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PWYNTIAU I’W NODI: Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal ar yr arfordir ac, mewn rhai achosion, dros dir a allai fod yn heriol. Gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd a gwisgwch esgidiau call. Cofiwch ddod 
â dŵr (ac unrhyw fyrbrydau y gallech fod eu hangen!) Nid oes gan lawer o’r safleoedd hyn fynediad i doiledau cyhoeddus. Bydd y tywyswyr yn cynnwys swyddogion cymorth cyntaf cymwys. Os oes gennych chi 
anghenion corfforol neu fynediad yr hoffech eu trafod, cysylltwch â ni ac fe wnawn ein gorau i ddarparu ar gyfer pawb. Dewch i’n digwyddiad Cerdded o’r Gadair Freichiau os na allwch ymuno â ni ar y safleoedd. 

Er y bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal y tu allan, byddem yn dal i werthfawrogi gofal gan fynychwyr mewn perthynas â Covid-19. Peidiwch â mynychu os oes gennych chi symptomau salwch neu os 
ydych chi wedi profi’n bositif.

TEITHIAU CERDDED A DIGWYDDIADAU 
TREFTADAETH HINSAWDD CHERISH
Cyfle i archwilio newid hinsawdd ac archaeoleg yng nghyrion eithaf Cymru
Yr haf yma, ymunwch â ni i archwilio rhai o safleoedd archaeoleg arfordirol mwyaf cyffrous a bregus 
Cymru. Bydd tîm o arbenigwyr CHERISH yn arwain digwyddiadau allgymorth rhwng mis Mai a mis 
Medi mewn safleoedd archaeolegol ac amgylcheddol y mae newid 
yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt.Dydd Sadwrn 14eg Mai 

Diwrnod hinsawdd, treftadaeth ac 
amgylchedd yn Llyn Maelog a Thraeth 
Llydan, Rhosneigr, Ynys Môn

Dydd Mercher 29fed Mehefin 10am-2pm
Taith Gerdded Parc Cenedlaethol Sir Benfro 
a CHERISH ar y cyd: Hafan Sain Ffraid, 
Trwyn Nab a Thrwyn y Tŵr o Sain Ffraid

Dydd Mercher 20fed Gorffennaf 
Diwrnod Gŵyl Archaeoleg yng Nghastell 
Bach, Cwmtydu

Dydd Mercher 27ain Gorffennaf 
Traeth Marloes, Llongddrylliad yr Albion a 
chaer bentir y Parc Ceirw (Digwyddiad 
Gŵyl Archaeoleg)

Dydd Mercher 3ydd Awst, 5pm 
Trwyn Sant Gofan i Gaer Bentir Buckspool, 
Sir Benfro

Dydd Sadwrn 13eg Awst 
Mynediad arbennig i gaer bentir arfordirol 
Trwyn Linney, Sir Benfro, mewn 
cydweithrediad â wardeiniaid Castellmartin

Gwyliwch y gofod yma! 
Diwrnod hinsawdd, treftadaeth ac 
amgylchedd yn Abersoch, Gwynedd

Gwyliwch y gofod yma! 
Taith Gerdded o’r Gadair Freichiau – ar 
gyfer y rhai sy’n methu ymuno â ni ar y 
safleoedd. Caer bentir Bae Trefflemin, y 
staciau a’r Bont Werdd


