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Yn 2009, daeth Prifysgol Abertawe i feddiant safle’r hen gyfleuster storio petroliwm a 

chemegion gan BP. Lleolir y safle yn ardal weinyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 

Port Talbot (CBSCNPT). Mae Campws y Bae Prifysgol Abertawe ar 65 erw o dir ar hen safle 

BP Transit yng Nghastell-nedd Port Talbot, ar y ffordd ddwyreiniol i mewn i Abertawe a bellach 

mae'r Brifysgol yn un o'r ychydig brifysgolion yn y byd â mynediad uniongyrchol at draeth a 

phromenâd glan môr ei hun.   Mae'r Campws yn darparu adeiladau academaidd, preswylfeydd 

i fyfyrwyr a chyfleusterau ymchwil, yr olaf drwy gyfres o gytundebau â chwmnïau rhyngwladol 

a chenedlaethol. 

Mae cam nesaf y broses o greu 543 preswylfa ensuite i fyfyrwyr ar Gampws y Bae wedi’i 

chwblhau gan St Modwen, gan ddod â chyfanswm y preswylfeydd myfyrwyr i 2,005 yn barod i 

fyfyrwyr sy’n dechrau ar eu hastudiaethau. 

Mae’r Colegau ar Gampws y Bae yn cynnwys y Coleg Peirianneg, y Ffowndri Gyfrifiadol, y 

Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni a’r Ysgol Reolaeth. 

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys: 

• Canolfan Wybodaeth y Tŵr, sy'n gartref i'r gwasanaethau cymorth canolog i fyfyrwyr. 

• Llyfrgell y Bae o'r radd flaenaf. 

• Undeb y Myfyrwyr. 

• Cyfleusterau ac ystafelloedd cyfarfod. 

• Y Neuadd Fawr, sy'n cynnwys awditoriwm â 700 o seddau, darlithfeydd a chaffi sy'n 

cynnig golygfeydd godidog ar draws Bae Abertawe tuag at benrhyn Gŵyr a Bae Baglan. 

Mae darpariaeth arlwyo helaeth i'w chael ar draws y campws sy’n cynnwys caffis, bariau, 

bwyty, unedau masnachu, golchfa a phwyntiau tynnu arian, yn ogystal â chyfleusterau 

chwaraeon a hamdden. 

Ariennir y prosiect amlbartner cyhoeddus a phreifat hwn drwy gyfuniad o arian y Brifysgol, 

Llywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Llywodraeth Cymru, yr Adran 

Busnes, Arloesi a Sgiliau, Banc Buddsoddi Ewrop, ac M&G Investments gyda St Modwen.  

 

CAMPWS Y BAE PRIFYSGOL ABERTAWE 

 

http://gov.wales/?&lang=en
http://wefo.wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
http://www.eib.org/
http://www.mandg.co.uk/
http://www.stmodwen.co.uk/major-projects
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LLEOLIAD CAMPWS Y BAE 

 

 
© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Rhif trwydded 100020449 

 
 

 

TIR CAMPWS Y BAE 

 

Lleolir y safle 27.9 o hectarau  tua 3.5 o gilomedrau i ddwyrain canol dinas Abertawe a 4 

cilomedr i dde-orllewin Castell-nedd (Gweler Ffigur 1) ac mae’n cynnwys ehangder o dir noeth 

nad oes ganddo unrhyw nodweddion o bwys sy’n mesur tuag 800m o hyd a 250-300m o led. 

Cyfyngir ar y safle ei hun i’r gogledd gan gefnffordd yr A483, ‘Ffordd Fabian’, ac i’r dwyrain gan 

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) Twyni Crymlyn. I’r de, mae dyfrnod uchel yn 

arwain at fflatiau llaid, traeth ac yn olaf, y môr, ac i’r gorllewin, ceir ffiniau gweinyddol CBSCNPT 

a Dinas a Sir Abertawe (DASA). Y tu hwnt i’r rhain, ceir adfeilion yr hen gyfleuster storio ac yn 

agos i hynny, Ddoc y Frenhines (tua 1 cilomedr tua’r gorllewin). 
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ADRAN DIROEDD PRFYSGOL ABERTAWE 

Cynhelir a datblygir tiroedd Campws y Bae Prifysgol Abertawe (ac eithrio’r ardaloedd preswyl)  

gan staff tiroedd mewnol. Mae’r gwaith cynnal a chadw’n cynnwys torri gwair, chwynnu, tocio 

llwyni a choed, arddangosfeydd o flodau yn yr haf, casglu sbwriel, dyfrio, cynnal a chadw’r ‘wal 

fyw’ a thirlunio. 

Caiff tiroedd Campws y Bae eu cynnal mewn ffordd eco-gyfeillgar drwy sicrhau’r canlynol: 

• Ni ddefnyddir rheoli chwyn ychwanegol i ardaloedd a dirluniwyd. 

• Defnyddir ffynonellau gwellt sglodion pren ac fe’i cynhyrchir ar y safle lle bo’n ymarferol, i’w 

ddefnyddio wedyn ar welyau llwyni i osgoi defnyddio chwynladdwyr a chadw rhag dyfrio yn 

ystod misoedd yr haf drwy gadw’r lleithder oddi tano. 

• Defnyddir gwastraff gwyrdd a gynhyrchir drwy dorri gwair, tocio a thorri llwyni fel gwrtaith, a’i 

ailddefnyddio o amgylch Campws y Bae. 

• Lle bo’n bosib, defnyddir deunydd lleol ar bob prosiect tirlunio. 

• Rhoddir blaenoriaeth i gadw a gwella cynefinoedd gwerthfawr sydd eisoes yn bodoli. 

• Lleolir arwyddion llawn gwybodaeth gerllaw cynefinoedd gwerthfawr. 

• Anogir cynefinoedd naturiol drwy adael coridorau i fywyd gwyllt, ar ffurf llinellau ffensys a 

ffosydd. 

• Nid ymgymerir â gwaith cynnal a chadw nad yw’n frys yn ystod y tymor nythu i adar. 

• Caiff tomennydd cynefin eu gadael mewn ardaloedd priodol i ddarparu ffynonellau o fwyd, 

lloches a safleoedd gaeafgwsg. 

• Mae blychau adar ac ystlumod wedi’u gosod mewn lleoliadau cyfleus ar draws y campws. 

• Mae cynlluniau plannu’n cynnwys amrywiaeth o blanhigion, coed a llwyni, gydag adegau 

blodeuo amrywiol i annog gweithgarwch bywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn. 

Ffos wedi’i rhewi wrth ymyl Ffordd Fabian  

         
Paul Edwards  

http://www.surrey.ac.uk/about/history/120years/landscapevideo/index.htm
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SAFLE O DDIDDORDEB GWYNDDONOL ARBENNIG (SSSI) TWYNI 

CRYMLYN 

Ar bwys Campws y Bae Prifysgol Abertawe ceir dros 600 o erwau o forfeydd heli, twyni tywod 

a thraeth wedi’u gwarchod. Mae’r gwylltir arfordirol helaeth hwn dan ofal y Brifysgol ac mae’n 

dirwedd drawiadol i staff, myfyrwyr a’r cyhoedd er mwyn iddynt ymlacio.   Mae gan y twyni 

amrywiaeth eang o flodau gwyllt, gan gynnwys rhai planhigion prin iawn, megis murwyll arfor 

a’r feidiog ddi-sawr sydd yr un mor bwysig yn eu tro i ymlusgiaid ac adar sy’n nythu ar y ddaear. 

Mae’r traeth yn hynod bwysig i adar hirgoes megis piod môr, pibyddion y tywod a chwtiaid 

torchog. Mae’r safle hefyd yn cefnogi amrywiaeth gyfoethog o anifeiliaid di-asgwrn-cefn megis 

y chwilen draethlin sy'n brin iawn sy’n byw ar draethau â thwyni tywod yn unig ac sy’n cuddio 

o dan bren ar y traeth gyda’r dydd ac sy’n hela gyda’r nos ac nid oes neb wedi’i gweld yn 

bendant yn yr ardal ers blynyddoedd maith. Mae darnau ar y traeth, sy’n hanfodol ar gyfer eu 

goroesiad, yn cael eu gadael yn eu lle am y rheswm hwn. 

 

 

Chwilen draethlin Eurynebria Complanata 

 

 
© www.anabam.org 2015  

http://www.anabam.org/
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Chwilen resog y twyni Cicindela camperstris.                                                                             

                                               
© M McCabe NRW                                                           

Er y gall hedfan am gyfnodau byr, mae’n gwneud hyn pan fydd yn cael ei haflonyddu’n unig, a 

thros bellterau byr yn unig. Mae bridio’n digwydd dros fisoedd yr haf pan fydd yn dodwy wyau 

yn unigol mewn twyni bach. Pan fydd larfa’r chwilen yn deor, mae’n aros yn y twyni dros y 

gaeaf lle mae’n aros yn amyneddgar am unrhyw drychfilod anymwybodol sy’n syrthio i’w ffau 

ac yn cnoi’n gadarn arnynt gyda’i enau'r un mor anfaddeuol ac effeithiol â rhai y chwilod 

aeddfed. Drwy gydol yr amser hwn, mae angen i’r larfa ehangu ei dwyni wrth iddo dyfu er mwyn 

cael y lle ar gyfer ei faint cynyddol, ac mae’n bwrw croen deirgwaith yn ystod y broses hon. 

Larfa’r chwilen werdd resog yn ei thwll yn barod i ddal ysglyfaethau.  

 
© gettyimages.com                                                                                                                        

Preswylydd di-asgwrn-cefn yr un mor 

bwysig ar y safle yw chwilen resog y 

twyni, sy’n rhywogaeth o chwilen sy’n 

chwilio am dir gwag i fyw arno. Mae 

mannau tywodlyd gwag yn gynefin iddi 

hela a byw ynddi. Yn wyrdd llachar 

enfysliw gyda smotiau melynaidd ar 

yr  elytra neu gasys yr adenydd, mae’r 

chwilen hon yn ysglyfaethwr ymosodol 

ac ystwyth ag iddi goesau hir a 

gorfannau pwerus a danheddog. 

Mae’n gallu symud yn gyflym iawn ar 

hyd y tywod wrth iddi ddal ei 

hysglyfaethau, megis morgrug, lindys 

ac, yn wir, unrhyw fath o greaduriaid 

di-asgwrn-cefn bach y gallai ddod ar 

eu traws.  

 

 

http://www.arkive.org/green-tiger-beetle/cicindela-campestris/#glossary
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Poster 'Wanted' Chwilen Resog y Twyni 

© Prifysgol Abertawe 
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Rydym yn amddiffyn ein bywyd gwyllt drwy wreiddio technegau garddio sy'n annog bywyd gwyllt 

yn y ffordd rydym yn gofalu am ein tiroedd, gan nodi ardaloedd addas er mwyn creu cynefinoedd 

newydd a sicrhau bod y Brifysgol yn ystyried natur wrth iddi ddatblygu. Mae gan y Brifysgol 

Swyddog Bioamrywiaeth sy’n gofalu am y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI), gan 

sicrhau bod pawb yn chwarae rôl wrth ofalu am y lle arbennig hwn, a chan roi cyfle i staff, myfyrwyr 

a’r gymuned ddysgu rhagor am ein bywyd gwyllt a chyfle iddynt gymryd rhan yng ngwaith 

cadwraeth. Ynghyd â rheoli mynediad, mae’r swyddog hefyd yn gyfrifol am reoli planhigion ymledol 

nad ydynt yn frodorol megis rhafnwydden y môr a rhosyn Japan.  

 

Rhafnwydden y Môr (Hippophae rhamnoides) yn ail-ledaenu yn SSSI Crymlyn. 

Paul Edwards  
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Rhosyn Japan Rosa rugosa. 

 
©Nonnativespicies.org  

 

Ceir mynediad cyhoeddus i Dwyni Crymlyn, ac mae’n rhaid i’r holl ddefnyddwyr ddilyn y rheolau 

canlynol er mwyn creu cyn lleied o darfu a difrod ag sy’n bosibl: 

 
• Ni chaniateir cynnau unrhyw danau neu farbeciws yn yr SSSI.  
• Rhaid gadael unrhyw froc môr ac ni chaniateir ei gasglu ar gyfer tanau.  
• Ni chaniateir cloddio mewn unrhyw ardal, gan gynnwys y twyni.  
• Ni chaniateir gadael sbwriel. Rhowch sbwriel yn y biniau a ddarperir.  
• Rhaid cymryd gofal ychwanegol i beidio â gadael  gwydr sydd wedi torri.  
• Ni chaniateir aflonyddu neu symud unrhyw flodau/anifeiliaid.  
• Peidiwch â chasglu unrhyw fywyd y môr (gan gynnwys cocos a chregyn gleision) o’r 

traeth.  
• Ni chaniateir tarfu ar grwpiau o adar ar y traeth.  
• Ni chaniateir cyflwyno unrhyw rywogaethau drwy hadau neu blannu heb ganiatâd o 

flaen llaw gan CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru). 
• Ni chaniateir gadael unrhyw ddeunydd gwastraff ar y safle.  
• Mae’n rhaid cadw cŵn dan reolaeth lem.  
• Mae’n rhaid rhoi baw cŵn yn y biniau gwastraff priodol.  
• Dim saethu.  
• Cadwch at y llwybrau.  
• Gwaherddir cerbydau yn llwyr. 
• Gall glanhau’r traeth yn ddwys achosi niwed i gynefinoedd y draethlin felly rhaid gwneud 

unrhyw waith glanhau’r traeth dan oruchwyliaeth y Swyddog Bioamrywiaeth.  
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Er ei fod yn amgylchedd naturiol, rhaid cael peth reolaeth ar yr SSSI er mwyn ei gadw’n gyfan.                     

Mae anifeiliaid mawr sy’n pori, a fyddai fel arfer yn cadw'r llystyfiant dan reolaeth, bellach wedi 

hen ddiflannu (fodd bynnag, weithiau caiff esgyrn cynfuail ac anifeiliaid cynhanesyddol eraill 

eu gadael ar y glannau gan y llanw!).    

Mae myfyrwyr a staff sy'n gwirfoddoli yn symud dysenni o sachau o sbwriel, teiars a rhwydi 

ayyb o’r traeth bob blwyddyn. Yn ogystal â sesiynau casglu sbwriel, mae gwirfoddolwyr wedi 

tynnu llwyni cotoneaster a phinwydd a derw bytholwyrdd ymledol ifanc, ac wedi clirio llwybrau 

o lystyfiant sy’n ehangu. 

‘Taflen’ we i Wirfoddolwyr (Saesneg).                       
 

   
©Prifysgol Abertawe         
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Taflen’ we i Wirfoddolwyr (Cymraeg 

 
 

.    ).                                                                                    
©Prifysgol Abertawe  
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Grŵp o wirfoddolwyr yn casglu sbwriel ar y traeth o flaen y Neuadd Fawr      
               

 
 ©Prifysgol Abertawe 
 

NODWEDDION SYNTHETIG 

Ystafell Ddosbarth Weithredol  

Prosiect arddangos adeilad ar raddfa lawn yw’r Ystafell Ddosbarth Weithredol sy’n cynnwys 

labordy ac ystafell ddosbarth ac a gaiff ei defnyddio i addysgu myfyrwyr. Caiff ei monitro'n agos 

hefyd, gan alluogi ymchwilwyr i brofi a dilysu perfformiad yr adeilad mewn cyfleuster addysg 

ac i weld sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â thechnoleg.  

Blaenluniau Dwyreiniol/Gorllewinol y Dosbarth 

Gweithredol      

                                               
©Prifysgol Abertawe  

Plannwyd wal fyw ar flaenlun dwyreiniol 
yr Ystafell Ddosbarth Weithredol gyda 
help plant ysgol leol. 

Mae gan waliau byw nifer o fanteision: 

• Gwella estheteg. 
• Rheoleiddio tymheredd a lleihau 

ôl troed carbon. 
• Diogelu wyneb yr adeilad. 
• Darparu cynefinoedd i fywyd 

gwyllt. 
• Gwella ansawdd yr aer. 
• Atal graffiti. 
• Lleihau sŵn. 
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Ystafell Ddosbarth Weithredol – Y Wal Fyw. 

 

 
Paul Edwards  

 

Wal Fyw Deunyddiau, Prosesu a Thechnolegau Rhifiadol Arloesol (IMPACT) 

 

©Prifysgol Abertawe 
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Gosodwyd ‘wal fyw’ newydd o blanhigion a blodau ar ochr adeilad y Sefydliad Deunyddiau, 

Prosesu a Thechnolegau Rhifiadol Arloesol (IMPACT) i wella effeithlonrwydd ynni’r adeilad a 

darparu cartref i fywyd gwyllt. Y system hydroponig hon, a ddyluniwyd yn arbennig yw wal allanol, 

ar raddfa fawr gyntaf Cymru. Fe’i gosodwyd gan Biotecture, ac fe’i crëwyd i ddod â lefel newydd o 

gynaliadwyedd i adeilad IMPACT drwy ddeinameg system sefydlog a rheoli dŵr yn glyfar.  Lleolir 

y wal fyw (neu ‘werdd’) ar flaenlun gogleddol yr adeilad i roi golwg drawiadol o’r campws wrth 

gyrraedd. Mae’n mesur tua 114 o fetrau sgwâr ac mae’n cynnwys tua 5,500 o blanhigion, gan 

gynnwys iorwg Hedera helix, Heuchera ‘Clychau Cwrel’ a Phiswydden Euonymus fortunei yn 

ogystal â rhywogaethau sy’n annog peillwyr, megis Heucheras ‘Porffor Brenhinol’ a ‘Chlychau 

Cwrel’, Armeria maritima ‘Clustog Fair’ ac Origanum vulgare. 

 

 

Llun agos o’r Wal Fyw 

 

 
©Prifysgol Abertawe 
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YR ORACLE 2 (‘AMGYLHEDD YMCHWIL A DYSGU CYMUNEDOL YN TR AWYR AGORED) 

 

                                                                                Lleoliad gwreiddiol ‘Yr Oracle 2’    

   

                                                                                 
                                                                               Paul Edwards  

      

      

 

   CYSGOD BEICIAU ‘TO GWYRDD’ 

Lleoliad Gwreiddiol y Cysgod Beiciau ‘To Gwyrdd’ 

                                                                                                                                       

 
Paul Edwards 

 

Wedi’i enwi’n ‘Oracle 2’, adeiladwyd yr 

ystafell ddosbarth/pafiliwn awyr agored 

hon, sy’n 8m x 6m, gan un o is-gwmnïoedd 

deillio'r Brifysgol o’r enw ‘Down to Earth’ 

drwy ddefnyddio deunydd lleol ag effaith 

amgylcheddol isel a defnyddio sgiliau 

megis adeiladu waliau cerrig sych a ffurfio 

fframweithiau pren. Wedi’i leoli’n wreiddiol 

i gyfeiriad de-ddwyrain y Campws, mae yn 

y broses o gael ei adleoli rhwng adeiladau 

Y Coleg a Y Twyni o ganlyniad i waith 

adeiladu. Pan fydd wedi’i gwblhau, caiff ei 

ddefnyddio gan Dîm y Tiroedd a’r 

Swyddog Bioamrywiaeth i storio offer a 

ddefnyddir i gynnal tiroedd y campws a’r 

Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 

(SSSI)  

 

Cafodd hyn ei adeiladu gyferbyn ag 

Oracle 2 ar yr un pryd gan Down to 

Earth a chan ddefnyddio’r un dulliau a 

deunyddiau, mae’r Cysgod Beiciau To 

Gwyrdd hefyd yn cael ei adleoli rhwng 

adeiladau Y Coleg a’r Twyni oherwydd 

gwaith adeiladu. Pan fydd wedi’i 

gwblhau, gall staff ac ymwelwyr 

barhau i’w ddefnyddio unwaith eto. 
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CYNAL A CHADW TIROEDD AR CAMPWS Y BAE 

 

Mae’r Tîm Tiroedd yn datblygu ac yn addasu ei arferion gweithio ar Gampws y Bae i gefnogi 

ac annog bioamrywiaeth. O amgylch adeiladau preswyl ac academaidd, mae plannu coed 

helaeth ar y glannau sydd wedi ffurfio ar hyd ochr ddeheuol y campws wrth ymyl y ffordd ddeuol 

brysur wedi cynnig ‘coridorau’ gwerthfawr i fywyd gwyllt ac wedi helpu i leihau sŵn traffig.           

Ni ddefnyddir chwynladdwyr ychwanegol o gwbl. Defnyddir chwynladdwr cyswllt pydradwy ond 

fe'i defnyddir yn llawer llai erbyn hyn o ganlyniad i gydymffurfio’n llym â rhaglen daenellu ‘â 

tharged’, sy’n lleihau’r effaith ar yr amgylchedd drwy dargedu chwyn yn benodol yn hytrach na 

thaenellu ‘cyffredinol’. Mae’r arfer hwn yn helpu i gynyddu digonedd y 

rhywogaethau/creaduriaid di-asgwrn-cefn y byddai taenellu anwahaniaethol fel arall yn 

effeithio’n andwyol arnynt. Ni roddir chwynladdwyr ar unrhyw un o welyau llwyni ar y campws. 

Yn hytrach, defnyddir sglodion pren, cardbord a llwydni dail a gynhyrchir gan ddeunydd a 

gynhyrchir ar y campws fel gwellt i gyfyngu ar dyfiant chwynni a chadw lleithder ar gyfer 

cyfnodau sych. Caiff haenau o gardbord eu gosod yn gyntaf, ac yna ychwanegir llwydni neu 

sglodion pren ar eu pennau, sy’n torri’r golau’n gyfan gwbl. Mae’r dull hwn wedi bod yn ddull 

amgen hynod lwyddiannus o’i gymharu â chwynladdwyr ac mae’n defnyddio llai o adnoddau 

gweithwyr, sydd wedyn yn gallu canolbwyntio ar brosiectau datblygu tirlunio yn lle.     

                          

Mae ethos cynaliadwyedd y Tîm Tiroedd wedi ehangu i ddefnyddio dulliau tyfu “heb fawn” a 

chreu cilfachau creu gwrtaith gyda’r nod o symud i ffwrdd o brynu pridd wedi’i becynnu'n gyfan 

gwbl yn y pen draw er mwyn lleihau’r angen am ddeunydd plannu carbon-uchel, a chefnogi’r 

defnydd o fawn fel suddfan carbon yn hwyrach. Caiff naw deg y cant o lawntydd llai'r campws 

eu torri drwy ddefnyddio torwyr gwaith ‘gwellt’ a ddyluniwyd i deneuo’r toriadau a’u gadael yn 

uniongyrchol ar yr ardal lle mae’r gwair yn cael ei dorri. Mae’r system hunanffrwythlonol hon 

yn lleihau’r galw ar y gyllideb tiroedd wrth ddileu effaith nitrad artiffisial yn nŵr ffo ar yr 

amgylchedd ar yr un pryd. Lle caiff toriadau gwair eu casglu, cânt eu gwneud yn wrtaith i'w 

ddefnyddio mewn gwelyau blodau a phlanwyr. 

 
        Lawnt y Llyfrgell yn wynebu tua’r de/tua’r môr gyda’r system twyni yn y tu blaen. 

  
                   Paul Edwards 
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AMGYLCHEDDAU CAMPWS Y BAE 

 

Mae’r Tîm Tiroedd yn cynnal ac yn creu amgylcheddau amrywiol ar y campws i annog a 

chynyddu amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid. Mae’r rhain yn cynnwys coetiroedd, 

glaswelltiroedd, ymylon blodau, planwyr, coetrych ac ardaloedd o flodau gwyllt. Caiff ardaloedd 

o flodau gwyllt eu torri unwaith y flwyddyn ac mae’r toriadau’n cael eu gadael yn yr ardal i sychu 

a dosbarthu pennau eu hadau.  

 

Gosodwyd blychau adar hefyd mewn modd strategol ar y campws i annog ailsefydlu anifeiliaid 

sy’n cael eu dadleoli yn ystod gwaith adeiladu.  

 

 Lleoliadau Blychau Adar Campws y Bae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    © Prifysgol Abertawe  

 

 

5 tit boxes 

Sparrow terrace 

Kestrel box 

9 swift boxes 
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PROSIECTAU TIRUNIO CAMPWS Y BAE 

                  

 

 

 

 

 

• Pobl ifanc rhwng 12 ac 18 oed. 

• Myfyrwyr a phobl ifanc 18-25 oed. 

• Pobl sy’n byw mewn ardaloedd trefol. 

• Pobl dan anfantais â llai o fynediad at wasanaethau. 

• Oedolion sy’n cymryd rhan lai yn eu cymuned a gweithgareddau amgylcheddol. 

• Prosiectau a arweinir yn uniongyrchol gan y gymuned neu gan sefydliad sy’n mynd i’r 

afael â mater neu angen a nodwyd. 

• A fydd yn annog cyfranogiad ar raddfa helaeth, gyda’r potensial i gyrraedd o leiaf 300 o 

bobl drwy gyfranogiad uniongyrchol neu fel buddiolwyr ehangach. 

• Yn canolbwyntio ar flodau, planhigion a/neu ffyngau gwyllt, brodorol y DU ac sy’n 

meithrin dealltwriaeth y rhywogaethau brodorol hyn ar gyfer yr amgylchedd a’n 

bywydau. 

• Mae ganddo le i gyflwyno’r prosiect sy’n hygyrch i’r cyhoedd. 

 

 

 

 

Dyrannwyd cyllid i Gampws y Bae gan 

Grow Wild Cymru am brosiect a grëwyd i 

ddod â grwpiau cymunedol ynghyd drwy 

weithgareddau  ymgysylltu’r gymuned a 

dathlu blodau, planhigion a ffyngau gwyllt a 

brodorol y DU. Roedd y cais hwn yn 

seiliedig ar wreiddioldeb y syniad a defnydd 

creadigol y cyllid i ymgysylltu â 

chymunedau. Nod Grow Wild yw cefnogi 

prosiectau cymunedol sy’n gweithio gydag 

un neu fwy o’r grwpiau targed hyn: 
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‘FLORA INDUSTRIA’ 

Cylch gorchwyl: Archwilio hanes Bae Abertawe drwy blanhigion. 

Llinell amser yr ardal:  

• Anialdir heb ei wladychu Twyni tywod, morfeydd heli a choetiroedd. 

• Cyn-ddiwydiannol: Chwilio am fwyd a chrefft y goedwig, gwehyddu helyg, ffermio. 

• Diwydiannol: Creu siarcol, smeltio, diwydiant olew. 

• Ôl-ddiwydiannol: Adfer, adfywio, ymchwil y dyfodol. 

Allbynnau: 

• Taith dywys rithwir o gynefinoedd bywyd gwyllt SSSI Twyni Crymlyn. 

• Creu gardd ôl-ddiwydiannol ar Gampws y Bae, gyda fideo treigl amser sy’n dangos sut 

mae planhigion yn ymledu ac yn ‘ailfeddiannu’r’ ardal. 

• Diwrnodau agored i’r cyhoedd, gan gynnwys teithiau tywys i edrych ar blanhigion, 

creaduriaid di-asgwrn-cefn, adar a mamaliaid SSSI Twyni Crymlyn yn ogystal â gardd 

ddiwydiannol newydd. 

• Crefft planhigion: Gwehyddu helyg, creu bathodynnau, creu siarcol, smeltio copr. 

• Teithiau/sgyrsiau gan ymchwilwyr ar fuddion modern planhigion: Meddyginiaeth, lles a’u 

lle yn yr ecosystem. 

 

Fel y prosiect ORACLE, agorodd prosiect ’Gardd Flodau Flora Industria’ ym mis Medi 2018 ar ochr 

ddwyreiniol Campws y Bae, ac mae wedi cael ei hadleoli’n ddiweddar i leoliad rhwng adeiladau Y 

Coleg a’r Twyni oherwydd gwaith adeiladu. Dyma ‘ardd blodau gwyllt ôl-ddiwydiannol’ a ddyluniwyd 

i ddangos sut y gall dyn a blodau gwyllt fyw ochr yn ochr hyd yn oed ymysg y seilos, y simneiau, y 

tyrrau a'r ffwrneisi yn y tirweddau a grëwyd gan ddyn mwyaf digyfaddawd. Mae gan "chwyn" y 

gerddi harddwch cain sy'n cuddio eu natur wydn, gan ddod â lliw a bywyd i'n tirweddau trefol a 

darparu lloches a ffynhonnell bwyd hollbwysig i wenyn, gloÿnnod a phryfed peillio eraill. Ynghyd â 

phlannu arall sy’n hybu bywyd gwyllt ar draws campysau Singleton a’r Bae, mae Flora Industria yn 

gwneud llawer i bontio’r bwlch a chysylltu bywyd gwyllt ar draws Abertawe a’r tu hwnt. 
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Pwynt Gwybodaeth Flora Industria 

 
Paul Edwards 2019 

I ddathlu Cynhadledd Lles Staff 2019, adeiladodd tîm y tiroedd wely ‘Cwch’ wrth ymyl yr Ysgol 

Reolaeth gan ddefnyddio pyst coed wedi’u huwchgylchu. Cafodd y gwely ei lenwi gyda 

chyfrwng tyfu a wnaed o bridd dail wedi’u pydru a deunyddiau eraill y gellir eu compostio o bob 

rhan o’r tiroedd. Cafodd y broses o blannu’r gwely gyda rhywogaethau brodorol megis Lythrum 

salicaria (llysiau’r milwr coch) ei chynnwys fel un o’r gweithgareddau a wnaed gan staff y 

Brifysgol yn ystod y gynhadledd.  
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Adeiladu gwely cwch 1                                  

            

Paul Edwards 2019 

Adeiladu gwely cwch 2 

                                                                                                                                                                                                                                    
Paul Edwards 2019                                                                        
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Cwblhau adeiladu’r gwely cwch 1                  

Paul Edwards 2019                                                                         

Cwblhau adeiladu’r gwely cwch 2 

Paul Edwards 2019                                                              
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Celyn y Môr Erynglums maritimum yn SSSI Crymlyn        

                                                                                                      
Paul Edwards  

 
TOMENNYDD CYNEFIN 

 
Caiff deunydd pren sy’n weddill o Gampws Singleton na ellir ei brosesu i fod yn sglodion pren 

neu ei ailddefnyddio fel polion coed ei adleoli mewn ardaloedd nad ydynt yn amlwg o amgylch 

Campws y Bae i greu ‘Tomennydd Cynefin’. Yn gyffredinol, mae’r tomennydd hyn yn cynnwys 

bonion coed, cerrig, ‘pyst pren’ sy’n pydru, toriadau o lwyni a gwair ayyb, sydd oll yn troi’n 

lloches yn gyflym iawn i boblogaethau helaeth o anifeiliaid di-asgwrn-cefn a mamaliaid bach, 

yn ogystal â bod yn ffynhonnell o ddeunydd adeiladu nythod. Wrth i’r tomennydd dreulio a 

dirywio, ychwanegir deunydd organig difywyd atynt yn achlysurol.  

 

Enghraifft o domen gynefin ar linell coed Ffordd Fabian. 

 

 
 Paul Edwards  
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ARDAL BARBECIW 

 
Yn anffodus, bu’n rhaid torri derwen fawr ar Gampws Singleton oherwydd ei chyflwr ansefydlog 

a’i lleoliad mewn ardal brysur o ran cerddwyr ger y Neuaddau Preswyl. Fodd bynnag, 

defnyddiwyd y pren a oedd yn weddill i greu ardal  seddi ar ffurf cylch ar ddiwedd llwybr bordiau 

Campws y Bae.    Bu’r prosiect yn llwyddiant ar ddwy brif lefel, yn gyntaf i leoli unrhyw wastraff 

yn lleol ac, yn ail, yn ystod cyfnodau prysur, cedwir coed tân o’r SSSI a Singleton yno i osgoi’r 

temtasiwn i gasglu a llosgi broc môr. Yr unig agwedd heriol ar gynnal yr ardal  seddi pren yw 

natur symudol y twyni tywod, sy’n gorchuddio’r ardal yn gyfan gwbl yn achlysurol, er y bydd yn 

ei datguddio ychydig o ddiwrnodau wedi hynny!   

 

Enghraifft o seddi barbeciw pren derwen wedi’u gorchuddio gan ymlediad y twyni  

 

 
Paul Edwards  

    
Bore rhewllyd ar Lwybr Bordiau'r Bae. 

 

 
Paul Edwards  

Lleoliad Seddi Barbeciw 
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Arwyddion yr SSSI 

 

 
Paul Edwards  
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‘TŶ BYWYD GWYLLT’ 

 

Yn dilyn llwyddiant y Gwestai Trychfilod a leolir o amgylch Campws Singleton, mae’r gwaith 

wedi cychwyn i’w gosod ar Gampws y Bae, gan ddechrau gydag Adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol 

sydd hefyd yn cynnwys ardal cors/pwll bwrpasol. 

                                         Tŷ Bywyd Gwyllt  yn y Ffowndri Gyfrifiadol 

                                                                                                                                           
Paul Edwards 2019 

 

Tŷ Bywyd Gwyllt wrth ymyl yr SSSI a adeiladwyd yn ystod y Gynhadledd Lles Staff yn 2019 

                                    
                                  Paul Edwards 
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Hysbysfwrdd Pwll y Ffowndri Gyfrifiadol.  

 

 
Paul Edwards 2019 

 

Camau cynnar Pwll y Ffowndri Gyfrifiadol. 

 

Paul Edwards 2019 
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GRWP BIOAMRYWIAETH PRIFYSGOL ABERTAWE  

 

Mae Grŵp Bioamrywiaeth y Prifysgolion wedi cyflawni llawer gydag adnoddau ac argaeledd 

cyfyngedig.Mae hyn wedi’i gyflawni drwy fabwysiadu’r ethos ailgylchu /uwchgylchu defnyddio 

isgynnyrch naturiol o ganlyniad i waith cynnal y tiroedd o ddydd i ddydd. Fel sy’n digwydd yn 

aml yn achos cynefinoedd sy’n derbyn nifer fawr o ymwelwyr a defnydd uchel, mae’n rhaid dod 

o hyd i gydbwysedd rhwng gwarchod mannau agored a’u mwynhau ar yr un pryd. Mae’r traeth, 

a’r SSSI yn benodol, yn cyflawni dwy swyddogaeth allweddol, yn gyntaf fel cynefinoedd o werth 

ac yn ail fel ardal ‘ymlacio’ i fyfyrwyr, staff, ymwelwyr a’r cyhoedd.  

 

          Bygythiad dynol i’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol a’r Twyni. 

 

 
        Paul Edwards 2019  
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     Llifsiart Sathriad Dynol ar y Twyni 

 

      
   Paul Edwards  
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PROSIECTAU GARDDWRIAETHOL CAMPWS Y BAE 

 

GRŴP GWIRFODDOLI CADWRAETH MYFYRWYR 

  

Mae Grŵp Gwirfoddoli Cadwraeth Myfyrwyr yn ymarfer ac yn dysgu sgiliau cadwraeth 

‘ymarferol’ a thechnegau rheoli cadwraeth o amgylch y campws. Mae'r Tîm Tiroedd a’r 

Swyddog Bioamrywiaeth wedi cynorthwyo'r myfyrwyr yn y mentrau hyn drwy weithio ochr yn 

ochr â nhw a chynnig tiwtora ac arweiniad.                 

 

 

LLEIHAU’R DEFNYDD O CHWYNLADDWYR A GWRTEITHWYR ARTIFFISIAL 

 

Cedwir y defnydd o chwynladdwyr ar diroedd Campws y Bae i isafswm llym ac ni ddefnyddir 

gwrteithwyr ‘artiffisial’ anorganig o gwbl. Yn eironig, defnyddir gwrteithwyr organig sy’n seiliedig 

ar wymon! 

 

 

GWIETHGAREDDAU A CHYFLEUSTERAU 

 

Mae rhai o’r cyrsiau Ecoleg yn elwa’n uniongyrchol o gael yr SSSI a’r traeth ar garreg eu drws 

oherwydd eu bod yn gweithredu fel ystafell ddosbarth awyr agored i fyfyrwyr, gan gynnig 

pynciau cyffyrddadwy na ellir eu dyblygu drwy fonitor cyfrifiadur.  

 

Mae’r mannau eang ac agored o amgylch Campws y Bae yn boblogaidd ar gyfer 

gweithgareddau hamdden drwy gydol y flwyddyn o feicio, pêl-droed i bêl-foli traeth ac, wrth 

gwrs, lle i ymlacio a meddwl. 

  

 

 

AMWYNDERAU  

 

Lleolir amwynderau Campws y Bae mewn adeiladau, ac eithrio’r cawodydd ar y traeth. Mae 

cyfleusterau toiledau a mannau ymolchi y tu mewn i adeiladau, gan gynnwys ardaloedd â 

mynediad anabl.   Mae amwynderau eraill ar y campws yn cynnwys archfarchnad fach, y 

Llyfrgell, MUGA (Ardal Gemau Aml-ddefnydd), sawl man bwyta a’r Neuadd Fawr, gan gynnig 

cyfleoedd i ymgysylltu â’r cyhoedd ac ardal berfformio. 
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ARWYDDION A HYSBYSFYRDDAU  

 
 
Mae arwyddion ar y campws yn nodi lleoliadau adeiladau ac ardaloedd o ddiddordeb, gan 

gynnig awyrgylch croesawgar i sicrhau y bydd ymwelwyr â Champws y Bae yn teimlo’n 

gyffyrddus ac yn ddiogel wrth gerdded o amgylch y safle. Mae mapiau o’r safle hefyd ar gael 

o'r derbynfeydd. Darperir rhagor o wybodaeth i ymwelwyr ar fyrddau dehongli ac ar y wefan, 

gyda hysbysiadau cyfoes megis gwybodaeth am barthau i gŵn a sesiynau glanhau’r traeth 

sydd ar ddod wedi’u postio ar glwyd maes parcio’r SSSI. Mae gwirfoddoli’n cael ei hyrwyddo 

ymhlith myfyrwyr a staff yn bennaf, ond rydym ni’n gweithio’n rhagweithiol gyda’r prosiect 

‘Dynamic Dune-scapes’ i ehangu cyfranogiad y gymuned. Oherwydd heriau yn sgîl pandemig 

Covid-19, mae gwirfoddoli wedi bod ar hap braidd yn ddiweddar, a llawer o ganslo o ganlyniad. 

Er gwaethaf hyn, mae rheoli rhywogaethau ymledol a monitro’r safle wedi parhau. Mae gwaith 

ffilmio Tîm y Tiroedd yn mynd i gael ei ychwanegu at ‘Daith Rithwir’ newydd o amgylch y 

Tiroedd ar y wefan, nid yn unig i godi proffil tiroedd y Brifysgol ond hefyd y gwaith gwych a 

wneir gan Dîm y Tiroedd. 

 

 

 

DIOGELWCH, DIOGELEDD A GLENDID DIOGELWCH 

 

DIOGELEDD 

 

Mae Safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe yn gweithredu dydd a nos, bob dydd o’r flwyddyn, 

ac mae cymorth a chyngor ar gael i fyfyrwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd  ar unrhyw faterion 

sy’n ymwneud â diogelwch. I’r perwyl hwn, eu gorchwyl yw cynnal amgylchedd academaidd a 

busnes diogel drwy amddiffyn pobl, gwybodaeth ac eiddo yn ogystal â diogelu enw da’r 

Brifysgol. Abertawe yw un o’r lleoedd mwyaf diogel yn y DU i astudio ynddo neu ymweld ag ef, 

ac mae ganddi un o’r cyfraddau troseddu isaf yn y wlad.  

 

Mae tîm Diogelwch yn patrolio mewn cerbydau lifreiog ac ar droed, bob awr o’r dydd a nos, 

gan fonitro llwybrau, ffyrdd a meysydd parcio. Maent hefyd yn adrodd am ddamweiniau, 

digwyddiadau a methiant offer, megis goleuadau stryd diffygiol, cyn gynted â phosib drwy’r 

sianeli priodol.  

 

Mae CCTV yn amlwg ar draws y campws, ac mae larymau tresbaswyr yn cynnig lefel 

ychwanegol o ddiogelwch mewn nifer o leoliadau sy’n enwedig o agored.  

 

Ceir presenoldeb ar dderbynfa'r campws ddydd a nos i ddarparu pwynt cyswllt canolog i staff, 

myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd sy’n chwilio am gyngor, gwybodaeth am barcio neu sydd am 

adrodd am eitemau coll. Darperir mapiau o’r campws ac o’r dref, prosbectysau, amserlenni 

bysus, rhifau cwmnïoedd tacsis a llenyddiaeth berthnasol arall i ymwelwyr hefyd.  
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GOLEUADAU STRYD 

  

Mae darparu golau digonol ar strydoedd ar draws y Campws yn hanfodol fel gofynion 

diogelwch ac mae’n ychwanegu at awyrgylch groesawgar. Mae goleuadau stryd LED, ynni isel 

a chyfredol yn cefnogi Polisi Amgylcheddol y Brifysgol. 

 

 

HYGYRCHEDD 

 

Mae gan Gampws y Bae lethrau ac felly yn gyffredinol, nid yw mynediad i gadeiriau olwyn yn 

broblem.  Rhwymedigaeth y Brifysgol yw darparu profiad o’r safon uchaf i fyfyrwyr, staff ac 

ymwelwyr a sicrhau bod mynediad hwylus at gyfleusterau ar draws y campws i bawb. Mae 

Prifysgol Abertawe yn ymroddedig i Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Drwy roi’r ymrwymiad hwn ar 

waith, mae’r Campws yn cael ei addasu’n rheolaidd ar gyfer rampiau mynediad, toiledau 

hygyrch a lifftiau awtomatig. Ceir lleoedd parcio wedi’u neilltuo'n arbennig i ddeiliaid 

bathodynnau glas hefyd ar draws y campws. 

 

 

GRAEANU A CHLIRIO EIRA  

 

Yn ystod misoedd y gaeaf, caiff gwaith graeanu Campws y Bae ei allgontractio. Fodd bynnag, 

mae’r Timoedd Tir a Diogelwch yn gweithio gyda’i gilydd i fonitro unrhyw dywydd garw a 

ragwelir ac mae ganddynt yr offer i gwblhau graeanu a chlirio eira yn y Brifysgol os bydd angen. 

 

 

DARPARIAETH SYMUD SBWRIEL 

  

Caiff y gwasanaeth gwacáu biniau sbwriel allanol ei allgontractio. Fodd bynnag, y Tîm Tiroedd 

gyda chymorth y Tîm Gwasanaethau Campws sy’n gyfrifol am gasglu sbwriel. Nid yw tipio 

anghyfreithlon yn digwydd ond yn aml, caiff gwastraff rhai adeiladwyr ei ‘anghofio’. 

 

 

DEFNYDD O DDWR  

 

Rydym yn cychwyn ar y gwaith o gasglu dŵr glaw drwy osod casgen ddŵr i gasglu dŵr glaw 

o’r Ystafell Ddosbarth Weithredol i ddyfrio cynlluniau gwelyau planhigion yn yr haf pan fydd 

angen dyfrio ychwanegol yn ystod misoedd yr haf. 
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POLISI BAW CWN  

 

Mae gan Gampws y Bae bolisi ‘dim cŵn’ (ac eithrio cŵn cymorth), a gall hyn fod yn anodd g 

weithredu oherwydd lleolir y campws wrth ymyl yr SSSI, felly mae aelodau o’r cyhoedd yn 

mynd â’u cŵn drwy’r campws ar adegau. 

 

 

FANDALIAETH AC YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL 

 
Nid yw fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem gyffredin. Nid oes unrhyw 

graffiti wedi ymddangos hyd yma. 

 

 

GWAITH CYNNAL A CHADW AC ADNODDAU 

 

STAFFIO 

  

Ar hyn o bryd, mae chwe aelod o staff tiroedd, sy’n cynnwys Rheolwr y Tiroedd, Arweinydd 

Tîm y Tiroedd a phedwar Cynorthwy-ydd Tiroedd. Mae’r Tîm Tiroedd yn gweithio ar Gampws 

Singleton, Campws y Bae a chyfleusterau bach eraill sy’n cael eu llogi neu sy'n eiddo i'r 

Brifysgol. Mae’r Tîm Tiroedd yn rhyngweithio â myfyrwyr, ymwelwyr a staff eraill bob dydd ac 

maent bob amser yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt ac yn hapus i helpu, yn enwedig wrth 

gynnig cyngor garddwriaethol neu helpu unrhyw un ag anhawster.  

 

Hefyd, mae Tîm Chwaraeon yn gweithio yn y MUGA sy’n gofalu am yr holl gyfleusterau 

chwaraeon allanol. Mae’r rhain yn cynnwys caeau pêl-droed pump bob ochr a maes pêl-foli 

traeth. Er eu bod yn dod dan adrannau gwahanol, mae'r ddau yn cydweithio'n agos i 

gynorthwyo ei gilydd a rhannu adnoddau yn ôl yr angen.  

 

Oherwydd nifer gynyddol y meysydd sy'n cael eu cynnal gan y Tîm Tiroedd, ystyrir ffyrdd 

amgen o arbed amser ac ymdrech gweithwyr. Er enghraifft, bellach mae peiriant glanhau ffyrdd 

hunan-yredig yn cael ei ddefnyddio i lanhau nifer fawr o ardaloedd i gerddwyr o amgylch 

Campws y Bae sy'n arbed amser yn ogystal â rhyddhau amser staff i gwblhau tasgau 

perthnasol eraill ar y safle. Rydym wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio peiriannau wedi’u pweru gan 

betrol, megis teclynnau torri gwair a llwyni, yn raddol, a’u disodli gydag offerynnau eraill wedi’u 

pweru gan fatris, gan arwain at effaith wych ar leihau lefelau sŵn a chyrraedd dim allyriadau. 

Darn arall o gyfarpar sy'n arbed gwaith oedd y fan panel a brynwyd ac sydd wedi cynorthwyo'n 

fawr wrth gludo staff a deunydd yn gyflym o amgylch y campws a rhwng campysau i gynyddu 

effeithiolrwydd ac amser ymateb y Tîm Tiroedd. 
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PEIRIANNAU A GWEITHDREFN CYNNAL A CHAW PEIRIANNAU 

 

Cwblheir gwasanaethu ac atgyweirio peiriannau mawr gan y gwerthwyr gwreiddiol perthnasol.    

Mae gwaith cynnal a chadw ar beiriannau llai yn cael ei gwblhau'n fewnol gan y gweithredwyr 

perthnasol yn y Tîm Tiroedd. Rhoddir sgyrsiau ar weithrediad diogel, cyn-wiriadau a gwaith 

cynnal a chadw dyddiol ar y peirannau perthnasol y disgwylir iddynt eu defnyddio gan y Tîm 

Tiroedd yn flynyddol. 

 

 

COEDYDDIAETH  

 

Mae nifer fach o aelodau'r Tîm Tiroedd yn gymwys i ddefnyddio llif gadwyn ar lefelau gwahanol. 

Ar hyn o bryd, defnyddir cyfuniad o aelodau'r Tîm Tiroedd a chontractwyr i ymdrin â gwaith 

coed sy'n fwy heriol. Y nod yw parhau i ddatblygu'r tîm mewnol er mwyn iddo allu cwblhau bron 

pob prosiect cynnal a chadw coed yn y dyfodol, ond nid pob un ohonynt.  

 

Cynhelir arolygon coed yn flynyddol gan Reolwr y Tiroedd a'r Tyfwr Coed penodedig i amlygu  

diffygion yn y coed ar y campws sy'n agos iawn i adeiladau, ardaloedd i gerddwyr neu feysydd 

parcio, a mynd i'r afael â nhw. 

 

   

I fynd i'r afael â'r broblem hyll o gwm cnoi 

sydd wedi'i daflu, prynwyd dau beiriant 

glanhau gwm sy'n ystyriol o'r amgylchedd 

ac sydd wedi'u pweru â stêm ac maent 

wedi cael effaith gadarnhaol ar olwg y 

campws mewn amser cymharol fyr. Gellir 

eu defnyddio yn ystod adegau prysur neu 

hyd yn oed yn ystod arholiadau gan eu bod 

yn dawel, yn gludadwy iawn, yn ddiogel ac 

yn ystyriol o'r amgylchedd oherwydd eu 

bod yn ddatrysiad glanhau a wnaed o 

adnoddau adnewyddadwy sy'n seiliedig ar 

wlychwyr siwgr yn hytrach nag olew, sy'n 

gwneud y gwm yn hollol fioddiraddiadwy. 
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 Plannu Coed ar Gampws y Bae / Ffordd Fabian (dwyrain) 

 

 
 Paul Edwards 2019 

 

ADEILADAU 

 

Ceir amrywiaeth o fathau gwahanol o adeiladau ar draws Campws y Bae a ddefnyddir at 

amrywiaeth o ddefnyddiau, gan gynnwys addysgu, ymchwil, gweinyddu a gweithgareddau 

chwaraeon/hamdden. Yn bennaf, lleolir yr adeiladau ar gynllun grid sy'n rhedeg ar draws yr 

holl safle. Mae tirlunio a chynnwys mannau gwyrdd ar draws y safle'n parhau i fod yn brif 

flaenoriaeth wrth ystyried datblygiad pellach y campws. 

 

 

LLWYBRAU CERDDED  

 

Adeiladwyd y rhan fwyaf o lwybrau cerdded naill ai o slabiau concrit, briciau pafia neu darmac.          

Yr Adran Ystadau sy’n gosod y llwybrau newydd ac yna cânt eu cynnal gan y Tîm  Tiroedd. 

Caiff tyllau yn y ffyrdd, slabiau sy’n rhydd ayyb eu hadrodd drwy’r ddesg gymorth sy’n dilyn 

cynnydd pob darn o waith a gofnodir.  

 

Weithiau, bydd y Tîm Tiroedd yn creu llwybrau o sglodion pren ac yn atgyweirio ymylon rhai 

o’r llwybrau lle mae dirywio’n broblem. Fodd bynnag, prif rôl y Tîm Tiroedd yw torri unrhyw 

lwyni sy’n debygol o orchuddio llwybrau cerdded a ffyrdd i sicrhau y gellir eu gweld yn glir ac y 

cynhelir lefelau o olau. Cwblheir y broses hon naill ai gyda thrimiwr llwyni, tocio sylweddol neu 

ail-lunio llwybrau cerdded drwy symud planhigion sydd wedi gordyfu a’u disodli gyda 

phlanhigion eraill sy’n tyfu’n isel. 
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CELFI STRYD  

 

Mae sawl mainc  o ddur gwrthstaen gradd forol wedi’u gwasgaru o amgylch Campws y Bae i 

ymdopi â’r erydu sy’n cael ei achosi gan awyr y môr yn ogystal â meinciau/byrddau y mae 

canran ohonynt wedi’u haddasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn. Yn 2020, labelwyd 31 o 

feinciau / unedau bwrdd eraill a’u gosod o amgylch tiroedd y campws i hwyluso mesurau pellter 

cymdeithasol Covid-19. Llenwyd hen finiau sbwriel concrit o Gampws Singleton â phridd a’u 

hail-lunio i fod yn blanwyr sy’n rheoli traffig. Mae biniau llif aml-wastraff wedi cael eu lleoli er 

mwyn hyrwyddo ailgylchu. 

 

 

 

CYNALIADWYEDD AMGYLCHEDDOL 

 

POLISI A RHEOLI CYNALIADWYEDD  

 

Mae gan y Brifysgol nifer o bolisïau cynaliadwyedd sy’n amlygu ei hymrwymiad i 

gynaliadwyedd a rheoli amgylcheddol. Mae’r Polisi Cynaliadwyedd yn amlinellu ymrwymiadau 

allweddol y Brifysgol fel rhan o’i System Rheoli Amgylcheddol ISO 14001 (2015), lle mae’r 

tiroedd yn gydran allweddol. Mae agweddau eraill sy’n cael eu crybwyll yn y Polisi 

Cynaliadwyedd yn cynnwys yr angen i:  

 

• Leiafu’r allyriadau nwyon tŷ gwydr o weithrediadau’r Brifysgol. 

• Lleihau’r defnydd o ddeunyddiau crai cychwynnol (yn cynnwys tanwydd ffosil, dŵr ac ynni). 

• Hyrwyddo amrywiaeth biolegol ar safleoedd y mae’r Brifysgol yn eu rheoli neu’n berchen 

arnynt. 

• Lleiafu'r gwastraff a gynhyrchir a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi trwy gynyddu 

ailddefnyddio, ailgylchu ac adfer. 

 

• Hybu a chefnogi ymddygiad amgylcheddol gyfrifol ar draws cymuned y Brifysgol.  

• Gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a phartneriaid eraill i wella cynaliadwyedd y Brifysgol. 

• Sicrhau bod y Brifysgol yn meithrin ei gallu i wrthsefyll peryglon newid yn yr hinsawdd.  

 

Mae Cynllun Rheoli Carbon y Brifysgol yn amlinellu ymrwymiad Prifysgol Abertawe i reoli a 

lleihau allyriadau carbon. Mae’r agenda lleihau carbon yn cael ei hadlewyrchu’n fwyfwy ym 

mholisi deddfwriaethol ac ariannol y DU, ac ar lefel bragmatig, mae angen rheoli allyriadau 

carbon i leihau costau gweithredol wrth i bris tanwydd a threthi cysylltiedig gynyddu, ac 

amddiffyn ein henw da sefydliadol. Yn 2019, datganodd y Brifysgol fod sefyllfa o Argyfwng 

Hinsawdd. Erbyn diwedd 2020, bydd y Brifysgol yn cyhoeddi ei Chynllun Argyfwng Hinsawdd 

cyntaf. Bydd hwn yn disodli’r Cynllun Rheoli Carbon presennol, a bydd hefyd yn cynnwys 

camau gweithredu addasu ar gyfer yr hinsawdd cyntaf y Brifysgol, a bydd rheoli tiroedd yn  
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elfen allweddol o hyn. Yn ogystal, mae gan y Brifysgol Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth sy’n 

berthnasol i’r ddau gampws, sy’n amlinellu amrywiaeth o weithgareddau a gynlluniwyd i 

amddiffyn, gwella a hyrwyddo amrywiaeth biolegol ar dir y Brifysgol. 

 

Fel rhan o’r EMS, mae gan bob maes ei Gynllun Gweithredu Cynaliadwyedd ei hun (SAP). 

Mae camau gweithredu’r Tîm  Tiroedd wedi’u cynnwys yng Nghynllun Gweithredu 

Cynaliadwyedd (SAP) Ystadau a Rheoli Cyfleusterau. Mae’r cynllun wedi asesu agweddau ac 

effeithiau sy’n gysylltiedig ag Ystadau a Rheoli Cyfleusterau, gan geisio rheoli, lliniaru a 

lleihau’r effeithiau mwyaf sylweddol. Mae agweddau ac effeithiau tiroedd a nodwyd yn ystod yr 

asesiad a’r lliniaru cysylltiedig yn cynnwys: 

• Y defnydd o ddŵr: Dim camau pellach, arfer gorau eisoes ar waith. 

• Ymyrryd â biomarywiaeth: Dim camau pellach, arfer gorau eisoes ar waith. 

• Defnyddio adnoddau (cemegion): Dim camau pellach, arfer gorau eisoes ar waith. 

• Niwsans lleol (sŵn): Dim camau pellach, arfer gorau eisoes ar waith. 

• Defnyddio adnoddau (arall) allyriadau GHG a sŵn (sŵn, allyriadau gweledol wrth 

ddechrau): Dim camau pellach, arfer gorau eisoes ar waith. 

• Defnyddio adnoddau (arall) prynu a defnyddio deunyddiau crai (pridd): Cam 

gweithredu: Fformiwleiddio arferion compostio/asglodi etc. dan yr EMS yn unol â 

gofynion eithriadau ac er mwyn safoni ymarfer a lleihau’r risg o halogiad. 

 

Caiff y Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd (SAP) ei adolygu o bryd i’w gilydd ar y cyd â 

Swyddog Amgylchedd Ystadau a Rheoli Cyfleusterau drwy amserlen archwilio fewnol 

ISO14001, y mae Gwasanaethau Gweithredol y Campws (COS) wedi’i gynnwys ynddo. 

 

 

STRATEGAETH DDWR 

 

Rhaid i adeiladau newydd a gwaith adnewyddu mawr gydymffurfio â gofynion llym yr Adran 

Ddŵr yn safonau BREEAM a rhaid gosod cyfleusterau datgelu gollyngiad dŵr clywedol, 

toiledau dwrlif deuol llif isel, tapiau llif isel, troethfeydd llif isel a chawodydd llif isel. 

 

Bydd casglu dŵr glaw er mwyn tynnu dŵr toiledau a dyfrio gerddi, ynghyd â'r potensial i 

ailgylchu dŵr llwyd a throethfeydd di-ddŵr bob amser yn cael eu hystyried ar gyfer datblygiadau 

yn y dyfodol.  
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CLUDIANT A BEICIO 

 

Yn ddiweddar, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi er mwyn gwella isadeiledd y Campws ar gyfer 

cerdded a beicio i'r Campws ac oddi yno. Mae hyn wedi cynnwys rheseli beiciau a chawodydd 

hygyrch yn y rhan fwyaf o adeiladau. Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig ei chynllun beicio i'r 

gwaith, lle mae'n bosib talu i logi beic ac offer diogelwch (goleuo) ar y ffordd. Yn ogystal, mae 

gennym sawl beic Santander sydd ar gael ar y ddau gampws y gellir eu llogi ar sail ad hoc neu 

drwy aelodaeth flynyddol. Mae 6 hyb ar gael rhwng Campws y Bae a’r Mwmbwls, ac mae rhai 

pellach yn yr arfaeth ar gyfer 2020. 

 

Mae'r cysylltiadau bysus wedi'u gwella ar y campysau a rhyngddynt a threfnwyd tocynnau 

bysus ar gyfradd ostyngedig, a threfnwyd bod rhai ar gael am ddim i staff sy'n gweithio rhwng 

y campysau. Y gobaith yw y bydd y fenter hon yn annog myfyrwyr a staff i ddefnyddio cludiant 

cyhoeddus yn amlach. Mae'r Brifysgol wedi llunio a hyrwyddo arolwg teithio i asesu arferion 

teithio myfyrwyr a staff, gyda'r nod o amlygu meysydd pryder a lle mae angen gweithredu.  

 

GWASTRAFF TIR A GWNEUD GWRTAITH  

 

Crëir cyn lleied o wastraff ag sy'n bosib drwy daenu gwellt ar y rhan fwyaf o'r lawntydd. Mae'r 

broses hon bron yn dileu'r angen i waredu toriadau gwair, wrth ddileu'r angen am  

chwynladdwyr penodol neu ffrwythlonwyr ar yr un pryd.  

 

Caiff pob deunydd gwyrdd o faint addas ei brosesu drwy'r torrwr pren ac yna defnyddir y 

sglodion fel gwellt o amgylch gwelyau llwyni sefydledig i gydbwyso'r angen am chwynnu a 

dyfrio.       Mae gwrtaith potio a ddefnyddiwyd eisoes, llwydni dail a deunydd wedi'i gompostio 

hefyd fel deunydd gwella pridd cyn ac ar ôl plannu.  

Defnyddir chwynladdwyr cyn lleied â phosib drwy ddefnyddio llwydni dail a sglodion pren fel 

gwellt ac atalydd chwyn a chynorthwyo wrth ddefnyddio glyffosad pydradwy 'wedi'i dargedu' 

fel profiotig cyffredinol ar gynlluniau plannu mwy. 

 

 

RHEOLI GWASTRAFF SAFEOEDD ADEILADU  

 

Nod y Brifysgol yw lleihau cyhyd â phosib yr effaith amgylcheddol a achosir gan waith adeiladu. 

Bydd timoedd prosiect yn ystyried ffyrdd o leihau gwastraff adeiladu o ddechrau'r prosiect tan 

ei gwblhau, drwy'r brîff dylunio, y deunydd a ddewiswyd, technegau adeiladu a dulliau 

gweithredu. 
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AILGYLCHU  

 

Caiff gwastraff ei wahanu a'i ailgylchu cymaint â phosib, mae sgipiau ar wahân i fetel, pren a 

broseswyd, rwbel a gwastraff cyffredinol. Fodd bynnag, ymdrinnir â gwastraff arall ar wahân, 

megis gwastraff olew, hen fatris, hen boteli nwy, cardbord, hen gynhwyswyr cemegol ac offer 

trydanol/electronig. 

 

Mae biniau ailgylchu ar y campws wedi'u gwneud yn amlwg o amgylch y safle i sicrhau y caiff 

gwastraff ei wahanu i'w ffrydiau gwastraff priodol. 

 

 

PLALADDWYR A PHRYFLEIDDIAD  

 

Defnyddir pryfleiddiaid gan ddarparwr gwasanaeth allanol i reoli plâu niwsans megis cacwn. 

 

 

FFRWYTHLONWYR 

 

Ni ddefnyddir ffrwythlonwyr artiffisial ar y lawntydd. Rydym wedi prynu ffrwythlonwyr o natur 

organig, megis gwymon ar ffurf hylif.  

 

 

CHWYNLADDWYR  

 

Defnyddir chwynladdwyr cyn lleied â phosib drwy ddefnyddio llwydni dail a sglodion pren fel 

gwellt ac atalydd chwynau. Hefyd, mae torri planhigion ar y ffyrdd gyda 'phen brwsh gwifriog' 

yn rheolaidd wedi arwain at leihad sylweddol yn nifer y chwyn wrth ymyl y ffordd.  

 

 

MAWN  

 

Ni ddefnyddir gwrtaith sy'n seiliedig ar fawn. 

 

 

CYNHYRCHU BIO-MAS 

  

Ar hyn o bryd, ni chrëir unrhyw fio-màs at ddibenion creu ynni adnewyddadwy ar Gampws y 

Bae. Fodd bynnag, caiff astudiaeth o ddichonoldeb ei chwblhau i asesu ac ymchwilio i'r 

adnoddau bio-màs posib sydd ar gael a'r ffyrdd o reoli hyn yn briodol.  
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TREFTADAETH A CHADWRAETH 

 

DATBLYGU CORIDOR BYWYD GWYLLT 

 

Yn ystod gwaith adeiladu Campws y Bae, gwarchodwyd coridorau bywyd gwyllt. Yn dilyn 

ymgynghoriad, bydd gwaith i wella ac ehangu coridorau bywyd gwyllt yn parhau. Dyma enghraifft 

fach o sut rydym ni’n amddiffyn ein bywyd gwyllt, drwy wreiddio technegau sy’n hyrwyddo bywyd 

gwyllt wrth gynnal ein tiroedd a thrwy nodi ardaloedd addas er mwyn creu cynefinoedd newydd a 

sicrhau bod gwaith datblygu yn y Brifysgol yn ystyried natur. Mae'n Swyddog Bioamrywiaeth yn 

cynnal teithiau tywys rheolaidd ar draws ein Campysau ac ym Mharc Singleton gerllaw, gan roi 

cyfleoedd i staff, myfyrwyr a'r gymuned ddysgu mwy am ein bywyd gwyllt a chael y cyfle i fod yn 

rhan o'r drafodaeth. 

 Y Miltroed Rhesog, Ommatoiulus sabulosus 

© Prifysgol Abertawe 

Gellir adnabod y miltroed rhesog 3cm o hyd, Ommatoiulus sabulosus, sef miltroed mwyaf y DU, yn 

hawdd diolch i’r ddwy resen lliw efydd ar hyd ei gefn. Ceir niferoedd mawr ohonynt yn nhwyni Twyni 

Crymlyn bob mis Mai pan fyddant yn gwasgaru hwnt ac yma i edrych am safleoedd bridio newydd.                     

Gan mai dyma’r unig filtroed sy’n weithgar gyda’r dydd, yn ystod tywydd heulog, mae dadhydradu’n 

berygl iddo ac felly mae’n rhaid iddo ddod o hyd i gysgod. Gellir canfod miloedd ohonynt yn 

cysgodi’n ddiogel dan froc môr ar y traeth, ond ar y campws, yn aml mae hyn yn gallu arwain at y 



 
 

 

 44 of 52 
 

CYNLLUN RHEOLI TIROEDD CAMPWS Y BAE PRIFYSGOL ABERTAWE 2021 - 2022 

miltroed yn mynd i mewn i adeiladau a dod i gysylltiad â phobl. Maent yn dringo’n dda, felly gallant 

fynd drwy’r bylchau lleiaf mewn adeiladau wrth ymyl y twyni, yn enwedig Adeilad Dwyreiniol 

Peirianneg a’r Llyfrgell. Mae bron yn amhosib i'w hatal rhag dod i mewn, gan y byddant yn dod drwy 

fylchau awyru, dan ddrysau a thrwy ffenestri. Er eu bod yn ddiniwed, maent yn gallu bod yn destun 

pryder i bobl, yn enwedig pan fyddant yn ymddangos mewn niferoedd mawr, pan fydd tywydd poeth 

a heulog yn dilyn cyfnod oer a gwlyb, er enghraifft. Fel y rhan fwyaf o filtroediaid, gall  

Ommatoiulus.sabulosus secretu hylif sy'n blasu'n wael pan fydd rhywbeth yn tarfu arnynt, ond 

mae'n ddiniwed fel arall. Nid yw’n cnoi nac yn pigo gan ei fod yn falurysor sy’n byw ar bren sy’n 

pydru a deunydd planhigion eraill. Erbyn mis Mehefin, bydd y rhan fwyaf o’r symud wedi dod i ben 

a phrin y byddwn yn gweld y creaduriaid bach hyn tan y gwanwyn dilynol. 

 

GORCHMYNION CADW COED  

 Ar hyn o bryd, does dim Gorchmynion Cadw Coed (TPOs) ar Gampws y Bae. Fodd bynnag, 

i sicrhau y caiff rhywogaethau brodorol eu cadw ar gyfer y dyfodol, nododd y Brifysgol ei 

chanmlwyddiant drwy blannu 25 o goed derw ar Gampws y Bae a 25 arall ar Gampws 

Singleton.Bydd y coed a blannwyd yn cymryd tua 100 mlynedd i aeddfedu, a does dim un 

goeden arall sy’n cynnal y fath amrywiaeth o fywyd, a’r pwysicaf o ran ein diwylliant yw’r 

Dderwen Ddi-goes, Quercus petraea. Er y plannwyd llawer o goed ar y ddau gampws yn 

ddiweddar, i ddarparu buddion amgylcheddol amrywiol iawn, mae’r rhan fwyaf yn 

rhywogaethau ag oes fer o’u cymharu â’r dderwen.  

Mae Campws y Bae ei hun yn amgylchedd mwy heriol o ran plannu o’i gymharu â Singleton, 

ond mae presenoldeb sawl derwen yn nhwyni Twyni Crymlyn yn dangos gwydnwch y dderwen, 

a sut mae’n gallu goddef halen, i oresgyn yr amodau yno. Mae Campws y Bae yn gymharol 

agored, gyda thir gwael a chywasgedig, ac er y byddai’n cymryd amser i goed derw ddatblygu, 

gydag amser byddant yn darparu cysgod a lloches mawr eu hangen.  

Caiff lleoliadau mwy amlwg ar Gampws y Bae eu cadw at ddibenion plannu coffa i nodi 

ymweliadau o bwys. Bydd y coed eu hunain yn cael eu dosbarthu fel enghreifftiau a dyfir mewn 

cynwysyddion i roi’r dechrau gorau posib iddynt, a chânt eu plannu mewn seremoni swyddogol 

gan yr unigolion sy’n cael eu dathlu neu ar ôl y digwyddiad gan y Tîm Tiroedd. Caiff y coed 

sy’n weddill eu plannu ar y cyd ag ymgyrch Myfyrwyr dros Goed  Undeb Cenedlaethol y 

Myfyrwyr a Siarter Goed Coed Cadw i gyflwyno’r prosiect a defnyddio gwirfoddolwyr ymhlith 

staff a myfyrwyr i blannu’r coed (dan oruchwyliaeth). 

Bydd Coed Cadw yn darparu’r coed fel rhan o’i brosiect Coed ar gyfer y Gymuned, ond os na 

fydd y coed hyn sydd am ddim ar gael, bydd cyfle yn codi i unigolion a thimoedd yng 

nghymuned y Brifysgol noddi coeden, a hyd yn oed ei phlannu’n bersonol os byddant yn 

dymuno. Y Tîm Tiroedd  fydd yn gwneud y gwaith gofalu am y coed ar ôl eu plannu, ac yn 

parhau i ofalu am y coed ar gyfer y dyfodol. 
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I sicrhau y caiff lleoliadau addas ar gyfer coed coffa eu cadw ar gyfer y dyfodol, bydd yr holl 

waith datblygu campws yn cynnwys lleoliadau addas a bennwyd ar gyfer plannu tymor hir, a 

bydd uwch-gynlluniau campws y dyfodol yn cynnwys yr ardaloedd hyn fel rhan o'r strategaeth 

tirlun. 

Dylid nodi mai nad dyma’r unig blannu coed a fydd yn cael ei wneud ar draws y ddau gampws 

oherwydd bod arfer da yn golygu bod angen amrywiaeth o rywogaethau i greu amgylchedd 

bioamrywiol a gwydn, a byddwn yn parhau i'w plannu fel y mae ar hyn o bryd.  

 

CYMUNED A MARCHNATA 

 

MYNEDIAD A CHYNNWYS Y GYMUNED  

 

Mae Campws y Bae yn denu amrywiaeth eang o ddefnyddwyr i'r ardal drwy gydol y flwyddyn, 

o fyfyrwyr ac aelodau o staff i'r gymuned leol ac ymwelwyr. Er bod eu rhesymau am ymweld 

â'r Campws yn amrywio, gwneir pob ymdrech i gynnig ymdeimlad croesawgar â phwyslais ar 

y gymuned. Mae diogelwch a boddhad defnyddwyr yn hollbwysig a chaiff eu gwella ar bob 

cyfle. Mae cyflwr a safon yr holl fannau gwyrdd amrywiol ar diroedd y Brifysgol yn hynod 

bwysig. Mae'r Brifysgol yn cydnabod y rôl bwysig mae'n ei chwarae fel rhan o'r gymuned ac 

mae'n parhau i fod yn ymrwymedig i greu campws bywiog, iach ac yn bennaf oll, groesawgar.  

 

 

Y NEUADD FAWR 

 

Lleolir y Neuadd Fawr wrth wraidd Campws y Bae ac mae'n rhan boblogaidd o'r Brifysgol a'r 

gymuned leol. Mae'r Neuadd Fawr wedi dod yn ganolbwynt sy'n dod â defnyddwyr Campws y 

Bae ynghyd mewn ffordd groesawgar a chynhwysol.  

 

 

DIWRNODAU GWEITHGAREDDAU I YSGOLION CYNRADD AR Y SAFLE 

 

Cynhelir ymweliadau gan ysgolion lleol i roi cyfle i blant ysgol gael profiad ymarferol o fywyd 

gwyllt, ac maent yn cynnwys teithiau tywys i nodi blychau adar a 'gwestai trychfilod' 

 

PARTNERIAETHAU  

 

Mae Timoedd Gwasanaethau Campws y Prifysgolion wedi bod yn cydweithio â'r Tîm Tiroedd 

yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Er bod yr adrannau'n cynnig gwasanaethau gwahanol, maent 

yn cefnogi ei gilydd yn aml, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur y flwyddyn. 
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ACHREDIADAU 
Mae gwaith i annog bywyd gwyllt i ffynnu ar y campws wedi ennill dyfarniad  statws Gwenyn-

gyfeillgar i'r Brifysgol. Caru Gwenyn yw menter gan Lywodraeth Cymru sydd â'r nod o annog pobl 

i helpu pryfed peillio megis gwenyn a gloÿnnod. Rydym yn falch iawn o fod y Brifysgol sy'n Caru 

Gwenyn gyntaf yng Nghymru. 

 

Annog gwenyn! 

 

 
© Prifysgol Abertawe 

 

ISO 20121 

 
Enillodd Prifysgol Abertawe wobr BLATINWM Eco-Campus a safon ryngwladol ISO 14001 am 

ei systemau rheoli amgylcheddol. Abertawe yw'r Brifysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn y 

dyfarniad Platinwm uchaf, a'r trydydd sefydliad ar ddeg yn unig yn y DU gyfan.  Mae hyn yn 

helpu'r Brifysgol gyda'i chydymffurfiad cyfreithiol, ei sgôr Cynghrair Gwyrdd a'i Strategaeth 

Gynaliadwyedd ac mae'n cynrychioli'r safon ryngwladol gyntaf i'r Brifysgol ei hennill ar draws 

pob Coleg a swyddogaeth weinyddol. Eco-Campus yw'r System Rheoli Amgylcheddol (EMS) 

genedlaethol fwyaf blaenllaw a'r cynllun gwobrau ar gyfer y sectorau addysg bellach ac uwch. 

Mae'r cynllun yn galluogi prifysgolion i nodi, gwerthuso, rheoli a gwella eu perfformiad a'u 

harferion amgylcheddol mewn ffordd systematig. Bellach, mae Prifysgol Abertawe yn gobeithio 

bod y brifysgol gyntaf i gyrraedd ISO 20121.  



 
 

 

 47 of 52 
 

CYNLLUN RHEOLI TIROEDD CAMPWS Y BAE PRIFYSGOL ABERTAWE 2021 - 2022 

 

CYNLLUN GWOBRWYO CYNALIADWYEDD A LLES 

 
                                   

 
                                      ©Prifysgol Abertawe  

 
Rhaglen ymgysylltu â staff yw SWell sy’n gwobrwyo staff ym Mhrifysgol Abertawe am eu 

gweithredoedd o ran cynaliadwyedd a lles yn y gwaith. Pan fyddant yn cofrestru, gellir cwblhau 

neu fynd i ddigwyddiadau i ennill pwyntiau 'Swell', sy'n helpu staff i ddringo'r tabl o arweinwyr i 

ennill gwobrau. 

                  

GWOBR SAFON LECHYD CORFFORAETHOL 

 
Y Safon Iechyd Corfforaethol, a gynhelir gan Lywodraeth Cymru, yw'r nod ansawdd ar gyfer 

hyrwyddo iechyd yn y gweithle yng Nghymru. Caiff ei chyflwyno yng nghategorïau efydd, arian, 

aur a phlatinwm i sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector sy'n rhoi arferion ar waith i 

hyrwyddo iechyd a lles eu staff. Mae tiroedd y campws yn chwarae rôl bwysig yn hyn o beth 

wrth annog staff i dreulio amser yn yr amgylchedd awyr agored sy'n hanfodol ar gyfer iechyd 

corfforol a meddyliol. Mae staff y Brifysgol wedi mabwysiadu'r ethos hwn drwy anelu at wneud 

eu gweithleoedd yn wyrddach drwy weithio ar themâu gwahanol, megis dŵr, ynni, gwastraff ac 

ailgylchu, caffael, teithio, iechyd a lles, bioamrywiaeth a chymuned.  

 
Yn 2016, cyflwynwyd Gwobr Efydd Iechyd Corfforaethol uchel ei pharch i Brifysgol Abertawe 

am ei hymagwedd ofalgar a chyfannol at iechyd staff a darpariaeth les.  

 
 

GWOBR ABERTAWE YN EI BLODAU 

 

Cymerodd Prifysgol Abertawe ran yn Abertawe yn ei Blodau am y tro cyntaf yn 2009 ac enillodd 

wobr Efydd yn y categori ymgeisydd newydd gorau. Ers hynny, mae wedi bod yn gystadleuydd 

rheolaidd sydd â'r nod o annog busnesau Abertawe a'r gymuned leol i fuddsoddi mewn 

arddangosfeydd o flodau er mwyn gwneud Abertawe'n lle prydferthach i'w phreswylwyr a'i 

hymwelwyr. Yn 2016, enillodd Prifysgol Abertawe wobr Aur unwaith eto am ei 
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harddangosfeydd o flodau ar Gampws Singleton a dyfarnwyd 'Canmoliaeth Uchel' iddi yn 2017. 

Daeth y gystadleuaeth i ben yn 2018 pan dynnodd Cyngor Abertawe y nawdd  yn ôl ar ei gyfer. 

Fodd bynnag, diolch i wirfoddolwyr lleol, mae wedi dychwelyd felly bydd y Brifysgol unwaith yn 

rhagor yn anelu at ennill ragor o wobrau. 

   
 
   Gwobr Abertawe yn ei Blodau                         

 

 
    © Prifysgol Abertawe  

 

Y Tîm Tiroedd 

 

 
 ©Prifysgol Abertawe                                               
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          Enillydd y Faner Werdd – Campws y Bae 2019-2020 

 

 
          © Prifysgol Abertawe 
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PROSIECTAU YMGYSYLLTU 

 
GWIRFODDOLI 

 
Mae gwirfoddoli'n parhau i fod yn hanfodol i gymuned a bywyd y Brifysgol ac mae Campws y 

Bae yn ymroddedig i ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli i helpu i sicrhau bod Twyni 

Crymlyn yn parhau i fod yn arbennig. Mae prysgoed, coed a phlanhigion goresgynnol yn bygwth 

mynd yn drech ar blanhigion y twyni tywod ac, o ganlyniad, mae angen eu rheoli. Mae angen cynnal 

y llwybrau cerdded er mwyn sicrhau mynediad diogel i ymwelwyr. Mae angen clirio'r sbwriel dynol 

sy'n codi ar hyd y traeth. Cynhelir gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o 

bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a 

gwastraff.     Yn ystod cyfnodau cyfyngiadau symudo lleol yn sgîl COVID-19, gallwn ni  ond cynnig 

cyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot (gan gynnwys Campws y 

Bae). Cynhelir sesiynau glanhau'r traeth ar ddydd Mercher cyntaf y mis rhwng 12pm a 2pm a 

chynhelir sesiynau rheoli cynefinoedd, megis torri a symud llwyni a choed ymledol o'r twyni, ar 

ddydd Iau rhwng 10am a 2pm. 

 

Nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael ac mae'n rhaid cadw lle. Am ragor o wybodaeth ac i gadw 

lle, chwiliwch am ddigwyddiadau Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe ar Eventbrite.  Pan gaiff y 

cyfyngiadau symud eu llacio, byddwn yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl, felly cadwch lygad 

am ragor o wybodaeth. 

 

YMGYSYLLTU’R BAE  

 

Mae gan Gampws y Bae y Brifysgol gyfoeth o asedau naturiol sy'n haeddu cael eu hyrwyddo, 

eu gwarchod a'u datblygu er mwyn gallu eu rhannu gyda staff, y gymuned a gwirfoddolwyr. Yn 

anffodus, oherwydd pandemig Covid-19, mae gwirfoddoli wedi bod braidd yn ysbeidiol. Fodd 

bynnag, llwyddwyd i gynnal sawl taith gerdded llwybrau natur cyn mis Mawrth, a hyd yn oed 

yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, bu'n bosib cynnal gweithgareddau ar-lein, megis  

‘Backyard Bioblitz’, ‘Burst of Birdsong’ yn ogystal â chreu potiau planhigion sy'n hunan-ddyfrio 

o boteli plastig a uwchgylchwyd. 

 

CYHOEDDIADAU, CANLLAWIAU A’R WEFAN 

  

Mae amrywiaeth eang o gyhoeddiadau a chanllawiau ar gael i ddefnyddwyr Campws y Bae.                      

Mae'r rhan fwyaf o'r dogfennau hyn hefyd ar gael ar wefan y Brifysgol.  

 

Gellir dod o hyd i gopïau o'r cyhoeddiadau a'r canllawiau, gan gynnwys mapiau a thaflenni, am 

ddim mewn sawl lleoliad ar draws y safle, gan gynnwys derbynfeydd adrannol ac adeiladau 

https://www.eventbrite.co.uk/
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eraill sy'n croesawu'r cyhoedd. Mae hyn yn atgyfnerthu arwyddion ar y safle i sicrhau y bydd 

defnyddwyr ac ymwelwyr yn teimlo bod croeso cynnes iddynt a'u bod yn gallu dod o hyd i'w 

ffordd ar draws y Campws mewn ffordd ddiogel a hamddenol.  

 

Yn ogystal, defnyddir gwefan y Brifysgol fel dull marchnata allweddol i hyrwyddo digwyddiadau 

a gweithgareddau i aelodau'r Brifysgol a'r gymuned gyfagos. Er enghraifft, yn ogystal â phrif 

wefan y Brifysgol, mae tudalennau gwe'r Neuadd Fawr hefyd yn cynnwys adran newyddion a 

digwyddiadau sy'n amlygu cyfleoedd i gymryd rhan. Yn ogystal, mae'r wefan Cynaliadwyedd 

yn cynnig gwybodaeth am yr ymgyrchoedd a'r digwyddiadau diweddaraf, sy'n uniongyrchol 

berthnasol i ddefnyddwyr tiroedd Campws y Bae. 

 

 

CYNLLUN GWEITHREDU CAMPWS Y BAE 2021 – 2022 

  

Seiliwyd y prosiectau tiroedd uchod ar feini prawf Baner Werdd i sicrhau y gellir eu cymhwyso'n 

ddichonol ac yn realistig. Mae'r gweithredoedd hyn yn cynnwys prosiectau adeiladu presennol 

sydd yn yr arfaeth ar, ac o amgylch, Campws y Bae. Datblygwyd y Cynllun Gweithredu ar gyfer 

y cyfnod rhwng 2021 a 2022 i ddechrau, oherwydd ei bod yn bosib y bydd adrannau'r Brifysgol 

yn cael eu hailstrwythuro yn y dyfodol agos. Fodd bynnag, bydd yn cael ei adolygu'n rheolaidd 

i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â sefydliadau allanol a chyfeiriad y Brifysgol. Caiff hyn ei 

gyflawni drwy gyfarfodydd i amlinellu gofynion a dulliau'r dyfodol a sicrhau eu bod yn cyd-fynd 

â Phrif Gynlluniau Cyffredinol y Brifysgol. 
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