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Bydd y cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar nodau prosiect sy’n cael ei 
ddatblygu ar hyn o bryd gan y Comisiwn Brenhinol mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Bangor a’r Gymdeithas Archaeoleg Forwrol, ac sy’n cael ei ariannu 
drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri. 
 

Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ar amrywiaeth o blatfformau 
arolygu, gan gynnwys Prince Madog, llong ymchwil 35m Prifysgol Bangor, bydd 
y prosiect yn cynhyrchu modelau a delweddau 3D ansawdd uchel o nifer o 
longau o gyfnod y Rhyfel Mawr a suddwyd yn nyfroedd Cymru. 
 

      
 
Bydd ffrwyth y gwaith hwn yn cael ei ymgorffori mewn rhaglen addysgol a fydd 
yn rhoi cyfleoedd i bobl o bob oed a chefndir ailgysylltu â’r rhan bwysig hon o 
stori’r Rhyfel Mawr. 
 

Bydd ysgolion a grwpiau cymunedol yn helpu i greu paneli ar gyfer arddangosfa 
deithiol yn ogystal â chynnwys ar gyfer Casgliad y Werin Cymru, gwefan y 
prosiect ei hun a chyhoeddiad poblogaidd. Bydd y gweithgareddau hefyd yn 
darparu cyfleoedd hyfforddi TG a phrofiad yn y gweithle i raddedigion ifanc. 

https://cbhc.gov.uk/
http://www.cams.bangor.ac.uk/index.php.cy
http://www.cams.bangor.ac.uk/index.php.cy
https://www.nauticalarchaeologysociety.org/
https://www.peoplescollection.wales/


Mae adeiladwaith llawer o’r llongau o’r cyfnod hwn mewn cryn berygl 
oherwydd cyrydiad tanddwr.  Mae’n bosibl mai’r prosiect hwn fydd y cyfle olaf 
i gofnodi’r llongddrylliadau mewn cyflwr bron â bod yn ‘gyfan’ er mwyn creu 
set ddata man-cychwyn at bwrpas monitro. Un arall o brif amcanion y prosiect 
yw astudio’r ecosystemau cyfoethog sydd wedi datblygu ar y llongddrylliadau 
ac o’u cwmpas. Mae’r syniad o adnabod y rhywogaethau morol drwy gyfrwng 
cymorth torfol yn cael ei ystyried. 
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