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Gall y derminoleg wahanol a ddefnyddir wrth gynnal a chadw tiroedd a datblygu 
cyfleusterau gymryd amser i ddod yn gyfarwydd â hi. Dyma’r deg prif derm y gallech 
fod angen bod yn ymwybodol ohonynt i gynorthwyo’ch dealltwriaeth o’r maes yma.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad am derminoleg sy’n gysylltiedig â Chynnal a 
Chadw Tiroedd a Datblygu Cyfleusterau, ewch i wefan y Gymdeithas Cynnal a Chadw 
Tiroedd (GMA) lle mae llyfrgell o derminoleg ar gael i chi ei harchwilio. Cliciwch yma i 
gael mwy o wybodaeth

https://resources.thegma.org.uk/
https://resources.thegma.org.uk/


Esbonio’r 10 Prif Derm  

2. Agregiad

1. Awyriad 

3. Cywasgiad

5. Gwrtaith

8. Tyllu

4. Draeniad

6. Dyfriad

7. Digroeniad

10. Draenio fertigol

Cyfuniad o un neu fwy o ddeunyddiau bras gan gynnwys tywod, graean, cerrig 
wedi’u malu a choncrit wedi’i ailgylchu a ddefnyddir i gynnal cymwysiadau 
draenio tir.

Prosesau ffisegol a ddefnyddir i awyru pridd, gwella draeniad a chynnal 
gwreiddiau gwell, gyda’r nod cyffredinol o wella ansawdd y tyweirch.

Cyfleusterau | Deall Terminoleg

Proses lle mae pridd yn cael ei gywasgu gan rym allanol.

Plannu maethynnau i gynnal tyfiant iach yn y dywarchen.

Proses (â llaw neu fecanyddol) lle mae’r tyweirch a’r pridd yn cael eu 
treiddio i alluogi aer i fynd i mewn i’r pridd, gan ategu hynny gyda draenio a 
gwrteithio.

Cael gwared ar ddŵr naill ai drwy ddulliau naturiol neu artiffisial.

Rhoi dŵr ar ardal o laswellt.

Proses (â llaw neu fecanyddol) a ddefnyddir i gynnal tyfiant fertigol iach  
y glaswellt.

Proses (fecanyddol) lle mae proffil y pridd yn cael ei chwalu drwy bigau 
gwag sy’n cael eu pwnio i’r ddaear i gynnal draeniad a thyfiant y gwreiddiau.

A i Y Cynnal a Chadw Tiroedd | Pecyn Adnoddau’r GMA

9. Haen uchaf
Deunydd sy’n aml yn cynnwys tywod, compost a deunydd organig sy’n cael 
ei weithio i’r tyweirch drwy fatio, cribinio neu frwsio i helpu i wella haenau’r 
arwyneb.

https://resources.thegma.org.uk/z-grounds%20maintenance

