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CLAWDD 1 – MAESYRAWEL  I 
BEECHES (gynt yn CHWECHED yn 
cyfeirio at y chwech heol)     

BLODAU
Cow Parsley
Greater Stitchwort
Bluebell
Herb Robert
Sweet Vernal Grass
Red Campion
Bramble
Enchanters Nightshade
Wild Strawberry
Ribwort Plantain
Male Fern
Dock
Pignut ?
Cocksfoot
Wood Avens
Meadowsweet
Rosebay Willowherb
Aquilegia
Lesser Celandine
Cleevers
Foxglove
Ivy
Common Polyploidy (fern)
Creeping Buttercup
Dandelion
Hogweed
Violet
Harts Tongue
Shining Cranesbill
Germander Speedwell
Dog Rose
Common Cat's Ear
Spleenwort species (fern)
Broad Buckler fern

COED
Sycamorwydden
Onnen
Collen  
Brifet
Melys y Pia        
Draenen Wen
Draenen Ddu
Celynnen
Derwen
Ffawydden

CLAWDD 2 – BEECHES 
(CHWECHED) I'R EGLWYS 

Yn debyg i'r uchod gyda rhywogaethau
eraill a nodir :-

Ground Ivy
Bush Vetch
Brome species (grass)
Ramsons
Silverweed
Primroses
Creeping Cinquefoil
Mossy banks in wooded section

CLAWDD 3 - HEOL Y LLAN 

Yn debyg i'r uchod gyda rhywogaethau
eraill a nodir :-

Red Clover
Common Vetch
Meadow Vetchling
Meadow Buttercup
Wood Spurge ?
Knapweed
Gorse
Aquilegia
Bitter Vetch
Lesser Trefoil
Common Sorrel       i

                      



iMae cloddiau ymhlith y nodweddion hynaf o wneuthuriad dyn sydd yn britho ein tirwedd, ac 
mae’n bosibl fod rhai ohonynt yn hen ffiniau hefyd.  Ers cenedlaethau maen nhw wedi galluogi 
ffermwyr i gael gwell rheolaeth dros bori eu tir a gofalu am eu hanifeiliaid.  Yn ogystal, mae'r 
cloddiau hynny sydd ar fanciau, yn aml yn rhoi cysgod i anifeiliaid.  Cyn dyfodiad y weiren bigog a
rhwydo, roedd yn rhaid cynnal a chadw’r holl gloddiau â llaw, a rhaid eu rheoli’n briodol o hyd os 
ydyn nhw i barhau.

Cafodd gwrychoedd eu plannu dros gannoedd o flynyddoedd, ac yn ystod y plannu cyntaf câi egin 
blanhigion a oedd yn tyfu’n naturiol eu defnyddio.  Mae’n debygol taw yn ystod y 19eg ganrif y 
gwelwyd y cynnydd mwyaf o ran cloddiau newydd yn y dirwedd.  Mae cloddiau yn creu 
rhwydwaith o gynefinoedd bywyd gwyllt llinellol sy'n cynnig lloches, cyflenwad o fwyd, a llwybr y
gall bywyd gwyllt ei ddefnyddio wrth deithio rhwng gwahanol gynefinoedd ac 
wedi dod yn hynod gyfoethog o ran y bywyd gwyllt y mae nhw'n ei gefnogi. 

Os edrychwn yn ofalus ar glawdd gallwn weld ei fod mewn gwirionedd yn darparu ar gyfer bywyd 
gwyllt mewn sawl ffordd.  Mae'n ymddangos bod cloddiau yn cefnogi gwahanol adar a bydd 
strwythur clawdd hefyd yn dylanwadu ar y mathau o adar y mae'n eu cefnogi - a bydd 
amrywiaeth o fathau o gloddiau, yn eu tro, yn cefnogi amrywiaeth eang o adar. 


	CLAWDD 3 - HEOL Y LLAN

