Croeso i Gamlesi ac
Afonydd Gogledd Cymru
a’r Gororau
Mae’r camlesi a’r afonydd yn ardal Gogledd Cymru
a’r Gororau yn cynnig cyfle heb ei ail i ddianc o
strydoedd prysur. Am bicnic cyflym amser cinio yng
Nghaer ar gamlas y Shropshire Union neu ddiwrnod
hir yn ymlwybro ar hyd Traphont Ddŵr anhygoel
Pontcysyllte, mae rhywbeth i blesio pawb.

Golwg fanwl ar Gaer

Amdanom ni

Mae llwybrau tynnu yno i bawb eu mwynhau. Canllaw synnwyr cyffredin
yw’r cod hwn ar gyfer rhannu’r llwybr tynnu a beth i’w ddisgwyl gan eraill.
Rhannwch y gofod
Arafwch
Mae’n fan arbennig
– mae llwybrau tynnu – cerddwyr sydd â’r
– mae ein dyfrffyrdd yn
yn llefydd poblogaidd flaenoriaeth ar ein
dreftadaeth byw gyda
y gall pawb eu
llwybrau tynnu felly
chychod, lociau sy’n
mwynhau. Byddwch
byddwch yn barod i
gweithio a phontydd
yn ystyriol o bobl eraill, arafu; os ydych chi ar isel felly ildiwch i’r
cadwch eich cŵn dan frys, byddai’n syniad i defnyddwyr ar y
reolaeth, a chofiwch
chi feddwl am ffordd
dyfrffyrdd a byddwch
lanhau ar eu hôl.
arall ar gyfer eich taith. yn ofalus iawn mewn
mannau lle nad oes
TI gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio
modd gweld llawer.
llwybrau tynnu ar y cyd, ewch i:
canalrivertrust.org.uk/bettertowpaths

A ninnau’n byw mewn byd orlawn sy’n symud yn fwyfwy cyflym,
mae ein camlesi a’n hafonydd yn rhoi’r lle sydd ei angen arnom
lle gallwn arafu, mwynhau’r amgylchedd ac ymlacio. Mae’r
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yn gyfrifol am ofalu am
2,000 milltir o ddyfrffyrdd sy’n rhedeg drwy galon Cymru a
Lloegr. Gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn ddiogelu’r hafanau hyn.
Am byth.
Ewch i’n gwefan yn canalrivertrust.org.uk/friend er mwyn
dod yn ffrind heddiw.
Mae ‘Rhannwch y gofod, arafwch’ yn nod masnach cofrestredig
yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd© 2014

Traphont Dŵr Pontcysyllte

Cymryd rhan
Gallwch helpu i wneud gwahaniaeth anhygoel
i’ch dyfrffordd leol drwy wirfoddoli. Rydym yn siŵr
o fod â chyfle sy’n gweddu i chi, boed hynny yn
geidwad llwybrau tynnu, ceidwad lociau, adfer
treftadaeth camlesi neu’n helpu bywyd gwyllt.
I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd sydd
yn eich ardal chi, ewch i:
canalrivertrust.org.uk/volunteering

Rydym
wrth ein
bodd yn
clywed
gennych
chi.
Ond, os ydych
chi’n bwriadu
cysylltu â ni, yna
edrychwch ar
ein gwefan yn
gyntaf – efallai y
bydd yr ateb yno’n
barod i chi. Gallai
hyn arbed amser
i chi a rhoi cyfle
i ni wario mwy o
arian ar wella’r
dyfrffyrdd. Gallwch
gysylltu â ni ar
0303 040 4040
neu enquiries@
canalrivertrust.
org.uk

Derbyniodd Traphont Ddŵr Pontcysyllte statws Safle
Treftadaeth y Byd UNESCO yn 2009. Mae’r arbenigwyr yn
UNESCO o’r farn bod Pontcysyllte yn cynrychioli ‘campwaith
o athrylith creadigol dyn’ ac mae’n enghraifft ardderchog o
adeiladwaith sy’n ‘darlunio cyfnod pwysig yn ein hanes.

Contact us:
canalrivertrust.org.uk
Tel: 0303 040 4040
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