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Pam y gwnaethom ni'r gwaith hwn?
Mae mwy o ymwelwyr yn mynd i'r Wyddfa nag i unrhyw fynydd arall yn y DU. Mae'r sbwriel a adewir ar yr Wyddfa gan y 

500,000 o ymwelwyr bob blwyddyn yn broblem gynyddol. Mae'r rhan fwyaf o'r sbwriel ar hyd y llwybrau troed ac o 

gwmpas mannau gorffwys. Mae wardeniaid yr Wyddfa a grwpiau gwirfoddol lleol eisoes yn gweithio'n galed i gadw'r

mynydd yn daclus. Gall annog ymwelwyr i godi unrhyw ddarnau o sbwriel a welant yn ystod eu hymweliad fod o 

gymorth mawr i'r ymdrechion parhaus i amddiffyn amgylchedd yr Wyddfa. 

Normau cymdeithasol yw ein syniadau am yr hyn y mae pobl yn ei wneud mewn sefyllfa (normau disgrifiadol) a'r hyn y 

dylent ei wneud (normau gorchmynnol). Mewn llefydd eraill, mae negeseuon norm cymdeithasol wedi cael eu

defnyddio'n llwyddiannus i newid ymddygiad pobl sy’n ymweld ag ardal warchodedig a gwelwyd bod normau

cymdeithasol yn dylanwadu ar ymddygiad taflu sbwriel.  Roeddem yn gobeithio y gellid eu defnyddio i annog

ymwelwyr i godi sbwriel ar yr Wyddfa.

Gellir defnyddio damcaniaeth cynllunio ymddygiad i ddeall y rhesymau pam bod pobl yn gweithredu mewn ffordd

benodol. Yn ôl y ddamcaniaeth, gall ymddygiad pobl gael ei egluro gan eu hymddygiad. Mae bwriadau pobl yn cael eu

hegluro gan yr hyn maent yn ei gredu am yr ymddygiad (ffigur 1.) Gall deall ymddygiad helpu i werthuso ymyriadau

newid ymddygiad a gwella ymdrechion yn y dyfodol i reoli ymwelwyr.

Pa gwestiynau roeddem ni eisiau eu hateb?
1. Pa gyfran o ymwelwyr ar lwybr Llanberis sy'n codi sbwriel?

2. A all negeseuon sy'n cyfleu normau cymdeithasol annog ymwelwyr i godi rhagor o sbwriel?

3. Pa ffactorau sy'n rhagfynegi a fydd ymwelwyr yn codi sbwriel ai peidio?

Ffigur 1. Damcaniaeth Cynllunio Ymddygiad.



Beth wnaethom ni?

Yn gyntaf, gosodwyd can diod ysgafn wedi'i wasgu ar lwybr Llanberis a gwylio i weld a oedd ymwelwyr yn ei godi ai

peidio. Dyluniwyd 4 arwydd yn cyfleu normau cymdeithasol a'u rhoi ynghlwm wrth gât ychydig nes i lawr y llwybr oddi

wrth y can (ffigur 2). Roeddem yn newid yr arwydd ar ôl pob 100 o ymwelwyr. Buom hefyd yn arsylwi ymddygiad

ymwelwyr pan nad oedd arwydd i fyny. Gwyliwyd 3000 o ymwelwyr i gyd.

Yn ail, gofynnwyd i 200 o ymwelwyr beth oedd eu barn am godi sbwriel, a oeddent yn bwriadu gwneud hynny ac a 

oeddent wedi codi sbwriel yn ystod eu hymweliad hyd yma.

Beth wnaethom ni ei ddysgu?
1. Pa gyfran o ymwelwyr ar lwybr Llanberis sy'n codi

sbwriel?

Dim ond 1 allan o bob 1500 o ymwelwyr ar lwybr

Llanberis yn ystod yr haf y gellid disgwyl y byddent yn

codi can glân, y gellid ei weld yn glir, wrth iddynt

ddringo'r mynydd (gallwn fod yn 95% sicr na fyddai mwy

nag 1 o bob 500 o'r ymwelwyr yn gwneud hynny).

2. A all negeseuon sy'n cyfleu normau cymdeithasol

annog ymwelwyr i godi rhagor o sbwriel?

Gan fod cyn lleied o ymwelwyr wedi codi'r can, nid

oeddem yn gallu canfod unrhyw effeithiau o'n

harwyddion. Nid oedd ein negeseuon norm 

cymdeithasol yn annog rhagor o ymwelwyr i godi

sbwriel.

3. Pa ffactorau sy'n rhagfynegi a fydd ymwelwyr yn codi

sbwriel ai peidio?

Mae bwriadau ymwelwyr yn rhagfynegi eu hymddygiad

fel y disgwyliwyd. Fodd bynnag, roedd yr ymwelwyr a 

holwyd gennym yn gor-ddweud y byddent yn codi

sbwriel er mwyn rhoi argraff dda ohonynt eu hunain i

ni. Mae hyn yn cefnogi'r farn bod codi sbwriel yn cael ei

ystyried fel gweithred gadarnhaol gan lawer o 

ymwelwyr.

Ystyriaethau rheoli ymddygiad canfyddedig sy'n

dylanwadu fwyaf ar fwriad i godi sbwriel. Nid oes gan

ymwelwyr, sy'n credu'n gryf y byddai biniau'n eu helpu i

godi sbwriel, lawer o fwriad i wneud hynny. O ran y nifer

fach o ymwelwyr sy'n credu nad yw biniau mor bwysig, 

y ffordd orau i ragfynegi eu bwriad i godi sbwriel yw a 

ydynt yn credu y gallant godi'r sbwriel a'i gario oddi ar y 

mynydd.

Gellir rhagfynegi bwriadau i raddau llai hefyd yn ôl y 

gred bod pobl eraill yn meddwl y dylem ni godi sbwriel

(normau gorchmynnol) a chredu ei bod hi'n gyfrifoldeb

arnom i wneud hynny ac yn werth unrhyw anghyfleustra

sy'n gysylltiedig.

Ffigur 2. Ymchwilwyr yn gosod yr arbrawf.

Beth y mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?
Gall hyd yn oed cynnydd o 1% yn nifer yr ymwelwyr 

sy'n codi sbwriel, gael gwared â dros 5000 o ddarnau 

ychwanegol o sbwriel bob blwyddyn. Er bod yr 

ymddygiad yn brin mae'n ymddangos bod lle i'w 

annog.

Dim ond 11% o'n hymatebwyr a ddywedodd eu bod yn 

cerdded ar y mynyddoedd o leiaf unwaith y mis. Mae'n 

ymddangos bod ymwelwyr sy'n dod o ardaloedd trefol 

yn dod â chred drefol am sbwriel gyda nhw, yn 

cynnwys dibyniaeth ar finiau.

Nid ydym yn argymell gosod rhagor o finiau ar yr 

Wyddfa. Fodd bynnag, mae ein data yn awgrymu bod 

pobl angen gwybodaeth am leoliad biniau a chredu yn 

eu gallu eu hunain i godi sbwriel. Rydym yn argymell 

gosod negeseuon sy'n cynnwys gwybodaeth am 

leoliad biniau a chyngor ynglŷn â chario sbwriel, er 

mwyn rhoi hwb i hyder ymwelwyr fel eu bod yn codi'r 

sbwriel.

Gwelwyd bod faint o finiau sydd ar gael a pha mor 

agos ydynt yn rhagfynegi ymddygiad sbwriel mewn 

mannau eraill ac felly gall gwybodaeth ynglŷn â lle 

mae biniau helpu i leihau taflu sbwriel hefyd.

Gall bin mawr, amlwg sy'n cael ei wagio'n aml wrth 

droed llwybr Llanberis ynghyd â negeseuon priodol yn 

hysbysu ac annog ymwelwyr, helpu i amddiffyn 

tirwedd werthfawr yr Wyddfa.

Rydym yn ddiolchgar i'r sefydliadau canlynol am eu cefnogaeth:


