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RHESYMAU 
DROS  
DEIMLO’N DDA 
AM GERDDED

RYDYM YN TEIMLO’N 
ANGERDDOL AM 
GERDDED
Ni yw Living Streets, elusen y Deyrnas 
Unedig, dros gerdded bob dydd. Mae 
cerdded yn weithgaredd hawdd sy’n ein 
cadw’n fywiog, yn gwella’n iechyd, ac yn 
ein symud allan i gyfarfod â phobl. 

Rydym am greu cenedl sy’n cerdded ble 
mae pobl o bob cenhedlaeth yn cerdded a 
mwynhau’r manteision mae’r weithred syml hon 
yn eu dwyn. Am dros 90 mlynedd buom ar flaen 
y gad wrth gerdded, gyda’n hymgyrchoedd 
cynnar yn arwain at gyflwyno cyfyngiadau 
cyflymder a’r groesfan sebra gyntaf.      

Erbyn hyn mae’n hymgyrchoedd a’n prosiectau 
lleol yn cyflwyno newid go iawn i oresgyn 
rhwystrau i gerdded ac mae’n mentrau yn 
torri tir newydd, er enghraifft, Taith Gerdded 
Fwyaf  y Byd i’r Ysgol sy’n annog miliynau 
o bobl i gerdded.  

HELPWCH NI I GREU CENEDL SY’N CERDDED,  
CENEDL BLE MAE POBL YN CERDDED BOB DYDD.

Rydyn ni’n gwybod fod cerdded yn rheolaidd nid yn 
unig yn gwneud i bobl deimlo’n iachach, ond mae 
ganddo hefyd effaith anferth ar ansawdd ein bywyd.

TEIMLO
ANNIBYNNOL 

TEIMLO
HAPUSACH

TEIMLO
HEINI NEU’N IACHACH 

TEIMLO
MEWN MWY O GYSYLLTIAD 
Â’CH CYMUNED 
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WEDI’CH YSBRYDOLI 
I GERDDED? 
YMUNWCH Â GRW ̂   P CERDDED LLEOL   
Gallwch ddod o hyd iddyn nhw drwy’ch 
awdurdod lleol, llyfrgell neu elusennau lleol, neu 
chwiliwch ar-lein am grwpiau cerdded lleol.  

DECHREUWCH EICH GRW ̂   P CERDDED EICH HUN 
Dewch at eich gilydd unwaith neu ddwywaith  
yr wythnos a chynlluniwch i gerdded i wahanol 
leoliadau o’ch cartref neu i fynd allan am dro  
am y diwrnod.

EWCH AM DRO YN RHEOLAIDD BOB BORE 
Os ydych chi’n gwneud hyn yr un pryd bob 
dydd byddwch yn gweld yr un wynebau.  
Mae’n ffordd wych o ddechrau’r dydd, yn reswm 
da dros godi a mynd allan, a bydd yn gwella’ch 
tymer.

EWCH AM DRO A CHAEL PANED 
Cynlluniwch eich taith a threfnu toriad bach am 
de a chacen yn nh ŷ   rhywun. Gwnewch hwn yn 
ddigwyddiad cymdeithasol.

RHOWCH DDIWRNOD DA I’CH CI 
Cerddwch eich ci ar ei ben ei hun 
neu mewn grŵ   p a bydd yn ffrind  
gorau i chi am oes.
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MAE CERDDED 
YN GWEITHIO 

Mae cerdded yn ymarfer hawdd tymor hir: yr unig beth 
rydych ei angen yw pâr o esgidiau da.

Mae mynd am dro byr am ddeg munud yn ddechrau  
da ac yn llawer gwell na dim byd. Gallwch ddechrau’n 
araf ac adeiladu ar hynny. Dydy hi byth yn rhy hwyr. 

Mae’n annog symudedd a lleihau peryglon syrthio.

Gwella iechyd y galon a phwysedd gwaed.

Llosgi calorïau a chynyddu metabolaeth.

Cynyddu cyflyru cardiofasgwlaidd a 
gwella ansawdd a chryfder cyhyrau.

CYNGOR AM 
GERDDED 
GAN DR WILLIAM BIRD MBE,
MEDDYG TEULU AC ARBENNIGWR CERDDED

Gwyddom i gyd pa mor bwysig yw cadw’n 
heini wrth i ni fynd yn hŷ  n. Mae cerdded yn 
ddewis da am ei fod yn dyner a gydag effaith 
isel ond yn dod â digon o fanteision iechyd.

Beth bynnag fo’n hoedran, dylai pob un 
ohonom anelu at wneud ryw fath o ymarfer 
dyddiol, yn dod i gyfanswm o beth bynnag 150 
munud bob wythnos. Beth bynnag fo’ch gallu 
presennol, mae rhywfaint o weithgaredd 
corfforol yn well na dim. Gallwch hyd yn oed ei 
wneud mewn sesiynau o ddeng munud o leiaf. 
Mae’n dda cynnwys ymarferion nerth, fel cario 
eich bagiau siopa yn ôl o’r siopau, o leiaf 
ddwywaith yr wythnos.   

I wneud y gorau o fanteision iechyd cerdded, 
ceisiwch gerdded ar gyflymder ble mae cyfradd 
eich anadlu a churiad y galon yn cynyddu ond 
eich bod yn dal i allu cynnal sgwrs.   

Am fwy o wybodaeth ynglŷ  n â sut y gall cerdded 
eich helpu, neu i wirio cerdded yn eich cyflwr 
iechyd presennol, cymerwch gyngor gan eich 
Meddyg Teulu.

CANFOD 
MWY:
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GWELLA EICH IECHYD MEDDWLL 

ISELDER AC IECHYD MEDDWL 
Mae cerdded yn yr awyr agored gyda choed a 
phlanhigion yn cael hyd yn oed gwell effaith ar 
yr ymennydd drwy ostwng pwysedd a llid.

PWRPAS YR YMENYDD 
Mae cerdded yn helpu i arafu dirywiad yng 
ngwaith yr ymennydd, gan cynnwys dechrau 
anghofio, dementia a chlefyd Alzheimer.

CYNNAL A CHADW IECHYD Y CYMALAU

POEN YNG NGWAELOD Y CEFN 
Bydd cyhyrau ’ch cefn yn gwanhau os ydych yn 
aros yn ddisymud. Dangoswyd bod cerdded yn 
gostwng poen ac yn cynyddu gweithgarwch yn 
fwy na meddyginiaeth.

ESGYRN A CHYMALAU
Mae cerdded yn weithgarwch effaith isel, felly 
mae’n cryfhau’ch esgyrn ac yn cadw’ ch 
cymalau yn iach. 

AILOSOD CYMALAU 
Mae cerdded am 30 munud y diwrnod am fis 
cyn ailosod clun neu ben-glin yn cryfhau’r 
cyhyrau o gwmpas y cymal ac yn cynorthwyo 
adferiad buan a llwyddiannus.

ADFERIAD O GYFLYRAU 
CARDIOFASCIWLAIDD

STRÔC
Mae gweithgaredd corfforol yn rhan hanfodol 
o adferiad wedi strôc.

AFIECHYD Y GALON 
Mae cerdded yn ffordd ardderchog o edrych ar 
ôl eich calon. Os oes gennych afiechyd y galon 
yna cynheswch yn araf, ac osgoi tywydd poeth 
iawn neu oer iawn, a chlaearu ar ddiwedd y 
daith gerdded.

DIABETES
Mae cerdded yn defnyddio cyhyrau mawr sy’n 
helpu i reoli glwcos yn y gwaed a’i wneud yn 
llai tebygol y cewch diabetes. Os oes gennych 
diabetes yna mae cerdded yn atal llawer o 
gymhlethdodau. 

PROBLEMAU ANADLU 
Mae llawer o bobl gyda Broncitis Cronig neu 
Emffysema (COPD) yn poeni am fod yn fyr 
iawn eu hanadl pan fyddant yn cerdded. Nid 
oes niwed mewn teimlo eich bod yn fyr o wynt 
ac mewn gwirionedd mae’n caniatáu i’r 
ysgyfaint gynyddu ei gynhwysedd, gan 
ganiatáu i chi wneud mwy.

CERDDED ER 
MWYN IECHYD 
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GWELLA’R STRYDOEDD 
BLE RYDYCH YN CERDDED  
Ydy’ch ardal leol yn teimlo wedi ei oresgyn gan 
drafnidiaeth neu barcio? Ydy’ch palmentydd yn 
cael eu cynnal a’u cadw’n wael neu oes ‘na 
ddiffyg cyrbiau is, golau neu feinciau? Mae’r 
mannau ble rydym yn byw yn cael effaith go 
iawn ar ein hawydd a’n gallu i gerdded. Rydym 
yn gweithio yn ein cymunedau ledled y wlad yn 
helpu i symud rhwystrau sy’n rhwystro pobl rhag 
cerdded a mwynhau cyfleusterau lleol.  

Un o’r pethau rydym yn eu cynnig yw 
arweiniad ar gynnal Archwiliadau Strydoedd 
Cymunedol Living Streets. 

Gall helpu’ch cymuned i adnabod y problemau a 
gwneud argymhellion i rai sy’n gwneud 
penderfyniadau yn lleol. Drwy wneud ein lleisiau 
yn hyglyw gallwn wella’n strydoedd, gan eu 
gwneud yn fwy addas i gerdded arnynt. 

Os ydych yn dymuno siarad â rhywun am sut i 
wneud archwiliad stryd yn eich cymdogaeth, 
cysylltwch â thîm Living Streets. 
info@livingstreets.org.uk  020 7377 4900

CANFOD 
MWY:

DEWCH YN 
ARWR WRTH 
GERDDED 
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CEISIWCH GAEL EICH 
CYMUNED I GERDDED 
Rydym yn gwybod bod yn rhan o’ch cymuned 
leol yn fwy na dim ond byw yno. Dyma rai 
awgrymiadau ar sut, fel cerddwr brwd, y gallech 
hybu eraill i gerdded: 

Galw ar ffrindiau a chymdogion, yn arbennig 
rhai sy’n byw ar eu pen eu hunain. Awgrymu 
mynd am dro neu gynnig help i gario eu siopa. 

Helpwch i glirio dail, sbwriel, rhew ac eira oddi 
ar balmentydd a mannau cymunedol. Trefnwch 
gydag eraill.

Dwedwch wrth y cyngor am broblemau all 
achosi baglu neu am amodau goleuo gwael.

YMUNWCH Â CHENEDL 
SY’N CERDDED  
Helpwch ni i greu cenedl sy’n cerdded drwy 
gerdded ychydig bob dydd a thrwy gefnogi un 
o’n hymgyrchoedd.

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd gydol y 
flwyddyn ar faterion sy’n bwysig i bobl sy’n 
cerdded. Mae hyn yn cynnwys cyfyngiadau 20 
mya, amseroedd croesi mwy clyfar i roi amser i 
bobl hŷ  n groesi a gwella problemau fel parcio 
ar y palmant. 

Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â 
ni, a dweud eich dweud ar faterion sy’n bwysig 
i chi. Dyma ychydig o ffyrdd y gellwch ddod yn 
rhan.

Llofnodwch ar gyfer ein cylchlythyr misol ar ein 
gwefan  www.livingstreets.org.uk

Dilynwch ni ar Twitter @livingstreets

Ymunwch â grŵ   p lleol o Living Streets 
neu dechrau un newydd yn 
eich ardal.  

CANFOD 
MWY:
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Cynlluniwch eich llwybr. Os ydych yn mynd 
adref wedi iddi dywyllu gwnewch yn siŵ   r eich 
bod yn gwybod ble rydych yn mynd cyn i chi 
ddechrau.

Peidiwch â chario gormod o arian.

Gwnewch yn siŵ   r fod modd eich gweld. 
Os byddwch ar balmant cul neu ar y ffordd, 
cerddwch tuag at y traffig sy’n dod i’ch cyfarfod 
fel y gall gyrwyr eich gweld.

Cariwch ffôn neu chwiban gyda chi.

Os byddwch yn mynd allan eich hun 
ceisiwch adael i rywun wybod ble rydych yn 
mynd a phryd i’ch disgwyl yn ôl.

Gall gwisgo gafaelion esgidiau helpu i roi hyder i 
chi ar ddail gwlyb neu dir rhewllyd.

Os ydych chi weithiau’n teimlo anniogel wrth 
gerdded, nid ydych ar eich pen eich hun. 
Mae’r strydoedd yn perthyn i ni i gyd ac mae 
gennym i gyd yr hawl i deimlo’n ddiogel. 
Dyma’n cynghorion gorau ar sut i deimlo’n fwy 
diogel. 

TEIMLWCH YN FWY 
DIOGEL WRTH GERDDED
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Wrth i chi fynd yn hŷn, efallai y byddwch 
yn teimlo’n llai hyderus yn cerdded. Mae’n 
bwysig ceisio parhau i symud yn rheolaidd 
i gefnogi symudedd, dwysedd esgyrn a 
chryfder – yn ogystal â chefnogi eich lles 
a’ch rhyddid.  

I’r rhan fwyaf o bobl hŷn, mae cerdded yn 
ddewis iach a all eich cadw’n ffynnu. Siaradwch 
â gweithiwr iechyd proffesiynol os oes gennych 
gyflwr iechyd a byddwch yn ymwybodol o 
derfynau eich corff ac addasu fel bo’r angen.
Os ydy cerdded yn her i chi, mae yna bethau 
y gallwch eu gwneud gartref i adeiladu eich 
cryfder a chynyddu eich hyder. 
 

PETHAU Y GALLWCH ROI CYNNIG ARNYNT
    Gall ymarferion cryfder a chydbwysedd fod 
yn ffordd wych o ymarfer corff gartref ac 
adeiladu eich cryfder a’ch hyder ar gyfer 
cerdded. Gallwch ddod o hyd i’r rhain ar-lein 
drwy’r GIG neu gan eich meddyg. 

    Gall cymhorthion cerdded roi ychydig 
o hyder ychwanegol i chi gyda eich 
sefydlogrwydd, neu gyfle i orffwys.  
Gallwch gael cyngor gan ffisiotherapydd  
neu eich meddyg. 

    Siaradwch â ffrind neu gymydog am  
fynd am dro byr gyda’ch gilydd i ddatblygu 
eich hyder. 



19

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd symud  
o gwmpas, efallai y bydd pethau y gallwch 
eu gwneud gartref i wneud cerdded yn haws 
ac yn fwy diogel.  

    Oes gennych chi ddigon o le i gerdded o 
gwmpas gartref? Meddyliwch a allech ofyn  
i rywun eich helpu i glirio rhywfaint o le fel  
y gallwch gerdded o gwmpas yn hawdd.  

    Gwiriwch am unrhyw loriau llithrig neu garped 
rhydd a allai fod yn anoddach i gerdded arno. 
Gall pâr o esgidiau neu sliperi gyda gwadnau 
da wneud cerdded yn haws hefyd.  

    A fyddai canllaw neu lifft grisiau yn gwneud y 
grisiau’n haws i’w dringo? Os yw’n anoddach 
cerdded wrth gario pethau, gallai troli gydag 
olwynion fod yn ddefnyddiol. 

Os ydych chi’n cael problemau wrth symud o 
gwmpas gartref, mae gennych chi hawl i gael 
asesiad gan eich adran gofal cymdeithasol leol,  
a allai eich helpu drwy ddarparu cymhorthion neu 
addasiadau bach i’ch cartref. Gall eich awdurdod 
lleol neu ddarparwr gofal eich helpu i gael larwm 
personol, sy’n rhybuddio pobl os byddwch yn 
syrthio pan fyddwch ar eich pen eich hun.

CERDDED GARTREF

18
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Dewch i ni gerdded bob dydd. 

Dewch i ni ddechrau mudiad am symud. 

Dewch i ni ailddiffinio diffiniad cenhedlaeth o 
drafnidiaeth.  

Dewch i ni symud pobl oddi ar drenau a bysiau gorlawn, 
allan o’u ceir ac yn ôl ar y stryd.  

Dewch i ni wneud ein strydoedd yn addas i gerdded,
strydoedd rydym yn falch ohonyn nhw ac yn hapus i’w 
cerdded.

A phob tro y gadawn ni’r tŷ   dewch i ni gymryd camau 
ymwybodol tuag at wneud ein cenedl yn un sy’n 
cerdded.  

Rydym yn gwybod sut i wneud i hyn ddigwydd, ac fe  
weithiwn yn ddiflino gyda’n cymunedau, pobl 
broffesiynol, gwleidyddion ac ysgolion bob cam o’r 
ffordd nes bod hyn yn digwydd.

MAE CYNNYDD YN DECHRAU YMA:
UN STRYD, UN YSGOL, UN CAM AR Y TRO.YMLAEN

GYDA’N GILYDD

DEWCH I NI GERDDED  
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Os ydych chi angen y ddogfen hon mewn fformat arall cysylltwch â    
info@livingstreets.org.uk    020 7377 4900    www.livingstreets.org.uk

CERDDED

LIVING

GYDA

STREETS

Mae Living Streets (The Pedestrians’ Association) yn elusen gofrestredig Rhif 1108448 
(Cymru a Lloegr) a SC039808 (yr Alban), Cwmni Cyfyngedig drwy Warant (Cymru a Lloegr), 

Rhif Cofrestru’r Cwmni 5368409. Swyddfa gofrestredig 2 America Square, Llundain, EC3N 2LU.


