
AWGRYMIADAU “TIPS” 
ARFORDIROL 

 Awgrymiadau da ar waith rhynglanw a snorcelu diogel 
gyda phlant! 

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ar 

weithio’n ddiogel ar y traeth ac yn y 

dyfroedd bas. Nid yw’n asesiad risg 

helaeth. Nid yw Project Seagrass yn gyfrifol 

am reoli risg nac am anaf a achosir i 

gyfranogwyr neu arweinwyr wrth 

ymgymryd â gweithgaredd. Eich cyfrifoldeb 

chi yw asesiadau risg a rhagofalon. 

 

Gwybodaeth cyffredinol: 

• Ewch â phecyn cymorth cyntaf cymwys a swyddog cymorth 

cyntaf hyfforddedig i'r maes bob amser. 

• Cael cynllun argyfwng brys, gan gynnwys strategaeth cludiant i'r ysbyty 

agosaf. 

• Gwybod ble mae pwynt agosaf i gael signal ffôn neu'r llinell dir sefydlog. 

Gellir ystyried defnyddio radio VHF neu ‘walkie talkie’ ar safleoedd sydd 

â signal ffôn gwael. Brifiwch bawb ar arwydd galw i gof clir, rhag ofn y 

bydd angen i chi glirio'r traeth yn gyflym. Er enghraifft, tri chwythiad 

chwiban byr. 

• Ystyried pa gyfleusterau sydd ar y safle megis toiledau a chaffis. 
 

 

 

Tra ar lan y môr, tynnwch 

luniau a gadewch olion traed 

(neu swigod!) yn unig. 

Os byddwch yn cael eich hun mewn sefyllfa o argyfwng neu'n 
gweld rhywun arall mewn trafferth, dylech ffonio 999 neu 112 

a gofyn am wylwyr y glannau! 



 

 

Tywydd: 

• Gwiriwch ragolygon y tywydd cyn gwneud unrhyw fath o waith maes a 

pheidiwch â mynd os nad ydych yn siŵr am yr amodau. 

• Cofiwch y gall y tywydd newid yn gyflym ar yr arfordir, cadwch lygad 

arno a pharatowch ar gyfer pob cyflwr. 

• Mae'r haul yn adlewyrchu oddi ar y môr, gan ei gwneud hi'n hawdd llosgi 

hyd yn oed os nad yw'n ddiwrnod poeth. Gwisgwch eli haul sy’n ddiogel i 

riffiau, het a sbectol haul. 

• Yfwch ddigon o ddŵr. 

• Paciwch lawer o offer tywydd cynnes a gwlyb. Mae cadw'ch pen yn 

gynnes yn allweddol yn enwedig ar ôl dip oer yn y môr! Mae dillad 

gwrth-ddŵr yn dda ar gyfer cadw'r gwynt i ffwrdd yn ogystal â'r glaw. Os 

oes unrhyw un yn oer ceisiwch symud nhw a rhoi diod boeth iddyn nhw. 

Symudwch nhw i lle cynhesach wedi'i gysgodi rhag y gwynt, megis i'r bws 

mini, tra bod gweddill y grŵp yn gorffen. 

• Sicrhewch fod blanced goroesi yn y pecyn cymorth cyntaf. 

 

Llanwau: 

• Gwiriwch amseroedd y llanw cyn y gwaith maes. 

• Ymchwiliwch i weld a oes unrhyw beth anarferol am y safle, fel cerhyntau 

llifeiriant neu lanw cryf. Dilynwch y canllawiau a chyngor diogelwch lleol. 

• Mae'n well gwneud y rhan fwyaf o waith rhynglanw a snorcelu ar lanw 

mawr (lleuad lawn). 

• Cadwch lygad ar y llanw fel nad oes neb yn cael ei gwahanu oddi ar y tir 

wrth iddo ddod yn ôl i mewn. 



 

Bywyd Morol: 

• Peidiwch ag aflonyddu na chyffwrdd â bywyd morol! Os byddwch yn 

gadael iddo fod, ni fydd yn niweidio chi! 

• Gall rhai anifeiliaid frathu, pigo neu binsio. Ceisiwch sylw meddygol 

priodol os oes angen. 

• Gwisgwch esgidiau addas neu esgidiau gwrth-ddŵr i osgoi sefyll ar fywyd 

morol. Darganfyddwch a oes unrhyw rywogaethau i flino arnynt a beth 

i'w wneud os bydd digwyddiad. Er enghraifft, mae rhai pysgod yn claddu 

eu hunain yn y tywod gyda phigau gwenwynig yn sticio allan, mae sefyll 

arnyn nhw heb esgidiau addas yn boenus iawn! Os bydd hyn yn 

digwydd, gwlychu’r clwyf mewn dŵr poeth am o leiaf 30 munud ac yna 

gadewch y clwyf ar agor i ganiatáu iddo ddraenio. 

• Gall llusgo’ch traed drwy'r dŵr yn hytrach na chamu helpu anifeiliaid i 

ddod yn ymwybodol o eich presenoldeb gan ganiatáu amser iddynt 

symud allan o'ch ffordd. 

• Peidiwch â phigo na difrodi planhigion. 

 

Pyllau ar y glan y môr a gwaith traeth: 

• Gall pyllau ar glan y môr fod yn llithrig a miniog. 

Symudwch yn araf er mwyn peidio â chwympo a brifo eich hun. 

• Gall gwymon a morwellt fod yn llithrig iawn! 

• Gwyliwch am greigiau, rhaffau neu rwygiadau cudd. 

• Cadwch lygad ar y llanw fel nad oes neb yn cael ei gwahanu oddi ar y tir 

wrth iddo ddod yn ôl i mewn. 

• Gwyliwch am unrhyw wrthrychau miniog yn y tywod. 



• Byddwch yn ymwybodol o gwymp creigiau os ydych yn sefyll ger 

clogwyni a pheidiwch â'u dringo oherwydd gall y gwaddod fod yn 

ansefydlog. 

• Peidiwch â morthwylio na gollwng wyneb y graig oni bai y gofynnir i chi 

wneud hynny. Os oes angen morthwylio, sicrhewch fod sbectol/ gogls 

diogelwch yn cael eu gwisgo a bod myfyrwyr yn gweithio oddi wrth ei 

gilydd i osgoi anaf. 

• Osgowch safleoedd tirlithriad a chwympiadau creigiau diweddar, yn 

enwedig ar ôl glaw trwm a stormydd. 

• Arhoswch at lwybrau troed diffiniedig ac i ffwrdd o ymylon clogwyni. 

• Gwisgwch esgidiau bysedd caeedig. 
 

 

Snorcelu: 

• Ystyriwch y tywydd a'r llanw! Mae angen amodau tawel, 

cymharol wastad ar gyfer snorcelu. 

• Os bu llawer o law neu stormydd mawr yn ddiweddar yna efallai y bydd 

y dŵr yn eithaf tywyll, gan ei gwneud yn anodd gweld unrhyw beth. 

Ceisiwch gynllunio o amgylch y tywydd! 

• Anelwch at fod yn y dŵr ar gyfer y dŵr llac. Dyma pryd mae'r symudiad 

lleiaf o ddŵr, gan leihau ymdrech gorfforol a'r angen i blymio hwyaid a 

gwella'r gwelededd. Mae dŵr llac yn para 30-60 munud cyn ac ar ôl y 

llanw isel. 

• Tra'n snorcelu, dynodi rhywun i aros ar y tir a chadw golwg ar bwy sydd 

yn y dŵr, a gwylio nad oes neb yn symud tuag at sefyllfa a allai fod yn 

beryglus. Dylent gael hyfforddiant cymorth cyntaf a dylent fod â ffôn yn 

barod i'w ffonio am gymorth mewn argyfwng. Mae'n ddefnyddiol cofnodi 

amserau pob pâr cyfaill yn mynd i mewn ac allan o'r dŵr. 

• Cyn snorcelu, briffio’r grŵp ar signalau cyfathrebu. Mae cyffwrdd eich 

pen yn dawel uwchben y dŵr yn arwydd bod chi’n iawn - mae hwn yn 



gwestiwn a dylid ei ateb trwy wneud y signal yn gyfnewid i ddweud iawn! 

Os nad yw rhywbeth yn iawn yna chwifiwch eich dwylo lawer. Atgoffwch 

y plant i beidio â chwifio eu breichiau o gwmpas os ydyn nhw'n iawn 

oherwydd efallai y byddwch chi'n meddwl eu bod nhw'n boddi! Efallai y 

bydd chwiban yn ddefnyddiol i gael sylw pobl. 

• Gosod ffiniau ardal cyn mynd i mewn i'r dŵr. 

• Gofynnwch i'r plant snorcelu mewn parau bydis/cyfaill, gan eu hatgoffa 

mai nhw sy'n gyfrifol am ddiogelwch eu ffrindiau. Grŵp 2 i 4 pâr cyfaill 

fesul aelod o staff, neu fel y bo’n briodol yn ôl lefelau cymhwysedd y 

grŵp. Gosodwch uchafswm pellter y gall y parau fynd oddi wrth eu 

haelod o staff. 

• Efallai y byddwch am ystyried ‘surface marker buoy’ (SMB) fesul pâr neu 

grŵp cyfaill. Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws gweld ble mae'r 

snorcelwyr, yn enwedig os ydyn nhw'n blymio hwyaid. Byddwch yn 

wyliadwrus y gallai nofwyr dihyder ffeindio hi’n anodd dal gafael ar y 

SMB ac y gallant fynd yn sownd â'r cortyn. Gall capiau/cyflau nofio 

llachar gynnig dewis arall haws. 

• Dod allan o'r dŵr cyn gynted ag y byddwch yn teimlo'n flinedig, yn oer 

neu'n crynu. 

• Rhowch y snorcel ar ochr y mwgwd i'w atal rhag disgyn. 

• Atgoffwch y plant i geisio peidio ag anadlu trwy eu trwyn gan y bydd y 

mwgwd yn niwlo lan. Os daw'n niwlog, rhowch swil yn y môr iddo. Cyn 

snorcelu, gall smotyn bach o siampŵ babi wedi'i sychu o amgylch y tu 

mewn i'r mwgwd ac yna ei rinsio allan helpu i atal y mwgwd rhag niwl. 

• Ymarferwch anadlu trwy'r snorcel uwchben y dŵr, ac yna ceisiwch anadlu 

gyda'u cegau tanddŵr ond gyda’u llygaid dal allan. Yn olaf, ceisiwch 

anadlu drwyddo gyda'u hwyneb tanddŵr yn llwyr. 

• Atgoffwch y snorcelwyr newydd os ydyn nhw'n rhoi eu pen yn rhy ddwfn 

neu os oes yn mynd rhy ddwfn yn gyffredinol, gallai eu snorcel lenwi â 

dŵr. Os bydd hyn yn digwydd, does dim ond angen iddyn nhw wneud 



chwythiad mawr o anadl allan i'w glirio, neu gallant adael iddo ddraenio 

uwchben y dŵr. 

• Mae esgyll yn ddewisol. Os ydych yn ei ddefnyddio, rhowch esgyll 

ymlaen unwaith yn y dŵr. 

• Gellir defnyddio bwrdd padlo neu syrffio fel dyfais arnofio i ddal gafael 

arni wrth fagu hyder. 

• Gwyliwch am ddefnyddwyr dŵr eraill, megis cychod a sgïau jet. Ceisiwch 

osgoi ardaloedd y maent yn eu defnyddio. Sicrhewch eich bod yn 

weladwy iddynt - mae defnyddio SMB yn helpu os yw'n bosibl. 

• Symudwch yn araf tra yn y môr - efallai y bydd creigiau neu raffau cudd 

i'ch baglu! 

• Plymio gan ddal eich anadl ond mewn ardaloedd o ddŵr clir, heb unrhyw 

risg o fynd yn sownd tra o dan y dŵr. 

• Gall yfed digon o ddŵr a bwyta cynhyrchion sinsir leihau effeithiau salwch 

môr. 

 

 

Awgrymiadau da am weld bywyd gwyllt! 

• Symudwch yn araf ac wedyn bod yn llonydd ac mae anifail yn fwy 

tebygol o ddangos ei hun i chi. 

• Chwiliwch am siapiau yn hytrach na lliwiau. 

• Mae'r draethlin yn lle gwych i chwilio, dyma'r llinell o wymon a darnau 

eraill sy'n cael eu gadael ar ôl wrth i'r llanw fynd yn ôl i lawr y traeth. 

• Po fwyaf y bydd eich traed ar y llawr wrth snorcelu, y mwyaf y byddwch 

yn dychryn yr anifeiliaid ac yn gwneud i'r dŵr fod yn grwn. 

• Gwiriwch wely'r môr, yn ogystal ag rhwng ac ar forwellt, gwymon a 

chreigiau, ac yn syth allan i'r môr. 

• Edrychwch yn ofalus ar ddail a chreigiau am greaduriaid bach. 

• Mae amynedd a sganio cyson yn allweddol! 


