r llechi’ a 
chyfleu sut mae pob un Cydran ac Elfen annibynnol yn cyfrannu at y Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig.

Cynllun Rheoli Cyrchfan 

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 2013–2020 yn blaenoriaethu themâu i 
sicrhau bod y diwydiant twristiaeth yng Ngwynedd yn parhau i ffynnu mewn modd 
cynaliadwy i’r dyfodol. Yr hyn y mae’r Eiddo Enwebedig yn canolbwyntio arno yw 
adfywio’r aneddiadau trwy eu treftadaeth a’u diwylliant ac, wrth wneud hyn, byddir 
yn canolbwyntio ar brofiad yr ymwelydd, lleoedd cyhoeddus, llety, gwasanaeth 
cwsmeriaid a marchnata.

Mae gwaith yn symud yn ei flaen dan faner adfywio LleCHI, lle mae cyfres o 
Gynlluniau Cyrchfan Cymunedol yn cael eu datblygu ar draws yr aneddiadau yn yr 
Eiddo Enwebedig a gerllaw iddo. O ymgynghori â’r preswylwyr a busnesau, mae 
cynlluniau’n nodi blaenoriaethau allweddol ar gyfer adfywio a gallent gynnwys 
adnewyddu adeiladau allweddol, mwynderau, celf gyhoeddus, creu cysylltiadau 
rhwng safleoedd neu atyniadau ac aneddiadau, a dehongli. Elfen bwysig o’r gwaith 
hwn yw dysgu sgiliau treftadaeth eu hardal i fusnesau a chymunedau fel eu bod yn 
dod yn genhadon i wella gwasanaeth cwsmeriaid a gwybodaeth ddilys a gyflwynir.

Ymgysylltu â’r Gymuned

Uchelgais allweddol wrth ddatblygu’r enwebiad yw hyrwyddo gwaith adfywio 
economaidd a chymdeithasol ar draws y rhanbarth. Trwy ei Strategaeth Ymgysylltu â’r 
Gymuned, mae Grŵp Llywio’r Bartneriaeth wedi gwneud pob ymdrech i lywio 
cymunedau a busnesau lleol yn y broses enwebu a’u cynnwys ynddi. Mae cyflwyniadau 
wedi’u rhoi ar draws cymunedau lleol ac mewn digwyddiadau, a chynhaliwyd 
‘brecwastau busnes’ fel bod modd i arweinwyr busnes rhanbarthol gwrdd a thrafod 
posibilrwydd masnachol yr Eiddo Enwebedig. Mae’r busnesau lleol hyn wedi chwarae 
rhan fawr yng ngwaith drafftio’r cynllun rheoli a dehongli ar gyfer ymwelwyr.

Mae Grŵp Llywio’r Bartneriaeth hefyd wedi cynorthwyo digwyddiadau a 
gweithgareddau dan arweiniad y gymuned i godi ymwybyddiaeth o’r Eiddo 
Enwebedig, ei ddeall yn well a bod yn falch ohono. Un enghraifft oedd yr Ŵyl Lechi 
wythnos o hyd ym Mlaenau Ffestiniog ym mis Gorffennaf 2018.

Ffigwr 5.12. Model profiad ymwelydd â’r Eiddo Enwebedig.

Cydnabyddir hefyd nad oes modd mynd i rai safleoedd (y rhai llai, fel arfer) oherwydd 
pryderon am ddiogelwch a’u bod mewn dwylo preifat. Mae’r rhain yn parhau i fod 
yn rhan bwysig o ‘stori’r llechi’ a chânt eu harddangos mewn ffyrdd gwahanol, megis 
llwyfannau digidol sy’n cynnig mynediad rhithiol, a chan ddefnyddio safleoedd 
cyfagos y mae modd mynd iddynt i ddweud eu hanes.

Ffigwr 5.13. ‘Brecwast Busnes’ lle mae arweinwyr busnes rhanbarthol yn cyfarfod i drafod 
posibilrwydd masnachol yr Eiddo Enwebedig.
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5 Gwarchod a Rheoli

Ymchwil

Mae gwaith ymchwil hanesyddol ac ymchwilio archeolegol wedi bod yn ganolog i 
ddeall Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ymhell cyn i’r Bartneriaeth ddechrau’r 
broses enwebu. Cynhaliwyd ymchwiliad archeolegol gan sawl sefydliad a grŵp gan 
gynnwys pobl ar gyrsiau ymarferol mewn archeoleg ddiwydiannol sydd wedi’u 
cynnal er 1972 ym Mhlas Tan y Bwlch (Elfen 5.8), canolfan astudio breswyl Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri. At hyn, mae astudiaethau awdurdodedig wedi’u cyhoeddi, 
gan gynnwys, Llechi Cymru: Archaeoleg a Hanes, gan Gomisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru yn 2015.

Bydd Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yn sefydlu ac yn hyrwyddo Strategaeth Ymchwil yn 
seiliedig ar yr arfer gorau a gaiff eisoes ei ddefnyddio, a hynny gyda grwpiau 
cymunedol, rhan-ddeiliaid a darparwyr addysg er mwyn datblygu a mireinio 
canllawiau technegol a phroffesiynol i ddehongli a chyflwyno treftadaeth a nodi 
bylchau yn nealltwriaeth academyddion a’u llenwi.  

Bydd rhaglen o waith ymchwil a dysgu ffurfiol yn cyfrannu at ‘gylch rhinweddol’ 
rheoli trwy wella dealltwriaeth hanesyddol ac archeolegol er mwyn llywio prosiectau 
cadwraeth a rheoli ac ategu gwaith dehongli’r Eiddo Enwebedig. Bydd hefyd yn 
cyfrannu at ddeall dimensiwn byd-eang yr Eiddo Enwebedig trwy ddatblygu 
cysylltiadau gyda’r Slate Valley Museum, Granville, Talaith Efrog Newydd (UDA), le 
Musée de l’Ardoise à Haut-Martelange/ Schiefermusée Uerwermaartel (Lwcsembwrg), 
a Rhwydwaith Tirweddau Chwareli Ewropeaidd. Ymhlith themâu ehangach ceir 
rheoli Safleoedd Treftadaeth y Byd a thirweddau diwydiannol, newid yn yr hinsawdd, 
a’r effaith ar dwristiaeth.

5.j Staff a’u harbenigedd

Bydd mwyafrif y staff sydd eu hangen i reoli’r Safle Enwebedig yn dod o Gyngor 
Gwynedd, gyda chymorth yr amrywiaeth eang o arbenigedd sydd yng Ngrŵp 
Llywio’r Bartneriaeth a’r rhan-ddeiliaid, fel yr amlinellir isod:

Cyngor Gwynedd yw’r prif bartner wrth ddatblygu’r enwebiad, gyda’i arbenigedd ei 
hun mewn cynllunio, cynllunio mwynau, cadwraeth, bioamrywiaeth, adfywio, 
archifau, treftadaeth, twristiaeth a diwylliant. Bu’n gyfrifol am ddarparu’r cyllid craidd 
ar gyfer datblygu’r enwebiad, ac mae hefyd wedi sicrhau cyllid allanol trwy grantiau 
a benthyciadau i weithredu a chyflawni amrywiol brosiectau ar draws yr Eiddo 
Enwebedig. Ar hyn o bryd, mae 3.5 aelod o staff (cyfwerth ag amser llawn) yn 
gweithio ar yr enwebiad yn yr Adran Economi a Chymuned, gyda swyddogion o 
amrywiol adrannau eraill yn rhoi amser ac arbenigedd yn ôl yr angen. Os llwyddir i 
gael arysgrifiad, bydd cydgysylltydd safle Treftadaeth y Byd yn gweithio o Adran 
Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd ar y dechrau.

Ym Mhenrhyndeudraeth mae pencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac 
mae’n cyflogi oddeutu 145 aelod o staff y mae ystod eang eu rolau’n cynorthwyo ei 
waith ar draws y Parc Cenedlaethol. Yn eu plith, mae archeolegydd, cynghorwyr 
cynllunio, cadwraeth a bioamrywiaeth, ac arbenigwyr mewn rheoli treftadaeth, 
twristiaeth a diwylliant. Mae’r Awdurdod wedi rhoi cymorth grant trwy Gronfa 
Partneriaeth Eryri ar gyfer gweithgareddau cymunedol yng Nghydran 6 ac yn ei 
gyffiniau a, hefyd, wedi rhannol gyllido Astudiaethau Nodweddion Trefol ar gyfer 
Cydrannau 3 a 6. 

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac mae’n 
cyflogi tua 250 o bobl. Mae’r staff perthnasol ar gyfer yr Eiddo Enwebedig wedi’u 
lleoli yn Nantgarw ger Caerdydd a Chaernarfon yng Ngwynedd. Ymhlith y staff 
perthnasol mae archeolegwyr, haneswyr, syrfewyr cadwraeth a rheolwyr treftadaeth 
sydd â chyfoeth o brofiad a sgiliau proffesiynol ym maes cadwraeth a rheoli asedau 
hanesyddol o bob math. Maent yn rhoi cyngor ac arweiniad ffurfiol ar reoli’r 
amgylchedd hanesyddol o ran strategaeth ac asedau hanesyddol. Mae Cadw wedi 
rhoi cyllid craidd ar gyfer datblygu’r Enwebiad ac mae’n rhoi cymorth ariannol i 
berchnogion a rheolwyr safle ar gyfer prosiectau cadwraeth trwy ei raglenni grantiau 
Adeiladau Hanesyddol a Henebion. Mae Cadw hefyd yn cynorthwyo i ddarparu 
gwasanaeth cynghori amgylchedd hanesyddol ehangach trwy gyllido pedair 
Ymddiriedolaeth Archeolegol ranbarthol a chyrff cynghori trydydd sector eraill. 

Mae gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru 36 aelod o staff sy’n gweithio o 
Aberystwyth, gan gynnwys arbenigwyr mewn cofnodi, dadansoddi a dehongli’r 
amgylchedd hanesyddol yng Nghymru, a staff curadurol sy’n gyfrifol am Gofnod 
Henebion Cenedlaethol Cymru. Mae’r Comisiwn Brenhinol wedi rhoi cymorth staff 
wrth ddatblygu’r enwebiad.

Yn Llanberis mae Amgueddfa Lechi Cymru, Elfen o Gydran 2 ac mae’n cyflogi 27 
aelod o staff. Mae’n rhan o Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac mae ganddi brofiad 
blynyddoedd o ymwneud â’r gymuned – yn enwedig, felly, o ran hanes llafar, 
archifau a gweithio gyda phobl ifanc. Mae gan yr amgueddfa, hefyd brofiad ym maes 
sicrhau cyllid allanol i brosiectau ac mewn rheoli niferoedd mawr o ymwelwyr 
cartref a rhyngwladol. Hon fydd y brif ganolfan ar gyfer dehongli’r Eiddo Enwebedig.

Ffigwr 5.14. Mae canolfan astudio 
breswyl Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan 
y Bwlch (Elfen 5.8) yn cynnig 
cyrsiau penwythnos a chyrsiau 
wythnos yn rheolaidd ar 
agweddau o Dirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru, gan 
cynnwys cloddio archeolegol 
cymunedol dan oruchwyliaeth 
broffesiynol.
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Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol piau Castell Penrhyn, yng Nghydran 1. Mae 
ganddi staff craidd yn yr eiddo. Mae’r sefydliad ehangach yn cyflogi tua 600 o staff 
ac mae ganddo 5,000 o wirfoddolwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 
Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol arbenigedd ym maes sicrhau cyllid allanol 
i brosiectau, a hefyd mewn rheoli niferoedd mawr o ymwelwyr o Gymru a rhai 
rhyngwladol. Bydd Castell Penrhyn yn ‘ganolfan’ ar gyfer dehongli’r Eiddo Enwebedig.

Mae Prifysgol Bangor yn cyflogi tua 2,000 o staff ac mae ganddi oddeutu 11,000 
o fyfyrwyr gydag ystod eang o arbenigedd. Mae’r Brifysgol yn darparu sgiliau ymchwil 
academaidd ar gyfer yr enwebiad a bydd yn chwarae rhan allweddol yn y Strategaeth 
Ymchwil sy’n datblygu ar gyfer yr Eiddo Enwebedig. 

Mae llawer o ran-ddeiliaid hefyd wedi cyfrannu at yr enwebiad trwy’r amrywiol is-
grwpiau sydd wedi’u sefydlu. Nodir yn y tabl isod sgiliau ac arbenigedd yr is-grwpiau 
a byddant yn parhau os llwyddir i gael arysgrifiad. Yn ogystal â’r is-grwpiau 
cydnabyddedig, mae rhagor o arbenigedd ymhlith y sectorau cymunedol a busnes 
ar draws yr Eiddo Enwebedig a’r ardal warchodedig ehangach sy’n cyfrannu’n 
gadarnhaol at reoli a datblygu’r Eiddo Enwebedig. Bydd arbenigedd lleol yn sicrhau 
profiad dilys i ymwelwyr, gan arddangos treftadaeth anniriaethol, megis iaith a 
thraddodiadau. 

Tabl 5.6 Aelodaeth ac arbenigedd ar draws is-grwpiau’r Bartneriaeth

Is-grŵp Aelodau Arbenigedd

Is-grŵp 
Cadwraeth a 
Chynllunio

Awdurdodau Cynllunio Lleol, 
Cadw, Ymddiriedolaeth 
Archeolegol Gwynedd, 
Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru, Swyddog 
Bioamrywiaeth Cyngor 
Gwynedd, archeolegydd a 
swyddogion cadwraeth Parc 
Cenedlaethol Eryri, 
Amgueddfa Lechi Cymru a’r 
Gwasanaeth Cynllunio 
Mwynau.

Arbenigedd mewn 
amgylchedd hanesyddol

Cynllunio a chadwraeth

Cynllunio mwynau

Cyllido 

Dynodi

Polisi a deddfwriaeth

Tasglu 
Economaidd

Rhan-ddeiliaid busnes yn 
cynnwys perchnogion 
chwareli, gweithredwyr 
twristiaeth a thirfeddianwyr. 
Swyddogion o Wasanaeth 
Economi a Chymuned Cyngor 
Gwynedd, cynrychiolydd 
rheoli cyrchfan a swyddogion 
Croeso Cymru

Cyngor busnes

Cyllido 

Adfywio

Ymgysylltu â sectorau 

Rheoli cyrchfan

Cyfeiriad strategol

Is-grŵp 
Dehongli a 
Throsglwyddo

Swyddogion marchnata a 
chyfathrebu o Gyngor 
Gwynedd, Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri, Cadw, yr 
Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, perchnogion 
atyniadau a busnesau 
cysylltiedig sydd y tu allan i’r 
Ardal Enwebu

Marchnata

Cyfathrebu

Cyllido

Digwyddiadau

Rheoli Ymwelwyr

Rheoli Cyrchfan

Dehongli

Fforwm 
Tirfeddianwyr

Tirfeddianwyr o fewn yr Eiddo 
Enwebedig a’r tu allan iddo

Datblygu

Adfywio 

Creu Swyddi

Ymgysylltu â sectorau

Cadwraeth a gwarchod

Is-grŵp 
Ymchwil ac 
Addysg

Darparwyr addysg, Cyngor 
Gwynedd, Cadw, Amgueddfa 
Lechi Cymru, busnesau a 
mentrau cymdeithasol

Addysg

Ymgysylltu â sectorau

Cyllido

Creu swyddi 

Cysylltiadau rhyngwladol 

Sgiliau traddodiadol 

Prosiectau ysgol

Hyfforddiant

Ffigwr 5.15. Cyfarfod o Grŵp Llywio’r Bartneriaeth.
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Mae’n ofynnol cael gwahanol adnoddau i warchod a rheoli’r Eiddo Enwebedig, fel 
yr amlinellir yn adrannau 5.a i 5.i y ddogfen hon, ac fe welir y gwahanol adnoddau 
hynny yn y tabl isod:

Tabl 5.7 
Adnoddau ar gyfer gwarchod a rheoli’r Eiddo Enwebedig

Dull Gwarchod / Rheoli Cyfrifoldeb Adnoddau

Asedau ac ardaloedd dynodedig statudol ac anstatudol

Cofrestru Cadw Yn ei le

Rhestru Cadw Yn ei le

Ardaloedd Cadwraeth Awdurdodau 
Cynllunio Lleol

Yn eu le

Cofrestr statudol o barciau a gerddi 
hanesyddol yng Nghymru

Cadw Yn ei le

Cofrestr o Dirweddau o 
Ddiddordeb Hanesyddol yng 
Nghymru

Cadw Yn ei le

Parc Cenedlaethol Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri

Yn ei le

Dynodiadau Ecolegol Amryfal (Cyfoeth 
Naturiol Cymru, 
Cyngor Gwynedd, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri)

Yn eu le

Dulliau gweithredu mesurau gwarchodol

Asedau Statudol Cadw, Awdurdodau 
Cynllunio Lleol

Yn eu le

Y system gynllunio Gwlad a Thref Llywodraeth Cymru Yn ei le

Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd Cyngor Gwynedd Yn ei le

Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Eryri

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri

Yn ei le

Asesiad o’r Effaith ar y Dreftadaeth Datblygwyr Yn ei le – penseiri 
treftadaeth, penseiri 
tirweddau, 
swyddogion 
cynllunio, Cadw

Datganiadau Dylunio a Mynediad Datblygwyr Yn eu lle – penseiri 
treftadaeth, penseiri 
tirweddau, 
swyddogion cynllunio

Asesiad o’r Effaith ar yr 
Amgylchedd

Datblygwyr Yn ei le – penseiri 
treftadaeth, penseiri 
tirweddau, 
swyddogion 
cynllunio, Cyfoeth 
Naturiol Cymru

Cynlluniau sydd eisoes yn bodoli

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018–
2023

Cyngor Gwynedd Yn ei le – aelodau 
etholedig, 
swyddogion

Cynllun Economaidd Tirwedd 
Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Tasglu Economaidd Yn ei le – Busnesau, 
tirfeddianwyr, 
mentrau 
cymdeithasol, 
partneriaid, 
cymunedau

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a 
Chynllun Datblygu Lleol Eryri

Awdurdodau 
Cynllunio Lleol

Yn ei le – 
Awdurdodau 
Cynllunio Lleol

Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 
2013–2020

Partneriaeth Rheoli 
Cyrchfan

Yn ei le – Cyngor 
Gwynedd, busnesau, 
cymunedau

Rheoli

Cynllun Rheoli Tirwedd Llechi 
Gogledd Orllewin Cymru

Grŵp Llywio’r 
Bartneriaeth

Yn ei le – partneriaid, 
busnesau, 
cymunedau

Cynlluniau Rheoli Cadwraeth Leol Tirfeddianwyr Yn mynd rhagddo – 
partneriaid, 
tirfeddianwyr

Canllaw Cynllunio Atodol Tirwedd 
Llechi Gogledd Orllewin Cymru

Is-grŵp Cadwraeth 
a Chynllunio

Yn ei le – partneriaid, 
tirfeddianwyr
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6 Monitro

Ffigwr 6.1. Mae Chwarel Cwmorthin yn rhan o grŵp Ffestiniog yng 
Nghydran 5. Mae coed a llwyni egsotig yn amgylchynu cartref 
rheolwr y chwarel, sydd ar uchder o 340 metr ar ochr ddwyreiniol 
Llyn Cwmorthin, gyda thomennydd gwastraff llechi y tu ôl iddo.
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Mae gweithredu proses strwythuredig ar gyfer monitro yn hanfodol i reoli’r Eiddo 
Enwebedig yn llwyddiannus yn y tymor hir. Mae sawl diben i fonitro. Mae’n offeryn 
rheoli ar gyfer unigolion a sefydliadau cyfrifol, sy’n rhoi adborth ar effeithiolrwydd eu 
gwaith wrth ddiogelu a gwarchod y Gwerth Rhyngwladol Eithriadol arfaethedig. 
Dros amser, bydd yn mesur:

• Newidiadau, er gwell neu er gwaeth, ym mhob elfen, ac yn yr Eiddo Enwebedig 
yn ei gyfanrwydd.

• Effeithiolrwydd y system reoli a llywodraethu’r Eiddo Enwebedig, gan gynnwys 
gweithredu Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

• Defnydd cynaliadwy o’r Eiddo Enwebedig. 

• Y wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer gweithgareddau monitro Pwyllgor 
Treftadaeth y Byd, ar gyfer adrodd o bryd i’w gilydd, a wneir ar gylch rheolaidd, ac 
ar gyfer adroddiadau Sefyllfa Cadwraeth os cyfyd problemau.

Caiff yr Eiddo Enwebedig ei fonitro trwy raglenni sydd eisoes yn bodoli ac a gynhelir 
gan y llywodraeth, yn genedlaethol ac yn lleol, a thrwy raglenni newydd a gyflwynir 
os ceir Arysgrifiad.

Ar lefel Elfen, caiff ystod o arferion monitro eu defnyddio ar hyn o bryd, sy’n ei 
gwneud yn bosib i dirfeddianwyr unigol a rheolwyr safle redeg Elfennau yn yr Eiddo 
Enwebedig a gofalu amdanynt trwy ystod o wahanol gyd-destunau statudol, iechyd 
a diogelwch a gweinyddol. Mae natur ac amlder monitro cyflwr Elfennau’n amrywio, 
gan ddibynnu ar y defnydd cyfredol a wneir ohonynt. Ymhlith yr enghreifftiau mae 
archwiliadau dyddiol o draciau ac o seilwaith rheilffyrdd cysylltiedig a gynhelir gan y 
rhai sy’n rhedeg rheilffyrdd Ffestiniog a Thal-y-llyn, ac archwiliadau achlysurol o’r 
safleoedd a gynhelir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru, Cyngor Gwynedd a pherchnogion chwareli.

Ategir gwaith monitro elfennau gan Cadw trwy gynnal cyfres o arolygon monitro 
strwythuredig o gyflwr asedau dynodedig ar draws yr Eiddo Enwebedig cyfan. Caiff 
adeiladau rhestredig eu harchwilio ar gylch pum mlynedd, a henebion cofrestredig 
ar gylch deng mlynedd. Cyfrifoldeb yr Awdurdodau Cynllunio Lleol yw asesu cyflwr 
Ardaloedd Cadwraeth.

Caiff Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2011–2026) a Chynllun 
Datblygu Lleol Eryri (2016–2031) eu monitro’n flynyddol er mwyn cadw llygad ar 
effeithiolrwydd eu polisïau. Bydd pob awdurdod lleol yn paratoi adroddiad monitro 
gyda Phwyllgor Craffu a Phwyllgor Gwaith yn eu cymeradwyo’n lleol cyn adrodd 
arnynt i Weinidogion Cymru. Os cyrhaeddir pwyntiau sbardun, ymchwilir i faterion 
er mwyn deall pam na chaiff polisïau a chynigion eu gweithredu fel y’u bwriadwyd a 
phenderfynu pa gamau sy’n ofynnol. 

Mae effaith gweithgareddau cymunedol, diwylliannol ac adfywio o fewn yr Eiddo 
Enwebedig sy’n cael eu hariannu’n allanol, er enghraifft trwy grantiau gan Lywodraeth 
Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol dan faner LleCHI, hefyd yn cael 
eu monitro a’u gwerthuso yn erbyn meini prawf a nodwyd gan y cyrff grantiau unigol 
a’r cais cyllido. Caiff gwerthusiad ei gomisiynu ar gyfer LleCHI a bydd yn adrodd yn 
ôl ar ddiwedd y prosiect yn 2021.

6.a Dangosydd Allweddol ar gyfer Mesur Sefyllfa 
Cadwraeth

Dewiswyd dangosyddion allweddol i fod yn gyson â gofynion cyfundrefn adrodd 
cyfnodol UNESCO er mwyn sicrhau bod y gwaith monitro’n gywir. Byddant hefyd yn 
gymorth i adnabod blaenoriaethau cadwraeth a phenderfyniadau rheoli. Mae 
dangosyddion wedi’u categoreiddio’n ddwy thema: Tabl 6.1 Sefyllfa Cadwraeth a 
Thabl 6.2 Defnydd Cynaliadwy.

Tabl 6.1 Dangosyddion Allweddol ar gyfer Mesur Sefyllfa Cadwraeth

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Cyfnodoldeb Lleoliad y 
Cofnodion

Nifer yr Adeiladau 
Rhestredig a Henebion 
Cofrestredig yn yr Eiddo 
Enwebedig.

Sefydlog Llinell sylfaen 2019, 
fe’i hadolygir bob 
tair blynedd

Cadw

Nifer yr Ardaloedd 
Cadwraeth yn yr Eiddo 
Enwebedig.

Sefydlog Llinell sylfaen 2019, 
fe’i hadolygir bob 
tair blynedd

Cyngor Gwynedd, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri

Nifer yr Adeiladau 
Rhestredig y cofnodir eu 
bod mewn Perygl yn yr 
Eiddo Enwebedig.

Yn gostwng Llinell sylfaen 2019, 
fe’i hadolygir ar 
gylch pum 
mlynedd

Cadw,
Cyngor Gwynedd, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri

Cyflwr Henebion 
Cofrestredig
yn yr Eiddo Enwebedig.

Pob un 
wedi’i 
graddio’n 
‘Da Iawn’

Llinell sylfaen 2019,
fe’i hadolygir ar 
gylch deng 
mlynedd

Cadw

Nifer yr Henebion 
Cofrestredig y cofnodir 
eu bod mewn Perygl yn 
yr Eiddo Enwebedig. 

Sefydlog Llinell sylfaen 2019, 
fe’i hadolygir ar 
gylch deng 
mlynedd

Cadw

Cyflwr Parciau a Gerddi 
Hanesyddol yn yr Eiddo 
Enwebedig.

Sefydlog Llinell sylfaen 
blwyddyn gyntaf yr 
arysgrifiad,               
fe’i hadolygir bob 
chwe blynedd

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri, 
Yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, 
Cadw

Cyflwr Tirweddau 
Hanesyddol yn yr Eiddo 
Enwebedig ac yn yr ardal 
warchodedig ehangach.

Sefydlog Caiff y llinell 
sylfaen ei sefydlu 
yn 2020, fe’i 
hadolygir ar gylch 
deng mlynedd

Cadw

Cyfanrwydd Cymeriad yr 
Aneddiadau Hanesyddol 
yn yr Eiddo Enwebedig

Sefydlog Asesiad o gyflwr y 
llinell sylfaen 2011 
a 2017 o 
Adroddiadau 
Nodweddion 
Trefol, fe’i hadolygir 
bob pum mlynedd

Cyngor Gwynedd, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri
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Cyfanrwydd y lleoliad, yr 
ymdeimlad o gyrraedd a’r 
golygfeydd arwyddocaol 
o’r Eiddo Enwebedig ac i 
mewn iddo

Sefydlog Llinell sylfaen 2019 
trwy ddisgrifiadau 
o’r lleoliad yn y 
Cynllun Rheoli 
Eiddo, fe’i hadolygir 
yn flynyddol yn 
unol â’r polisi 
cynllunio

Cyngor Gwynedd, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri

Nifer y Cynlluniau Rheoli 
Lleol a lofnodwyd ar 
gyfer yr Eiddo Enwebedig

Yn cynyddu 
/ Sefydlog

Llinell sylfaen 2019,  
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cadw,
Cyngor Gwynedd, 
tirfeddianwyr

Nifer y ceisiadau 
cynllunio yn yr Eiddo 
Enwebedig a’r ardal 
warchodedig ehangach 
lle ystyriwyd bod Safle 
Treftadaeth y Byd wedi’i 
nodi’n ystyriaeth 
berthnasol

Sefydlog Bydd y Llinell 
Sylfaen yn dechrau 
o adeg yr arysgrifio

Cyngor Gwynedd, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri

Tabl 6.2 Dangosyddion Allweddol ar gyfer Mesur Defnydd Cynaliadwy

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Cyfnodoldeb Lleoliad 
Cofnodion

Strategaeth Ymgysylltu â Thwristiaeth

Nifer yr ymweliadau i 
bob un o leoliadau 
‘canolfan’ y Safle 
Treftadaeth y Byd bob 
blwyddyn

Sefydlog Llinell sylfaen 2018, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Sgôr ymwelwyr o’u 
bodlonrwydd gyda’r 
hybiau

Sefydlog / 
Yn cynyddu

Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad,                  
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Nifer a math y 
digwyddiadau 
cymunedol a gynhelir 
sy’n berthynol i’r Eiddo 
Enwebedig 

Sefydlog Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad,                  
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Gwariant ar brosiectau 
cadwraeth ac ailwampio 
yn yr Eiddo Enwebedig

Sefydlog / 
Yn cynyddu

Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Strategaeth Ymgysylltu â’r Gymuned

Nifer y cynrychiolwyr 
cymunedol sy’n 
ymgysylltu â mentrau i 
gefnogi Gwerth 
Rhyngwladol Eithriadol yr 
Eiddo Enwebedig

Yn cynyddu 
/ Sefydlog

Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Nifer y gwirfoddolwyr 
mewn canolfannau a 
lloerennau ac sy’n 
cymryd rhan mewn 
cynlluniau llysgenhadon.

Yn cynyddu 
/ Sefydlog

Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Strategaeth fframwaith ymchwil

Cysylltiadau wedi’u 
sefydlu / cryfhau gyda 
chyrff rhyngwladol, yn 
cynnwys European 
Quarry Landscapes, 
TICCIH, amgueddfeydd, 
prifysgolion a darparwyr 
addysg eraill; ffurfio 
partneriaethau ymchwil.

Yn cynyddu 
/ Sefydlog

Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Nifer a math y 
digwyddiadau addysgol 
sy’n berthnasol i’r Eiddo 
Enwebedig

Sefydlog Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, fe’i 
hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Nifer a math yr 
ymweliadau  addysgol / 
ysgol sy’n berthnasol i’r 
Eiddo Enwebedig 

Sefydlog Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Nifer y cyhoeddiadau / yr 
erthyglau a gyhoeddwyd 
sy’n berthnasol i’r Eiddo 
Enwebedig

Sefydlog Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Adfywio Economaidd

Buddsoddiad 
ychwanegol wedi’i 
sicrhau i gynyddu  
mynediad cyhoeddus a 
gwerthfawrogiad o’r 
Eiddo Enwebedig

Sefydlog / 
Yn cynyddu

Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd

Buddsoddiad 
ychwanegol wedi’i 
sicrhau i gynyddu 
gweithgaredd 
economaidd-
gymdeithasol cynaliadwy 
yn yr Eiddo Enwebedig 
sy’n cefnogi ei Werth 
Rhyngwladol Eithriadol

Sefydlog / 
Yn cynyddu

Blwyddyn Sylfaen 
yr arysgrifiad, 
fe’i hadolygir yn 
flynyddol.

Cyngor Gwynedd
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6.b Trefniadau Gweinyddol ar gyfer Monitro’r Eiddo 
Enwebedigy 

Rheolaeth

Bydd Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yn craffu ar y wybodaeth a roddir trwy fonitro a 
gweithredu’r Cynllun Rheoli Eiddo i sicrhau cysondeb mewn safonau gwaith 
arfaethedig a gwelliannau. Bydd is-grwpiau’n goruchwylio meysydd penodol mewn 
gwaith a wneir ar y cyd, fel yr amlinellir yn y Siart Sefydliadol (Ffigur 5.2) yn adran 5.e. 

Bydd Grŵp Llywio’r Bartneriaeth yn llunio adroddiad blynyddol yn dwyn ynghyd 
wybodaeth o bob ffynhonnell a gweithgareddau aelodau sefydliadol ac unigolion, 
gan adrodd i UNESCO bob chwe blynedd trwy’r broses Adolygu Cyfnodol.

Cyswllt: 
Grŵp Llywio Partneriaeth Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru: Ysgrifenyddiaeth
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SE, Y Deyrnas 
Unedig

llechi@gwynedd.llyw.cymru

Trefniadau Monitro 

Dangosyddion Sefyllfa Cadwraeth 

Dewiswyd y dangosyddion Sefyllfa Cadwraeth i roi gwybodaeth am sefyllfa bresennol 
gwarchod a rheoli, a thueddiadau yn y cyflwr. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei 
chasglu a’i hadolygu trwy’r Is-grŵp Cadwraeth a Chynllunio a’i hadrodd i’r Grŵp 
Llywio Partneriaeth yn flynyddol.

Nifer yr Adeiladau Rhestredig a’r 
Henebion Cofrestredig yn yr Eiddo Enwebedig 

Cyfrifoldeb Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, yw 
dynodi Adeiladau Rhestredig a Henebion Cofrestredig. Cafodd adeiladau sy’n cwrdd 
â’r meini prawf ar gyfer dynodi eu rhestru. Mae rhaglen waith ar y gweill i gofrestru 
ychwaneg o henebion hanesyddol y nodwyd, yn ystod datblygiad yr enwebiad, eu 
bod angen eu gwarchod. Bydd hon wedi’i chwblhau cyn diwedd 2020. 

Cyswllt: 
Dynodiadau Cadw
Cadw, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ, 
Y Deyrnas Unedig

Cadwmailbox@llyw.cymru

Nifer yr Ardaloedd Cadwraeth yn yr Eiddo Enwebedig

Cyfrifoldeb yr awdurdodau cynllunio lleol yw dynodi Ardaloedd Cadwraeth ac fe’i 
cyflawnir yn unol ag Adran 69 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990. Os yw anheddiad neu ran o anheddiad yn cwrdd â’r meini prawf 
ar gyfer statws Ardal Gadwraeth, caiff ystyriaeth ei rhoi i ddynodi. Yn sgil yr 
argymhellion a wnaed yn yr Astudiaethau Nodweddion Trefol, ceir cefnogaeth i greu 
Ardaloedd Cadwraeth yng Nghydran 5 (tref Blaenau Ffestiniog) a Chydran 6 (pentref 

Abergynolwyn). Cynhelir asesiad o’r ardaloedd arfaethedig yn 2020, gan ddynodi 
Ardaloedd Cadwraeth yn dilyn hynny os yw’r aneddiadau’n cyrraedd y meini prawf 
angenrheidiol.

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth LL48 6LF, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@eryri.llyw.cymru

Nifer yr Adeiladau Rhestredig y cofnodir eu bod 
mewn Perygl yn yr Eiddo Enwebedig

Caiff cyflwr adeiladau rhestredig ei asesu gan Cadw ar gylch pum mlynedd. Cedwir 
y wybodaeth ar y Gofrestr o Adeiladau mewn Perygl. Cynhaliwyd yr arolygon 
diweddaraf yn 2013 (Parc Cenedlaethol Eryri) a 2014 (Gwynedd). Dechreuodd 
arolwg newydd yn 2019. Mae gan y ddau awdurdod cynllunio Swyddogion 
Cadwraeth sy’n gyfrifol am fonitro cyflwr adeiladau rhestredig sydd mewn perygl yn 
yr eiddo enwebedig. 

Cyswllt:
Dynodiadau Cadw
Cadw, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ, 
Y Deyrnas Unedig

Cadwmailbox@llyw.cymru

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth LL48 6LF, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@eryri.llyw.cymru 

Cyflwr Henebion Cofrestredig yn yr Eiddo Enwebedig a Nifer yr Henebion 
Cofrestredig y cofnodwyd eu bod mewn Perygl yn yr Eiddo Enwebedig

Mae Wardeiniaid Maes – Henebion, a gyflogir gan Cadw, yn ymweld â phob heneb 
a gofrestrwyd yng Nghymru bob deng mlynedd. Mae wardeiniaid yn cofnodi eu 
cyflwr gan ddefnyddio methodoleg safonol sy’n cyfuno cyfres o gwestiynau penodol 
â thestun disgrifiadol, wedi’i ategu gan ffotograffau. Yn sgil yr adroddiad ceir sgôr 
Heneb mewn Perygl – yn amrywio o ‘risg isel’ i ‘risg uchel – uniongyrchol’. 

Cysylltiadau: 
Tîm Arolygiaeth Archeolegol Gogledd Cymru, 
Cadw, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ, 
Y Deyrnas Unedig

Cadwmailbox@llyw.cymru

mailto:Cadwmailbox@gov.wales
mailto:Cadwmailbox@gov.wales
mailto:Cadwmailbox@gov.wales


6 Monitro 6 Monitro438 439

6
 M

o
n

it
ro

Cyflwr Parciau a Gerddi Hanesyddol yn yr Eiddo Enwebedig

Yn ystod y flwyddyn, bydd y perchnogion – yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – yn cynnal adolygiadau o’r ddau Barc a’r Gerddi 
cofrestredig yn yr Eiddo Enwebedig. Dengys y rhain bod y ddau ohonynt mewn 
cyflwr da. Os llwyddir i gael arysgrifiad, bydd y perchnogion yn cynnal asesiad 
sylfaenol / rheolaeth, gyda chefnogaeth a chymorth Cadw.   

Cyswllt: 
Castell Penrhyn, y Parc a’r Ardd
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Bangor LL57 4HT, Y Deyrnas Unedig

penrhyncastle@nationaltrust.org.uk

Cyswllt:
Gardd Plas Tan y Bwlch
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth LL48 6LF, Y Deyrnas Unedig

Cyflwr Tirweddau Hanesyddol yn yr Eiddo Enwebedig 
a’r ardal warchodedig ehangach

Lluniodd Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ddisgrifiadau o Nodweddion 
Tirwedd yr holl Dirweddau Hanesyddol yn yr Eiddo Enwebedig a’i ardal warchodedig 
ehangach rhwng 2000 a 2009. Bydd y rhain yn sail i fonitro parhaus ar gylch chwe 
blynedd.

Cyswllt: 
Cadw, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ, 
Y Deyrnas Unedig

Cadwmailbox@llyw.cymru

Cyfanrwydd Cymeriad yr Aneddiadau Hanesyddol yn yr Eiddo Enwebedig

Yn 2011 ac yn 2017 cyhoeddodd Cadw Adroddiad Nodweddion Trefol ar gyfer 
tomennydd gwastraff Blaenau Ffestiniog. Comisiynodd Cadw, Cyngor Gwynedd ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri adroddiadau ar aneddiadau Bethesda, Dyffryn 
Nantlle a Chilgwyn, Deiniolen a Chlwt-y-Bont, ac Abergynolwyn. Bydd y wybodaeth 
yn yr adroddiadau hyn yn sail i wybodaeth ar gyfer monitro yn y dyfodol.

Gan ddefnyddio gwybodaeth allan o’r Adroddiadau Nodweddion Trefol, bydd 
canllawiau arfer da yn cael eu llunio ar gyfer cymunedau ym mhob anheddiad, er 
mwyn llywio gwaith datblygu, gwella a phenderfyniadau priodol yn sgil gwell 
dealltwriaeth o gymeriad hanesyddol. Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol hefyd yn 
cynorthwyo i sicrhau cyfanrwydd cymeriad aneddiadau hanesyddol a gaiff ei fonitro 
trwy’r broses gynllunio. 

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth LL48 6LF, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@eryri.llyw.cymru

Cyfanrwydd y Lleoliad, Ymdeimlad o Gyrraedd a Golygfeydd 
Arwyddocaol allan o’r Eiddo Enwebedig ac i mewn iddo 

Ym Mhennod 2 Cynllun Rheoli Eiddo Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru ceir 
disgrifiad o’r hyn yw lleoliad a sut y byddir yn rheoli lleoliad y Safle Treftadaeth y Byd 
arfaethedig. Yn y bennod hon, ceir disgrifiad o’r lleoliad creiddiol, y golygfeydd 
arwyddocaol a’r ymdeimlad o gyrraedd ar gyfer pob Cydran yn yr Eiddo Enwebedig.

Byddir yn monitro lleoliad yr Eiddo Enwebedig yn barhaus trwy weithredu polisïau 
cynllunio perthnasol. Byddir yn adolygu effeithiolrwydd y polisïau hyn yn flynyddol 
yn unol â gweithdrefnau cynllunio statudol.

Cyswllt: 
Grŵp Llywio Partneriaeth Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru: Ysgrifenyddiaeth
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SE, Y Deyrnas 
Unedig

llechi@gwynedd.llyw.cymru

Nifer y Cynlluniau Rheoli a Lofnodwyd ar gyfer yr Eiddo Enwebedig

Bydd Cynlluniau Rheoli Lleol yn eu lle ar gyfer pob un o elfennau allweddol Safle 
Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru cyn yr arysgrifiad. Caiff y 
rhain eu datblygu mewn partneriaeth rhwng perchnogion safle / tir a Grŵp Llywio’r 
Bartneriaeth a byddant yn amlinellu gweithrediadau rheoli tymor byr, canolig a hir ar 
gyfer y safle. Caiff cynlluniau eu hadolygu’n flynyddol neu’n unol â’r angen.

Cyswllt: 
Grŵp Llywio Partneriaeth Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru: Ysgrifenyddiaeth
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SE, Y Deyrnas 
Unedig

llechi@gwynedd.llyw.cymru

Nifer y ceisiadau cynllunio yn yr Eiddo Enwebedig a’r ardal 
warchodedig ehangach lle nodwyd bod ystyried Safle Treftadaeth 
y Byd yn ystyriaeth berthnasol.

Cesglir y wybodaeth hon yn flynyddol yn rhan o waith gweithredu prosesau cynllunio 
statudol. 

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Cyswllt: 
Swyddog Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth LL48 6LF, Y Deyrnas Unedig

cynllunio@eryri.llyw.cymru

mailto:Cadwmailbox@gov.wales
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Dangosyddion Defnydd Cynaliadwy

Dewiswyd y dangosyddion defnydd cynaliadwy er mwyn darparu gwybodaeth am 
ystod eang y ddulliau defnyddio sy’n berthnasol ar draws y Cydrannau a’r Elfennau 
yn yr Eiddo Enwebedig. Caiff y wybodaeth ei chasglu a’i hadolygu trwy’r Is-grŵp 
Cynllunio a Chadwraeth ac Adfywio Economaidd ac adroddir arni i Grŵp Llywio’r 
Bartneriaeth yn flynyddol.

Mae’r dangosyddion yn cysylltu â Chynllun Gweithredu Cynllun Rheoli Eiddo 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Cyswllt: 
Grŵp Llywio Partneriaeth Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru: Ysgrifenyddiaeth
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SE, Y Deyrnas 
Unedig

llechi@gwynedd.llyw.cymru

6.c Canlyniadau’r Ymarferion Adrodd Blaenorol

Nifer yr Adeiladau Rhestredig a’r Henebion Cofrestredig 
yn yr Eiddo Enwebedig 

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Canlyniadau Diweddaraf

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 
a’r Henebion Cofrestredig yn 
yr Eiddo Enwebedig

Sefydlog 2019:
328 o adeiladau rhestredig
17 o henebion cofrestredig

Cyfrifoldeb Cadw yw dynodi Adeiladau Rhestredig a Henebion Cofrestredig. 

Mae gwybodaeth – yn cynnwys disgrifiadau o’r holl henebion cofrestredig – ar gael 
i’r cyhoedd ac mae modd ei gweld ar-lein gan Cadw gan ddefnyddio Cof Cymru 
https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cof-cymru/chwilio-cofnodion-
cadw. 

Nifer yr Ardaloedd Cadwraeth yn yr Eiddo Enwebedig

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Canlyniadau Diweddaraf

Nifer yr Ardaloedd Cadwraeth 
yn yr Eiddo Enwebedig

Sefydlog 2019:
9 
Cydran 1: Llandygái; Mynydd 
Llandygái; Eglwys St Anne; 
Tanysgafell; Stryd Fawr Bethesda; 
Bethesda – Rhes Gordon; 
Bethesda – Stryd John; Bethesda 
– Braichmelyn.
Cydran 5: Porthmadog

Cyfrifoldeb yr Awdurdodau Cynllunio Lleol yw dynodi Ardaloedd Cadwraeth a 
gwneir hyn yn unol ag Adran 69 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990.

Mae map o’r Ardaloedd Cadwraeth yng Ngwynedd ar gael gan  Gyngor Gwynedd 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/map/.

Ffigwr 6.2. Swyddogion Cadw yn ymweld â Chydran 4 er mwyn monitro ac asesu.

https://www.gwynedd.llyw.cymru/map/
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Cyflwr Adeiladau Rhestredig yn yr Eiddo Enwebedig 
y cofnodir eu bod mewn Perygl 

Indica Dangosydd tor Statws 
Delfrydol

Canlyniadau Diweddaraf

Nifer yr Adeiladau Rhestredig 
yn yr Eiddo Enwebedig y 
cofnodir eu bod mewn Perygl.

Yn gostwng 2019

Gwynedd:
274 o Adeiladau rhestredig
51 o Adeiladau mewn Perygl

Parc Cenedlaethol Eryri:
54 o Adeiladau rhestredig
4 o Adeiladau mewn Perygl

Cyfanswm:
328 o Adeiladau rhestredig
55 o Adeiladau mewn Perygl

Swyddogion Cadwraeth Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
sy’n gyfrifol am fonitro cyflwr adeiladau rhestredig sydd mewn perygl yn yr Eiddo 
Enwebedig. Cedwir y canlyniadau gan yr adrannau hynny.

Cyflwr Henebion Cofrestredig yn yr Eiddo Enwebedig 

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Canlyniadau Diweddaraf

Cyflwr Henebion Cofrestredig 
yn yr Eiddo Enwebedig

Pob un 
wedi’i 
graddio’n 
‘Da Iawn’

2019

2 Da iawn
8 Da
5 Gweddol
2 Gwael

Cyfanswm: 17

Mae Cadw’n dal yr holl wybodaeth sy’n berthnasol i Gyflwr Henebion Cofrestredig 
yn yr Eiddo Enwebedig. 

Nifer y Cynlluniau Rheoli Lleol a Lofnodwyd ar gyfer yr Eiddo Enwebedig

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Canlyniadau Diweddaraf

Nifer y Cynlluniau Rheoli Lleol 
a Lofnodwyd

Yn cynyddu 2019
Dim hyd yma er bod un bron 
wedi’i gwblhau a bydd eraill yn 
cael eu cwblhau erbyn yr hydref 
2020.

Caiff y rhain eu cadw gan Grŵp Llywio Partneriaeth Safle Treftadaeth y Byd – Llechi.

Nifer yr ymweliadau i bob un o ‘ganolfannau’ 
y Safle Treftadaeth y Byd yn flynyddol

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Canlyniadau Diweddaraf

Nifer yr ymweliadau i bob un o 
‘ganolfannau’ y Safle 
Treftadaeth y Byd yn flynyddol

Sefydlog Castell Penrhyn: 118,762
Amgueddfa Lechi Cymru: 126,169
Rheilffordd Ffestiniog: 113,000
Llechwedd: 225,000
Rheilffordd Talyllyn: 49,000

Cyfanswm: 631,931

Cedwir y wybodaeth gan Grŵp Llywio Partneriaeth Safle Treftadaeth y Byd – Llechi, 
o wybodaeth a gafwyd gan reolwyr ‘canolfannau’.

Buddsoddiad ychwanegol wedi’i sicrhau i gynyddu 
gweithgaredd economaidd-gymdeithasol cynaliadwy yn 
yr Eiddo Enwebedig sy’n cefnogi ei Werth Rhyngwladol Eithriadol

Dangosydd Statws 
Delfrydol

Canlyniadau Diweddaraf

Buddsoddiad ychwanegol 
wedi’i sicrhau i gynyddu 
gweithgaredd economaidd-
gymdeithasol cynaliadwy yn yr 
Eiddo Enwebedig sy’n cefnogi 
ei Werth Rhyngwladol 
Eithriadol

Sefydlog Cronfa’r Dreftadaeth: £362,000
Parc Cenedlaethol Eryri: £7,500
Datblygu Gwledig: £50,000
Y Gronfa Datblygu Cymunedau 
Gwledig: £44,672
Llywodraeth Cymru: £500,000
Cadw: £60,000

Cyfanswm: £1,024,172

Cedwir y wybodaeth gan Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd a Grŵp 
Llywio Partneriaeth Safle Treftadaeth y Byd – Llechi.
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7.a Ffotograffau a rhestr o ddelweddau clyweledol a 
ffurflen awdurdodi

Mae pymtheg delwedd ar hugain o’r Eiddo Enwebedig ynghlwm wrth yr enwebiad 
hwn.

Rhoddir yr hawl i UNESCO atgynhyrchu a chaniatáu i atgynhyrchu, eitemau 1–35 yn 
rhad ac am ddim er diben yr enwebiad hwn. Dylid cydnabod perchennog yr 
hawlfraint a’r ffotograffydd gydag unrhyw atgynhyrchiad o’r fath. e.e. Hawlfraint y 
Goron. CBHC.

Mae’r holl ddelweddau yn y ddogfen enwebu yng nghadw yng Nghomisiwn 
Brenhinol Henebion Cymru (CBHC).

Manylion Cyswllt:
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
SY23 3BU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn. 01970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk. 

Mae cydnabyddiaeth am yr holl luniau sydd yn y ddogfen enwebu i’w chael ar 
ddiwedd y ddogfen hon.

Rhif Fformat Teitl Dyddiad Ffotograffydd 
a Chyfeirnod

Perchennog 
yr Hawlfraint

Cyswllt Ildio hawliau 
anghyfyngedig

1 Digidol Bethesda a 
Chwarel y 
Penrhyn 
(Cydran 1)

07/2011 CBHC
AP_2011_2859

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

2 Digidol Abercegin, 
Castell Penrhyn a 
Dyffryn Ogwen 
(Cydran 1)

6/2018 CBHC
AP_2018_0748

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

3 Digidol Chwarel y 
Penrhyn (Cydran 
1)

06/2018 CBHC
AP_2018_0492

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

4 Digidol Injan hydrolig, 
Chwarel y 
Penrhyn (Cydran 
1)

07/2017 Jon Knowles 
JDK_8735

Cyngor 
Gwynedd

CBHC N

5 Digidol Anheddiad 
Mynydd 
Llandygái 
(Cydran 1)

04/2018 CBHC
AP_2018_0646

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

Rhif Fformat Teitl Dyddiad Ffotograffydd 
a Chyfeirnod

Perchennog 
yr Hawlfraint

Cyswllt Ildio hawliau 
anghyfyngedig

6 Digidol Rhes Gordon, 
Bethesda 
(Cydran 1)

02/2017 Richard 
Hayman
BUCP_499

Cyngor 
Gwynedd

CBHC N

7 Digidol Capel Jerusalem, 
Bethesda 
(Cydran 1)

03/2017 Richard 
Hayman
BUCP_111

Cyngor 
Gwynedd

CBHC N

8 Digidol Cae’r Berllan, 
Bethesda 
(Cydran 1)

02/2017 Richard 
Hayman
BUCP_158

Cyngor 
Gwynedd

CBHC N

9 Digidol Castell Penrhyn 
(Cydran 1)

06/2018 CBHC
AP_2018_0729

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

10 Digidol Chwarel 
Dinorwig 
(Cydran 2)

10/2015 CBHC 
AP_2015_3391

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

11 Digidol Chwarel 
Dinorwig 
(Cydran 2)

06/2005 CBHC
AP_2005_2945

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

12 Digidol Barics Y Dre’ 
Newydd 
(Cydran 2)

05/2013 CBHC
DS2013_204_ 
011

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

13 Digidol Ponc ‘Awstralia’, 
Chwarel 
Dinorwig 
(Cydran 2)

06/2018 CBHC
AP_2018_0835

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

14 Digidol Byrddau llifio 
melin Ponc 
‘Awstralia’, 
Chwarel 
Dinorwig 
(Cydran 2)

06/2017 Dave Hopewell
G2398/567

Ymddiriedolaeth 
Archeolegol 
Gwynedd 

CBHC N

15 Digidol Inclên V2, 
Chwarel 
Dinorwig 
(Cydran 2)

03/2019 CBHC 
DSC_3294

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

16 Digidol Amgueddfa 
Lechi Cymru 
(Cydran 2)

10/2007 CBHC
DS2007_417_ 
004

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

17 Digidol Aneddiadau 
Deiniolen a 
Chlwt-y-Bont 
(Cydran 2)

06/2018 CBHC
AP_2018_905

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

18 Digidol Ysbyty Chwarel 
Dinorwig 
(Cydran 2)

03/2018 CBHC
DSC_3274

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

mailto:nmr.wales@rcahmw.gov.uk


7 Dogfennaeth 7 Dogfennaeth448 449

7 
D

o
g

fe
n

n
ae

th

Rhif Fformat Teitl Dyddiad Ffotograffydd 
a Chyfeirnod

Perchennog 
yr Hawlfraint

Cyswllt Ildio hawliau 
anghyfyngedig

19 Digidol Injan Drawst 
Gernywaidd 
Dorothea 
(Cydran 3)

02/2017 Dave Hopewell
G2398/442

Ymddiriedolaeth 
Archeolegol 
Gwynedd

CBHC N

20 Digidol Tirwedd 
Chwareli Dyffryn 
Nantlle (Cydran 
3)

6/2018 CBHC
AP_2018_0846

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

21 Digidol Rhaffordd 
‘Blondin’, 
Chwarel Pen yr 
Orsedd (Cydran 
3)

12/2016 Dave Hopewell 
G2398/302

Ymddiriedolaeth 
Archeolegol 
Gwynedd

CBHC N

22 Digidol Pentref Nantlle 
(Cydran 3)

06/2018 CBHC
AP_2018_0972

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

23 Digidol Aneddiadau ar 
Fynydd Cilgwyn 
(Cydran 3)

02/2017 CBHC
AP_2018_0892

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

24 Digidol Chwarel 
Gorseddau 
(Cydran 4)

10/2015 CBHC
AP_2015_3466

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

25 Digidol Chwarel Bwlch y 
Ddwy Elor 
(Prince of Wales) 
(Cydran 4)

10/2015 CBHC
AP_2015_3427

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

26 Digidol Chwarel 
Gorseddau a 
Phentref Treforys 
(Cydran 4)

01/2007 CBHC Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

27 Digidol Melin Lechi 
Ynysypandy 
(Cydran 4)

08/2007 CBHC
DS2007_280_ 
001

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

28 Digidol Tirwedd Blaenau 
Ffestiniog 
(Cydran 5)

07/2011 CBHC 
AP_2011_3093

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

29 Digidol Rheilffordd 
Ffestiniog 
(Cydran 5)

– Roger Dimmick Ffestiniog & 
Welsh Highland 
Railways

CBHC N

30 Digidol Mwynglawdd 
Cwmorthin 
(Cydran 5)

12/2013 Jon Knowles
JDK_2497

Jon Knowles CBHC N

31 Digidol Rheilffordd 
Ffestiniog a 
Harbwr 
Porthmadog 
(Cydran 5)

06/2018 CBHC
AP_2018_1075

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

Rhif Fformat Teitl Dyddiad Ffotograffydd 
a Chyfeirnod

Perchennog 
yr Hawlfraint

Cyswllt Ildio hawliau 
anghyfyngedig

32 Digidol Pentref 
Abergynolwyn 
gyda Chwarel 
Bryneglwys yn y 
pellter (Cydran 6)

06/2018 CBHC
AP_2018_1142 

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

33 Digidol Chwarel 
Bryneglwys 
(Cydran 6)

06/2018 CBHC
AP_2018_1120

Hawlfraint y 
Goron. CBHC

CBHC N

34 Digidol Agorydd yn 
Chwarel 
Bryneglwys 
(Cydran 6)

11/2012 Jon Knowles
JDK_19378

Jon Knowles CBHC N

35 Digidol Rheilffordd 
Talyllyn yn croesi 
Traphont 
Dolgoch (Cydran 
6)

– DAZ3458 Rheilffordd 
Talyllyn Railway

CBHC N
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7.b Testunau sy’n berthnasol i ddynodiad gwarchodol, 
copïau o Gynlluniau rheoli eiddo neu systemau 
rheoli a gofnodwyd a phigion o gynlluniau eraill 
sy’n berthnasol i’r eiddo

Ynghlwm wrth yr enwebiad hwn mae Cynllun Rheoli Eiddo sef Cynllun Rheoli Eiddo 
Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, y pum Astudiaeth Nodweddion Trefol a 
gynhaliwyd ar Fethesda (Elfen 1.6), Deiniolen a Chlwt-y-Bont (Elfen 2.8), Pentref 
Nantlle a Chilgwyn (Elfennau 3.10-11), Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6), ac Abergynolwyn 
(Elfen 6.3), y Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol ac adroddiadau ar Bennu Nodweddion 
Tirwedd Hanesyddol.

Ynghlwm wrth yr enwebiad hwn ac wedi’u rhestru isod mae dolenni at bob 
deddfwriaeth sy’n berthnasol i warchod yr Eiddo Enwebedig.

Deddfwriaeth a Chanllawiau Rhyngwladol

Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication

The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites http://
icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf

Deddfwriaeth a Chanllawiau Cenedlaethol

Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad (1949) https://www.legislation.gov.uk/
cy/ukpga/Geo6/12-13-14/97 

Rheoliadau (Tomennydd) Cloddfeydd a Chwareli 1971 https://www.legislation.gov.uk/cy/
uksi/1971/1377/made

Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archeolegol 1979 https://www.legislation.gov.uk/cy/
ukpga/1979/46

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 https://www.legislation.
gov.uk/cy/ukpga/1990/9/contents

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/1990/8/contents

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 https://www.legislation.gov.uk/cy/
anaw/2015/2/contents/enacted

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/4/contents/
enacted

Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2016/4/
contents

Amcanestyniadau Newid Hinsawdd y DU 2018 https://www.metoffice.gov.uk/research/
approach/collaboration/ukcp/index

Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer rheoli amgylchedd hanesyddol Cymru mewn ffordd gynaliadwy 
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2019-05/Conservation_Principles_CY.pdf

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (NCTM1) https://gov.wales/sites/default/files/
publications/2018-09/mtan1-aggregates.pdf

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/1981/69

Rheoliadau Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Chadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau yr UE 2010 
https://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2010/490/contents/made

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2000/37/
contents

Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol 2017 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/571/
pdfs/uksi_20170571_en.pdf

Polisi a Chanllawiau Llywodraeth Cymru

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10 (2018) https://llyw.cymru/polisi-cynllunio-cymru-
argraffiad-10

Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol (Mai 2017) https://gov.wales/sites/
default/files/publications/2018-09/tan24-historic- environment.pdf

Rheoli Newid ar Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru (Mai 2017) https://cadw.gov.wales/
sites/default/files/2019-05/20170531Managing%20 Change%20in%20World%20Heritage%20
Sites%20in%20Wales%2031146%20EN_0.pdf

Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru https://gov.wales/sites/default/files/
publications/2018-09/design-and-access-statements.pdf 

Rheoliadau Cynllunio (Adeilad Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygiad Rhif. 2) 
2017 https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2017/638/made

Rheoliadau Cynllunio (Adeilad Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) https://www.
legislation.gov.uk/cy/wsi/2012/793/contents/made

Cymru’n Un: Cysylltu’r Genedl, Strategaeth Drafnidiaeth Cymru https://llyw.cymru/sites/
default/files/publications/2017-09/strategaeth-drafnidiaeth-cymru.pdf 

Cynlluniau a Chanllawiau Lleol

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016 https://cynllunio.eryri.llyw.cymru/polisi/cynllun-datblygu-
lleol/

Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn 2017 https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/
Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/
Adroddiad-Monitro-Blynyddol-1-Awst-2017-i-31-Mawrth-2019.pdf

Cynllun Cyngor Gwynedd 2018–2023 https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/
Strategaethau-a-pholis%c3%afau/Cynlluniau-corfforaethol-a-strategaethau/Cynllun-
Cyngor-Gwynedd-2018-23.aspx

Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 2013–2020 https://www.visitsnowdonia.info/sites/default/
files/2020-11/CynllunRheoliCyrchfanGwynedd2013-2020.pdf 

Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru 2 https://www.grwparfordirolgorllewincymru.
cymru/sites/default/files/2019-06/Appendix%20A_0.pdf

Cofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru (Cadw, ICOMOS, 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru, 2000) http://lle.gov.wales/catalogue/item/
RegisteredLandscapesOfOutstandingHistoricInterestInWales/?lang=cy

Canllaw Arfer Da ar Ddefnyddio’r Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru 
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2019-05/LandscapesRegisterGoodPractice_CY_0.
pdf

Ynys Môn, Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri: Asesiad o Sensitifrwydd a Chapasiti y Tirwedd 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/
Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-cefndirol/Astudiaeth-Sensitifrwydd-a-
Chapasiti-y-Tirwedd-(DC.020).pdf    

Nodweddion Trefol

Nodweddion Trefol Blaenau Ffestiniog https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/cy-
placemaking/nodweddion-hanesyddol/nodweddion-trefol#section-blaenau-ffestiniog

Nodweddion Trefol Bethesda https://coflein.gov.uk/media/254/459/634146.pdf

Nodweddion Trefol Deiniolen / Clwt-y-Bont https://www.llechi.cymru/sites/default/
files/2021-09/Astudiaeth%20Cymeriad%20Deiniolen.pdf

Nodweddion Trefol Pentref Nantlle a Chilgwyn https://www.llechi.cymru/sites/default/
files/2021-09/Nantlle%20character%20study.pdf

Nodweddion Trefol Abergynolwyn https://www.llechi.cymru/sites/default/files/2021-09/
Abergynolwyn%20character%20study.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf
http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/4/contents
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7.c Ffurf a dyddiad cofnodion neu restr fwyaf diweddar 
o’r Eiddo

Ynghlwm wrth yr enwebiad hwn mae Rhestr o’r Eiddo Enwebedig ac ynddi 
nodweddion archeolegol ac asedau dynodedig, wedi’u casglu o’r ffynonellau 
gwybodaeth y ceir eu manylion isod.

Er mwyn llywio’r enwebiad, cynhaliwyd cyfres o asesiadau archeolegol rhwng 2015 
a 2019 i baratoi rhestr lawn o’r holl nodweddion archeolegol creiriol yn yr Eiddo 
Enwebedig. Yn y wybodaeth a gasglwyd ceir disgrifiadau a ffotograffau o’r holl 
nodweddion hanesyddol i greu rhestr gynhwysfawr. Mae hon ar gael i’r cyhoedd ac 
mae modd ei gweld ar-lein gan ddefnyddio Archwilio https://archwilio.org.uk/
her/chi1/arch.html?county=Gwynedd&lang=cym

Cedwir disgrifiadau o asedau dynodedig yn yr Eiddo Enwebedig (Henebion 
Cofrestredig, Adeiladau Rhestredig a Pharciau a Gerddi Hanesyddol) ac o Dirweddau 
Hanesyddol Cofrestredig, gan Cadw ac maent ar gael i’r cyhoedd. Mae modd eu 
gweld ar-lein gan ddefnyddio Cof Cymru https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-
chymorth/cof-cymru/chwilio-cofnodion-cadw. 

Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yn cadw gwybodaeth am Nodweddion 
Tirwedd Hanesyddol gwahanol ardaloedd o fewn y Tirweddau Hanesyddol 
Cofrestredig, ac maent ar gael i’r cyhoedd. Mae modd eu gweld ar-lein http://www.
heneb.co.uk/hlc/hlc.html

Cedwir gwybodaeth am yr Ardaloedd Cadwraeth o fewn yr Eiddo Enwebedig gan 
Gyngor Gwynedd. Mae modd gweld eu lleoliadau, ynghyd â ffin Parc Cenedlaethol 
Eryri ar-lein trwy ddefnyddio Map Gwynedd https://www.gwynedd.llyw.cymru/
map/

Cedwir gwybodaeth am ddynodiadau amgylcheddol – Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig, Ardaloedd Gwarchod Arbennig, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol – gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae 
gwybodaeth ar gael o Borth-daear Lle https://lle.gov.wales/home?lang=cy

7.d Cyfeiriadau mannau lle cedwir rhestrau, cofnodion 
ac archifau

Cadw

Mae Cadw yn dal manylion cofnodion manwl am asedau hanesyddol dynodedig 
Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru.

Cyfeiriad: 
Cadw, Plas Carew, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ, 
Y Deyrnas Unedig

Cofnod Amgylchedd Hanesyddol

Mae’r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol y mae Ymddiriedolaeth Archeolegol 
Gwynedd yn gofalu amdano yn cynnwys gwybodaeth am asedau dynodedig a rhai 
nad ydynt wedi’u dynodi sy’n gysylltiedig â’r diwydiant llechi. Mae’r gwasanaeth 
Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn cadw copïau o’r holl astudiaethau archeolegol 
sy’n berthnasol i’r eiddo enwebedig. 

Cyfeiriad: 
Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd Cyf, Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor 
LL57 2RT, Y Deyrnas Unedig

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, sef yr archif genedlaethol ar gyfer yr 
amgylchedd yng Nghymru, dan ofal Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Cyfeiriad: 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ffordd Pen-glais, Aberystwyth SY23 3BU, 
Y Deyrnas Unedig

Daliadau archifol

Gwasanaeth Archifau Gwynedd sy’n gofalu am archif chwareli’r Penrhyn (Elfen 1.1), 
Dinorwig (Elfen 2.1), Dorothea (Elfen 3.3), Pen yr Orsedd (Elfen 3.7), Oakeley (Elfen 
5.1) a Llechwedd (Elfen 5.2-6) a rheilffyrdd Nantlle (Elfen 3.9), Ffestiniog (Elfen 5.10) 
a Thal-y-llyn (Elfen 6.4).
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8.a Darparwr 

Arweinydd

Roland Evans, Pennaeth Cynorthwyol, Economi a Chymuned, 
Cyngor Gwynedd

Cyfeiriad:
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01286 679450
E-bost: rolandevans@gwynedd.llyw.cymru

Tîm

Mae tîm cydlynu wedi bod yn gyfrifol am baratoi a chyflwyno’r goflen enwebu sy’n 
cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Gwynedd, Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru, ac ymgynghorwyr arbenigol/cynghorwyr allanol, Dr David Gwyn a Barry 
Gamble. Mae mewnbwn a chyngor hefyd wedi’u rhoi gan holl aelodau Grŵp Llywio’r 
Bartneriaeth, is-grwpiau, rhan-ddeiliaid a chynghorwyr allanol eraill.

8.b Sefydliad / Asiantaeth Leol Swyddogol

Cyngor Gwynedd

Cyfeiriad:
Pencadlys Cyngor Gwynedd, 
Stryd y Castell, 
Caernarfon, 
Gwynedd
LL55 1SE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01286 679947
E-bost: llechi@gwynedd.llyw.cymru8 Gwybodaeth Cysylltu 

Awdurdodau Cyfrifol

Ffigwr 8.1. Mae’r grisiau llechi sy’n cysylltu Llawr C a Llawr 1 yn 
agorydd Chwarel Cwmorthin yng Nghydran 5 yn enghraifft dda o 
nodwedd oedd yn gyffredin ar un adeg.

mailto:rolandevans@gwynedd.llyw.cymru
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8.c Sefydliadau Lleol Eraill 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyfeiriad:
Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6LF, Y Deyrnas 
Unedig

Ffôn: 01766 770274 
E-bost: parc@eryri.llyw.cymru

Cadw 

Cyfeiriad: 
5/7 Plas Carew, Cefn Coed, Nantgarw, Caerdydd CF15 7QQ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 0300 025 6000
E-bost: Cadw@llyw.cymru

Croeso Cymru

Cyfeiriad: 
Stad Ddiwydiannol Trefforest, Canolfan QED, Y Brif Rodfa, Pontypridd CF37 5YR, 
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 0333 006 3001
E-bost: ymholiadau.cymru@llyw.cymru

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cyfeiriad:
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Gwynedd LL55 4TY, Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 029 2057 3700
E-bost: llechi@amgueddfacymru.ac.uk 

Prifysgol Bangor

Cyfeiriad:
Bangor LL57 2DG, Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01248 351151
E-bost: marketing@bangor.ac.uk

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Cyfeiriad: 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU, 
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01970 621200
E-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk 

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyfeiriad: 
Castell Penrhyn a’r Ardd, Bangor, Gwynedd LL57 4HT, Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01248 353084
E-bost: penrhyncastle@nationaltrust.org.uk

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

Cyfeiriad: 
Gorsaf yr Harbwr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NF, Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01766 516000
E-bost: enquiries@ffwhr.com

Rheilffordd Talyllyn

Cyfeiriad: 
Tywyn, Gwynedd LL36 9EY, Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01654 710472
E-bost: enquiries@talyllyn.co.uk

Amgueddfa’r Môr Porthmadog

Cyfeiriad:
Yr Harbwr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9LU, Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01766 514581

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd

Cyfeiriad:
Craig Beuno, Ffordd y Garth, Bangor, Gwynedd LL57 2RT, y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01248 352535
E-bost: gat@heneb.co.uk

8.d Gwefan Swyddogol 

http://www.llechi.cymru/cy/Cartref.aspx 
Enw cyswllt: Roland Evans
E-bost: llechi@gwynedd.llyw.cymru

mailto:marketing@bangor.ac.uk
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Llofnodwyd ar ran Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Giles Smith 
Dirprwy Gyfarwyddwr Twristiaeth Treftadaeth a Diplomyddiaeth Ddiwylliannol 

9 Llofnod ar Ran y 
Wladwriaeth sy’n Barti

Ffigwr 9.1. Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle, 
Cydran 3. Yn edrych i’r de-orllewin tuag at Fôr 

Iwerddon a phenrhyn Llŷn.
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Cydnabyddiaeth 

Fe hoffem ddiolch i’r sefydliadau canlynol am eu gwaith arwrol, cyfraniad adnoddau a’u 
hymrymiad i’r Enwebiad yma – DIOLCH.

Cyngor Gwynedd

Aelodau Cabinet Cyngor Gwynedd 
– ddoe a heddiw

Aelodau Etholedig Lleol

Cynghorau Cymuned

Yr Arglwydd Dafydd Wigley o Gaernarfon
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Llywodraeth Cymru – Cadw a Chroeso 
Cymru

Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon

Historic England

ICOMOS-UK
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Prifysgol Bangor
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Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd
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Dorothea Pumped Hydro

JW Greaves
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Partneriaeth Ogwen

Partneriaeth Bro Lleu

Antur Nantlle

Nantlle 2020

Zip World

First Hydro / Engie

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dŵr Cymru

Undeb Amaethwyr Cymru
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Rheilffordd Llyn Padarn

King Arthur’s Labyrinth

Amgueddfa’r Môr Porthmadog

Carter Jones (Penrhyn Estates)

Inigo Jones

Trafnidiaeth Cymru

Treftadaeth Ddisylw?

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Tîm Cydlynu’r Prosiect:

Roland Evans, Cyngor Gwynedd

Hannah Joyce, Cyngor Gwynedd

Gareth Jones, Cyngor Gwynedd

Louise Barker, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Dr Kathryn Roberts, Llywodraeth Cymru, Cadw

Ashley Batten, Llywodraeth Cymru, Cadw

Dr David Gwyn, Govannon Consultancy

Barry Gamble

Tîm Ymgysylltu Cymunedol a LleCHI:

Gwenan Pritchard

Iwan Terschowetz

Elin Evans

Bethan Jones-Parry

Catrin Siriol

Ac i’n cynghorwyr allweddol, ein ffrindiau beirniadol a’n cyfranwyr ymchwil:

Dr Peter Wakelin

Syr Neil Cossons

Henry Owen-John (Historic England)

Enid Williams (Yr Adran Digidol, Diwylliant, 
 Cyfryngau a Chwaraeon)

Philip Cayla

Athro Christian Uhlir

Stephen Hughes

Richard Hayman 

Helen Maclagan

John Hodgson

Chris Blandford

Chris Mahon

Deborah Boden

Dr Sian Rees (ICOMOS-UK)

Laurence Smith (Llywodraeth Cymru, Cadw)

Jon Knowles

Estynnwn ein diolch i Safleoedd Treftadaeth y Byd sydd wedi rhoi eu hamser a’u 
harbenigedd i roi arweiniad a chymorth i ddatblygu’r Enwebiad hwn:

World Heritage UK

Cornwall and West Devon Mining Landscape

Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon

Cestyll a Muriau Tref y Brenin Edward yng Ngwynedd

The English Lake District

Traphont a Chamlas Pontcysyllte

Holl wirfoddolwyr ac aelodau’r gymuned sydd wedi rhoi cefnogaeth, cymorth a chyngor:

Cydran 1: Partneriaeth Ogwen 
Neuadd Ogwen 
Cyngor Cymuned Llandygái 
Cyngor Cymuned Bethesda 
Cyngor Cymuned Llanllechid 
Ysgol Dyffryn Ogwen

Cydran 2: Dyfodol Deiniolen 
Deiniolen Rural Futures 
Pwyllgor Pentra 
Grwp Datblygu Deiniolen 
Cyngor Cymuned Llanberis 
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen 
Menter Fachwen 
Ysgol Y Felinheli 
Hwb Eryri 
Ysgol Brynrefail 
Band Deiniolen 
International Earth Resource Centre 
Canolfan Gymunedol Llanberis 
Trefi Taclus 
Y Festri 
Apêl Eglwys Sant Padarn 
Ynni Padarn Peris 
Framed Bicycle Company 
Grŵp Datblygu Cymunedol Llanberis 

Cydran 3: Ysgol Dyffryn Nantlle 
Treftadaeth Ddisylw 
Nantlle 2020 
Antur Nantlle 
Cyngor Cymuned Llanllyfni 
Grŵp Cynefin 
Siop Griffiths 
Canolfan y Fron 
Trigonos 
Nick Ashby 
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David Ingham 
Bragdy Lleu

Cydran 4: Cyngor Cymuned Dolbenmaen 

Cydran 5: Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog 
Ysgol y Moelwyn 
Cwmni Bro Ffestiniog 
Y Dref Werdd 
Antur Stiniog 
Ysgol Maenofferen Cyngor 
Cyngor Tref Porthmadog 
Cyngor Cymuned Penrhyndeudraeth 
Cyngor Cymuned Maentwrog 
Cyngor Tref Blaenau Ffestiniog 
Ysgol Eifion Wyn 
CellB

Cydran 6: Cymdeithas Hanes Tywyn 
Siambr Fasnach Tywyn 
Y Ganolfan Abergynolwyn 
Ysgol Penybryn 
Ysgol Craig y Deryn 
Ysgol Dyffryn Dulas 
Cyngor Cymuned Bryncrug 
Cyngor Cymuned Llanfihangel y Pennant 
Cyngor Tref Tywyn 
Râs y Trên 
Tywyn Gwyrdd 
Clwb Padlo Dysynni 
Caru Tywyn 
Capel Bedyddwyr Tywyn 
Lounge Holidays 
Clocktower Books

Ein Llysgenhadon Llechi Ifanc:

Swyn Huws, Huw Jarman, Osian Thomas, Esyllt Roberts, Cian Rhys, Elan Williams, Beca Nia, 
Elin Lane, Llion Davies, Hanna Evans, Elis Jones, Chelsea Jones, Meilir Griffiths, Cai Thomas

A’r sefydliadau gwirfoddol sydd wedi gweithio ar draws yr Eiddo Enwebedig a thu hwnt 
gan gynnwys Merched Chwarel, Llwybr Llechi Eryri, Cymdeithas Eryri.

Ymddiheuriadau os nad ydym wedi’ch enwi ymhlith y cyfranwyr.

Mapiau
Map E1 ac 1.1: Esri, HERE, Garmin, © cyfranwyr OpenStreetMap a defnyddwyr System 
Gwybodaeth Ddaearyddol. Mae’r gweddill i gyd wedi’u cynhyrchu o ddeunydd Arolwg 
Ordnans gyda chaniatâd Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi © Hawlfraint y 
Goron. Mae atgynhyrchu heb ganiatâd yn torri Hawlfraint y Goron a gallai arwain at erlyniad 
neu achos sifil. Rhif trwydded: 100022206. Mae hyn yn cynnwys y mapiau Arolwg Ordnans 
hanesyddol, Ffigurau 2.138-141.

Mae’r holl ddelweddau dan Hawlfraint y Goron © Hawlfraint y Goron. Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru, ac eithrio’r ffigurau hynny a restrir isod. Rydym yn ddiolchgar i’n holl 
bartneriaid a’n cefnogwyr sydd wedi caniatáu i’r delweddau isod gael eu defnyddio. Ceidw’r 
perchnogion yr hawlfraint am y rhain. Cedwir pob hawl.
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Ffigwr 9.2. Y Felin stêm yn chwarel Diffwys sy’n edrych drosodd ar Flaenau Ffestiniog yng Nghydran 5.

 Clawr Blaen: Dinowig (Cydran 2)

 Clawr Ôl: Chwarel y Penrhyn a Bethesda (Cydran 1)  
Tirwedd Chwareli Dyffryn Nantlle (Cydran 3) 
Chwarel Gorseddau (Cydran 4) 
Rheilffordd Ffestiniog (Cydran 5) 
Agorydd Tanddaearol Chwarel  Bryneglwys (Cydran 6)

 Tudalen Deitl a’r Cynnwys: Cofeb Ryfel Pen yr Orsedd (Cydran 3)

 Dalen glawr flaen: Stacio slabiau ym melinau llechi Felin Fawr (Elfen 1.2)
 Dalen glawr ôl: Cerflun cyhoeddus ar strydoedd Blaenau Ffestiniog (Elfen 5.6), 

yn enwi pob chwarel lechi yng Nghymru.






