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1

CYFLWYNIAD

1.1

Diben

1.1.1

Yr atodiad hwn yw cydran Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) Cyfnod 3 ail adolygiad
Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru (sy’n cael ei alw’n CRhT2), a baratowyd gan
Royal Haskoning ar ran Cyngor Sir Penfro (yr awdurdod gweithredu arweiniol) a Chyngor
Sir Ceredigion, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Sir Powys a Chyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy.

1.1.2

Mae polisi’r Undeb Ewropeaidd yn sylfaenol i reoli’r arfordir a gwneud penderfyniadau. Mae
HRA yn ofyniad Cyfarwyddeb 92/43/EEC ar Warchod Cynefinoedd Naturiol a Phlanhigion
ac Anifeiliaid Gwyllt, sy’n dwyn yr enw ‘Cyfarwyddeb Cynefinoedd’. Caiff y Gyfarwyddeb
Cynefinoedd ei throsi’n gyfraith y DU trwy gyfrwng Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a
Rhywogaethau 2010 (OS 2010 Rhif 490). Mae’r rheoliadau hyn yn gwneud HRA yn ofyniad
gorfodol rhai cynlluniau a rhaglenni sy’n debygol o fod ag effeithiau amgylcheddol
sylweddol ar safleoedd Rhyngwladol ac Ewropeaidd. Penderfynodd Cyngor Cefn Gwlad
Cymru (CCGC) y dylai CRhT, fel cynlluniau sy’n gallu dylanwadu ar ddynodiadau
Rhyngwladol gwarchod natur, fod yn destun asesiad o’r fath.

1.1.3

Mae’r Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hwn yn cynrychioli Cyfnod 3 o broses
HRA, yr Asesiad Priodol. Rhoddwyd gwybodaeth hefyd mewn Helaethiadau ategol i
gefnogi’r prawf am ddewisiadau gwahanol, prawf am IROPI a nodi cynefin. O flaen
penodau’r asesiad priodol mae crynodeb o Gyfnodau 1 a 2 (Sgrinio a Chwmpasu).

1.1.4

Wrth baratoi’r ddogfen hon rydym wedi cyfeirio at y wybodaeth ategol a chanllawiau
canlynol, pan fo hynny’n berthnasol:


Asesu Cynlluniau Datblygu yng Nghymru yn ôl darpariaethau Rheoliadau
Cynefinoedd (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006);



TAN 5 – Cynllunio Gwarchod Natur (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2009);



Asesu Prosiectau yn ôl y Gyfarwyddeb Cynefinoedd – Canllawiau i Awdurdodau
Cymwys (CCGC, 2008);



Cynllunio ar gyfer Diogelu Safleoedd Ewropeaidd: Asesiad Priodol (DCLG, 2006);



Asesiad Priodol o Gynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd yn ôl y Rheoliadau
Cynefinoedd (Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Dogfen Ddrafft).

1.2

Cynlluniau Rheoli Traethlin (CRhT) a Gorllewin Cymru

1.2.1

Gan gynnwys aberoedd, hyd lawn arfordir ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru yw tua
460km. Mae mwyafrif morlin Gorllewin Cymru’n ddiamddiffyn h.y. amddiffynfeydd naturiol,
gyda dim ond 28% wedi’i amddiffyn gydag adeileddau gwneud (amddiffynfeydd caled a
meddal).

CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad G
Cyfnod 3: Asesiad Priodol – Fersiwn 2

9T9001/A9/Version 4/304041/Exet
-1-

Ionawr 2011

Nodau ac Amcanion CRhT
1.2.2

Dogfen bolisi anstatudol yw Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT) sy’n ffurfio agwedd gyson at
asesiad lefel uchel o beryglon llifogydd ac erydiad arfordirol yn ystod y 100 mlynedd nesaf
(gan ystyried sefydlogrwydd clogwyni). Mae angen iddo ystyried amddiffynfeydd presennol
a’r amgylcheddau naturiol ac adeiledig, a chyd-fynd ag ardaloedd arfordirol cyfagos.
Bwriad CRhT yw rheoli perygl trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau sy’n adlewyrchu
blaenoriaethau cenedlaethol a lleol i leihau bygythiad llifogydd ac erydiad i bobl a’u heiddo
a bod o fudd i’r amgylchedd, cymdeithas a’r economi hyd y bo modd, yn unol ag
‘egwyddorion datblygu cynaliadwy’ y Llywodraeth.

1.2.3

Aseswyd ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru’n wreiddiol gan Bartneriaeth Rheoli’r
Traethlin (Grŵp Arfordir Bae Ceredigion, Cyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy) gan asesu’r morlin canlynol: Penrhyn y Santes Ann i Aber Afon Teifi;
Penmaendewi i Swnt Enlli; Aber Afon Dyfi i Aberdaron ac Ynys Enlli i Ben y Gogarth.
Cwblhawyd y rhain ar ddechrau’r ganrif ac fe’u cyfunwyd bellach yn un CRhT ar gyfer yr
adolygiad cyntaf – CRhT2 Gorllewin Cymru. Yn CRhT2, caiff rhannau o’r arfordir eu
hystyried mewn perthynas â’u dylanwad ar (a rhyngweithiad ag) ardaloedd eraill y CRhT.
Felly, datblygwyd cyfres o ugain Parth Datblygu Polisi (PDZ), fel sydd i’w weld yn Ffigur
1.1, yn ymgorffori rhannau penodol o’r arfordir. Ystyriwyd y darnau hyn o forlin mewn
perthynas â’u dylanwad ar, a rhyngweithiad ag, ardaloedd eraill o’r CRhT. Ar ben hynny,
rhannwyd pob PDZ yn gyfanswm o 62 Uned Reoli (MAN), sydd eu hunain wedi’u rhannu’n
Unedau Polisi (PU) arwahanol.

1.2.4

Bydd y dewis mwyaf priodol ar gyfer rheoli traethlin yn dibynnu ar y darn morlin dan sylw
ac ar amgylchiadau technegol, amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Caiff y
pedwar dewis a ystyriwyd ar gyfer rheoli traethlin yn y CRhT ail genhedlaeth eu cyflwyno
yn Nhabl 1.1.
Tabl 1.1

Dewisiadau Polisi Rheoli Traethlin (DEFRA, 2006)

Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) – lle nad oes unrhyw fuddsoddi mewn amddiffynfeydd na
gweithrediadau arfordirol.
Cadw’r Llinell Amddiffyn Bresennol (HTL) – trwy gadw neu newid safon yr amddiffyniad. Mae’r polisi
hwn yn cwmpasu’r sefyllfaoedd hynny lle caiff gwaith neu weithrediadau eu gwneud o flaen yr
amddiffynfeydd presennol (fel ychwanegu at draeth, ailadeiladu troed adeiledd, adeiladu morgloddiau
alltraeth ac ati) i wella neu gynnal safon amddiffyniad y llinell amddiffyn bresennol. Mae hefyd yn
cynnwys gweithrediadau y tu ôl i amddiffynfeydd presennol (fel codi muriau llifogydd eilaidd) lle maent
yn ffurfio rhan hanfodol o gynnal cyfundrefn bresennol amddiffyn yr arfordir.
Adlinio Rheoledig (MR) – trwy adael i’r draethlin symud yn ôl neu ymlaen, gyda rheolaeth i gadw trefn
ar neu gyfyngu symudiad (fel lleihau erydiad neu adeiladu amddiffynfeydd newydd ar ochr y tir i'r
amddiffynfeydd gwreiddiol); a
Symud y llinell amddiffyn bresennol ymlaen (ATL) – trwy godi amddiffynfeydd newydd ar ochr y môr
i’r amddiffynfeydd gwreiddiol. Dylid cyfyngu defnydd o’r polisi hwn i’r unedau polisi hynny lle caiff
adennill tir sylweddol ei ystyried.

1.2.5

Wrth ddatblygu CRhT, caiff seiliedig ar gyfnodau ei ddefnyddio at ddibenion cynllunio,
gyda’r tri chyfnod ymhen 0 – 20 mlynedd (2005 – 2025), 20 – 50 mlynedd (2025 – 2055) a
50 – 100 mlynedd (2055 – 2105).
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Ffigur 1.1

Ardal Astudiaeth a PDZ CRhT2 Gorllewin Cymru
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Goblygiadau Polisi CRhT ar yr Amgylchedd Naturiol
1.2.6

Gall pob un o bolisïau’r CRhT a gyflwynwyd yn Nhabl 1.1 effeithio ar yr amgylchedd
naturiol mewn un ffordd neu fwy. Mae Tabl 1.2 yn cyflwyno goblygiadau posibl pob dewis.
Tabl 1.2

Goblygiadau Cyffredinol Posibl pob un o Ddewisiadau’r CRhT

Dewis CRhT
Cadw’r llinell
(HTL)




Symud y
llinell ymlaen
(ATL)



Adlinio
rheoledig
(MR)








Dim ymyriad
gweithredol
(NAI)





Effeithiau Cadarnhaol

Effeithiau Negyddol

Gwarchod cynefin tua’r tir o
amddiffynfeydd.
Rhoi sefydlogrwydd i ddarnau o
forlin, mewn cyd-destun rheoli
ehangach.
Gwarchod cynefin tua’r tir o
amddiffynfeydd.

Gwasgfa arfordirol (gyda chynnydd yn
lefel y môr):
 Lleihau maint cynefin arfordirol.
 Newid nodweddion ffisegol a biolegol ac,
felly, ymarferoldeb cynefin.
Newid / ymyrryd â phrosesau arfordirol:
 Newid nodweddion ffisegol a biolegol ac,
felly, ymarferoldeb cynefinoedd arfordirol
a morol.
 Gall gyflymu / arafu erydiad arfordirol o
boptu’r llinell bellach ymlaen.
 Cyfyngu ar erydiad clogwyni arfordirol
 Newid dilyniant clogwyni a chynefinoedd
a rhywogaethau cysylltiedig.
 Newid nodweddion ffisegol a biolegol.
 Gall gyflymu / arafu erydiad arfordirol o
boptu’r droed amddiffynedig.
Ymwthiad halwynog:
 Peri newid natur cynefin oedd tua’r tir o
amddiffynfeydd yn wreiddiol.
 Newid nodweddion ffisegol a biolegol.
 Lleihau maint cynefinoedd daearol.
Newid / ymyrryd â phrosesau arfordirol:
 Newid nodweddion ffisegol a biolegol ac,
felly, ymarferoldeb cynefinoedd arfordirol
a morol.
 Gall gyflymu / arafu erydiad arfordirol o
boptu’r llinell bellach ymlaen.

Cynefinoedd arfordirol yn cael
symud tua’r tir wrth i lefel y môr
gynyddu.
Creu cynefin ar gyfer pysgod ifanc a
chreaduriaid dyfrol eraill
(buddiannau i’r amgylchedd a
chymunedau pysgota).
Hyrwyddo prosesau naturiol yr
arfordir.
Cyfrannu tuag at reoli’r arfordir yn
fwy naturiol.
Creu clwydi ac ardaloedd porthi
penllanw.
Coastal habitats allowed to move
landwards under rising sea levels.
Promotes natural coastal processes.
Contributes towards a more natural
management of the coast.
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1.3

Gofyniad am Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer CGRhT2 Gorllewin
Cymru

1.3.1

Mae morlin Gorllewin Cymru’n cynnal amrywiaeth eang o gyfundrefnau ecolegol,
cynefinoedd a rhywogaethau sy’n bwysig yn genedlaethol a rhyngwladol. Caiff rhinweddau
arbennig y cynefinoedd naturiol hyn o gwmpas yr arfordir eu cydnabod yn nifer y
dynodiadau Rhyngwladol, Ewropeaidd a chenedlaethol fel sydd i’w weld yn Ffigur 1.2
(dylid cyfeirio at Helaethiad G-I i weld mapiau manylach o’r safleoedd sy’n cael eu
hystyried yn yr adroddiad hwn). Ymhlith amrywiaeth y cynefinoedd arfordirol mae clogwyni
morol, morfa heli, morlynnoedd halwynog arfordirol, gwastadeddau rhynglanwol a morwellt,
corsydd pori, creigresi rhynglanwol ac islanwol ac aberoedd, gyda 75% o’r morlin a 32% o
ddyfroedd tiriogaethol Cymru’n cael eu dynodi oherwydd eu pwysigrwydd amgylcheddol
Rhyngwladol. O flaen a/neu wrth gefn cyfran uchel o amddiffynfeydd Gorllewin Cymru mae
safleoedd a ddynodwyd yn rhyngwladol. Felly, mae polisïau CRhT2 Gorllewin Cymru’n
debygol o gael rhyw fath o effaith arwyddocaol ar y cynefinoedd dynodedig hyn, pa un ai
yw’r amddiffynfeydd hyn yn cael eu cynnal neu aildrefnu, gan beri’r gofyniad am Asesiad
Priodol (AA). Yn yr asesiad hwn, mae’r dynodiadau amgylcheddol yn cyfrif am arwynebedd
o ryw 5,303km2, sy’n 26% o gyfanswm arwynebedd Cymru (20,779km2).

1.3.2

Daw’r angen am AA o ofynion Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010
(gwelwch baragraff 1.1.2). Ar 20fed Hydref 2005, dyfarnodd Llys Cyfiawnder Ewrop (ECJ)
nad oedd y DU wedi trosi Erthyglau 6(3) a (4) o Gyfarwyddeb Cynefinoedd y CE yn llawn i
gyfraith y DU. Fel y cyfryw, daeth gwelliant newydd i rym ym mis Awst 2007 i weithredu
dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop. Roedd y gwelliant yn cynnwys ychwanegu Rhan IVa at y
Rheoliadau, yn dwyn yr enw “AA ar gyfer Cynlluniau Defnydd Tir yng Nghymru a Lloegr”.
Mae Erthyglau 6 (3) a 6 (4) y Gyfarwyddeb Cynefinoedd, sy’n cael eu gweithredu trwy
Reoliad 61(1), yn datgan bod angen asesiad manwl o “unrhyw gynllun neu brosiect sydd,
naill ai’n unigol neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill, yn debygol o gael effaith
arwyddocaol ar safle Ewropeaidd ac nad yw’n uniongyrchol gysylltiedig â nac yn
angenrheidiol i reoli’r safle”. Caiff y broses dan y gofyniad hwn ei galw’n HRA. Mae
Canllawiau’r Comisiwn ar y Gyfarwyddeb Cynefinoedd yn pennu pedwar gwahanol gyfnod i
HRA, gydag AA fel y trydydd ohonynt (gwelwch Adran 2).

1.3.3

HRA yw’r broses i gefnogi penderfyniad gan yr ‘Awdurdod Cymwys’ sy’n nodi a fyddai’r
cynllun neu brosiect arfaethedig yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd unrhyw Safle
Rhyngwladol. Mae Cylchlythyr ODPM 2005 y Llywodraeth ar Fioamrywiaeth a Chadwraeth
Ddaearegol yn diffinio cyfanrwydd safle fel cydlyniad strwythur a swyddogaeth ecolegol y
safle, ar hyd a lled ei ardal, neu gynefinoedd, cymhlethdod cynefinoedd a/neu boblogaeth y
rhywogaeth y dosbarthwyd y safle ar eu cyfer. Mae effaith andwyol ar gyfanrwydd yn
debygol o fod yn un sy’n atal y safle rhag cynnal yr un cyfraniad at statws ffafriol y
nodweddion perthnasol, fel y gwnaeth pan ddynodwyd y safle.
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1.4

Fframwaith yr Adroddiad

1.4.1

Ffurfiwyd yr adroddiad hwn o ddeg adran sy’n cyrraedd yr HRA llawn gam wrth gam ar
gyfer CRhT2 Gorllewin Cymru. Y cyflwyniad hwn yw Adran 1. Caiff gweddill yr adroddiad
ei drefnu fel a ganlyn:


Adran 2

Methodoleg Asesu’r HRA;



Adran 3

Crynodeb Man Cychwyn y Safleoedd Rhyngwladol Perthnasol;



Adran 4

Ystyriaeth o Gynlluniau a Phrosiectau Eraill;



Adran 5

Asesiad o Polisi’r CRhT ‘Yn Unig’;



Adran 6

Asesiad Cyfunol;



Adran 7

Casgliadau;



Adran 8

Cyfeiriadau;



Adran 9

Geirfa;



Adran 10

Rhestr Byrfoddau.
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2

METHODOLEG ASESU’R HRA

2.1

Datblygu Ardaloedd Asesu – Parthau Datblygu Polisi

2.1.1

Mae’r asesiad yn cael ei ddarparu ar lefel PDZ, yn yr un modd ag y defnyddiwyd yn yr
Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA). Mae rhagor o fanylion y PDZ hyn yn Adran 4 prif
ddogfen y CRhT.

2.1.2

Diffiniwyd yr ugain PDZ yn CRhT2 Gorllewin Cymru fel (gan ddechrau o derfyn deheuol
ardal CRhT2 Gorllewin Cymru a symud tua’r gogledd):
 PDZ1 – Penrhyn y Santes Ann i Bentir Borough
 PDZ2 – Pentir Borough i Ddinas Fach
 PDZ 3 – Dinas Fach i Ben Anglas
 PDZ 4 – Pen Anglas i Ben y Bal
 PDZ 5 – Pen y Bal i Aberteifi
 PDZ 6 – Pencribach i Benrhyn Cei Newydd
 PDZ 7 – Penrhyn Cei Newydd i Drwyn Llanina
 PDZ 8 – Gilfach i Lanrhystud
 PDZ 9 – Carreg i Sarn Gynfelyn
 PDZ10 – Borth Uchaf i Donfannau
 PDZ11 – Tonfannau i Fochras
 PDZ12 – Mochras i Benychain
 PDZ13 – Penychain i Drwyn Cilan
 PDZ14 – Trwyn Cilan i Garreg Ddu
 PDZ15 – Carreg Ddu i Drwyn y Tal
 PDZ16 – Trwyn Dylan i Lanfairfechan
 PDZ17 – Twyn y Parc i Dwyn Cliperau
 PDZ18 – Twyn Cliperau i Drwyn Cwmrwd
 PDZ19 – Baeau Dwyrain Ynys Môn
 PDZ20 – Llanfairfechan i Lanrwst

2.1.3

Dyfeisiwyd datblygiad polisi yn y CRhT2 hwn mewn ymateb i ystyriaeth o nodweddion
amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd Gorllewin Cymru ac o’r prosesau a
chyfundrefnau arfordirol sy’n llunio’r arfordir. Diffiniwyd pob PDZ i gynnig rhaniad gofodol
mwyaf priodol yr arfordir, lle mae modd rheoli prosesau (fel y bo’n briodol) ar raddfa pa sy’n
cael ei phennu gan amcanion rheoli ehangach. Yn y bôn, y PDZ yw’r lefel lle mae’r CRhT
yn ‘gwneud synnwyr’ wrth sefydlu bwriad rheoli. Felly, mae’n dilyn bod polisi’r CRhT yn
cael ei asesu ar raddfa’r PDZ.
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2.2

Proses HRA

2.2.1

Mae proses HRA yn dilyn nifer o gamau sy’n cael eu darlunio yn Ffigur 2.1 ac mae modd
eu dosbarthu’n bedwar cyfnod allweddol, fel y nodwyd yng Nghanllawiau’r Comisiwn ar y
Gyfarwyddeb Cynefinoedd ac sydd i’w gweld yn Nhabl 2.1 isod. Caiff cyfnodau allweddol
yr HRA eu trafod isod.
Tabl 2.1

Pedwar Cyfnod yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Cyfnod

Gorchwyl
 Penderfynu a oes angen y CRhT i reoli’r safle.

1a2

Sgrinio a
Chwmpasu

 Nodi holl Safleoedd Rhyngwladol ac Ewropeaidd sy’n debygol o gael eu
heffeithio’n sylweddol gan y CRhT a chael amcanion cadwraeth ar gyfer
pob Safle.
 Cytuno ar ddull a manylder yr Asesiad Priodol.
 Asesu effaith arwyddocaol debygol polisïau’r CRhT.
 Asesu a meintioli effeithiau arwyddocaol polisïau’r CRhT.

3

Asesiad
Priodol

 Penderfynu a fydd y CRhT yn effeithio’n wrthwynebus ar gyfanrwydd
Safle Ewropeaidd naill ai’n unigol neu ar y cyd.
 Asesu effeithiau andwyol posibl ac ystyried mesurau lliniaru.

4

Derbyn neu
wrthod y
cynllun

 Penderfynu budd gor-redol y cyhoedd lle nad oes unrhyw ddewisiadau
ymarferol.
 Meintioli iawndal os oes angen a’i sicrhau trwy Rhaglen Creu
Cynefinoedd Rhanbarthol AyrA.

2.3

Cyfnodau 1 a 2: Sgrinio a Chwmpasu Cyfunol

2.3.1

Cynhyrchwyd Adroddiad Sgrinio a Chwmpasu cyfunol i nodi faint o wybodaeth sydd ar gael
ynghylch y safleoedd dynodedig a ystyriwyd yn debygol o gael eu heffeithio’n sylweddol
gan y CRhT, yn ogystal â nodi’r fethodoleg ar gyfer yr Asesiad Priodol (gwelwch
Helaethiad G-II).

2.3.2

Casglwyd gwybodaeth am y safleoedd Rhyngwladol ar hyd morlin Gorllewin Cymru i roi
llinell man cychwyn ar gyfer mesur ac asesu effeithiau arwyddocaol tebygol y CRhT. Mae’r
data man cychwyn yn dangos y prif resymau dros eu dynodi, y ffactorau sy’n dylanwadu ar
gyflwr y safleoedd ac amcanion cadwraeth y safleoedd (lle bo’r rheiny ar gael) a
sensitifedd. Mae’r man cychwyn i’w gael yn Helaethiad G-II i’r ddogfen hon.

2.3.3

Nodwyd y safleoedd hyn a’u nodweddion trwy gasglu gwybodaeth berthnasol o’r
ffynonellau canlynol, yn ogystal ag ymgynghori â sefydliadau allweddol:
 Gwefan JNCC o ran safleoedd gwarchodedig;
 Ffurflenni data safonol Natura 2000;
 Cyngor Rheoliad 33 ar yr amrywiol safleoedd dynodedig (gwelwch Gyfeiriadau
Adran 8 am restr lawn); ac
 Amcanion Cadwraeth Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).
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Ffigur 2.1

Safleoedd Gwarchod Natur a Ddynodwyd yn Rhyngwladol o gwmpas Morlin CRhT2 Gorllewin Cymru

Special Area of
Conservation
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Ffigur 2.2

2.3.4

Crynodeb o Gyfnodau 2 a 3 Proses yr HRA

Mae ardal yr astudiaeth ar gyfer HRA CRhT2 Gorllewin Cymru yn cynnwys 35 o safleoedd
Natura 2000 (ACA ac AGA) a ddynodwyd dan y Cyfarwyddebau Adar a Chynefinoedd o
fewn ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru (ar hyd neu ger y morlin) ac un safle a
ddynodwyd dan Gytundeb Ramsar. Caiff y rhain eu dangos ar Ffigur 1.2 a’u rhestru yn
Nhabl 2.2.
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Table 2.2

International Sites of Nature Conservation Interest on the West of Wales Coastline

Enw’r Dynodiad Rhyngwladol Gwarchod Natur
Saesneg

Cymraeg

Special Protection Areas (SPA) - designated under the Birds Directive (2009/147/EC)
Castlemartin Coast
Dyfi Estuary

Aber Dyfi

Aberdaron Coast and Bardsey Island

Glannau Aberdaron and Ynys Enlli
Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Sant
Tudwal

Ramsey and St David's Peninsula Coast
Skokholm and Skomer
Lavan Sands, Conwy Bay

Traeth Lafan

Ynys Feurig, Cemlyn Bay and The Skerries
Puffin Island

Ynys Seiriol

Holy Island Coast

Glannau Ynys Gybi

Special Areas of Conservation (SAC) - designated under the EU Habitats Directive (92/43/EEC)
Cors Fochno (and Dyfi)
Holy Island Coast

Glannau Ynys Gybi

Menai Strait and Conwy Bay

Y Fenai a Bae Conwy

Cleddau Rivers

Afonydd Cleddau
Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn

River Teifi

Afon Teifi

Cardigan Bay

Bae Ceredigion

Seacliffs of Lleyn

Clogwyni Pen Llyn

Pembrokeshire Marine

Sir Benfro Forol

Cemlyn Bay

Bae Cemlyn

Creuddyn Peninsula Woods

Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn

Anglesey Coast: Saltmarsh

Glannau Môn: Cors heli

Great Orme`s Head

Pen y Gogarth

Limestone Coast of South West Wales

Arfordir Calchfaen de Orllewin Cymru
Llyn Dinam
Morfa Harlech a Morfa Dyffryn

Pembrokeshire Bat Sites and Bosherston Lakes

Safleoedd Ystlum Sir Benfro a lynno

St David`s

Ty Ddewi

Abermenai to Aberffraw Dunes

Y Twyni o Abermenai i Aberffraw
Coedydd Aber

Lleyn Fens

Corsydd Llyn

North West Pembrokeshire Commons

Comins Gogledd Orllewin Sir Benfro
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Enw’r Dynodiad Rhyngwladol Gwarchod Natur
Saesneg
Lleyn Peninsula and the Sarnau

Cymraeg
Pen Llŷn a’r Sarnau
Glynllifon

Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites

Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion

Safleoedd Ramsar – Gwlypdiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol a Ddynodwyd dan Gytundeb Ramsar
Cors Fochno (a Dyfi)

2.3.5

Cyflwynwyd Adroddiad Cwmpasu’r HRA i Grŵp Llywio’r Cleient (CSG) ac, yn benodol, i
CCGC ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i gael sylwadau mewn perthynas â chynnwys
neu hepgor Safleoedd Natura 2000 yn dibynnu ar nifer o ffactorau ffisegol (pellter, diffyg
llwybr o ffynhonnell i’r safle ac ati). Caiff Adroddiad Cwmpasu’r HRA a gynhyrchwyd ar
gyfer sylwadau ei gyflwyno yn Helaethiad G-II. Defnyddiwyd sylwadau a gafwyd a
thrafodaethau ar ddrafft Adroddiad Cwmpasu’r HRA gyda CCGC ac Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru i drefnu’r asesiad ac adroddiad hwn. Crynhowyd yr ymatebion i’r
cwmpasu HRA a chofnodion cyfarfod grŵp y pwnc a chânt eu cyflwyno yn Helaethiad GIII.
Asesu Effaith Arwyddocaol Debygol

2.3.6

Aseswyd ‘Effaith Sylweddol Debygol’ (LSE) dewisiadau polisi CRhT2 ar gyfanrwydd
safleoedd Rhyngwladol a allai gael eu heffeithio yn ystod y cyfnod cwmpasu, fel ag i nodi
pa safleoedd a ddygwyd ymlaen i Asesiad Priodol. Yn dilyn yr asesiad hwn, hepgorwyd
nifer o safleoedd o’r HRA am nad oes unrhyw debygolrwydd y bydd effeithiau sylweddol ar
y safleoedd hyn (gwelwch Helaethiad G-II).

2.4

Effeithiau’r CRhT ar Gynefinoedd ar gyfer Asesiad Priodol

2.4.1

Caiff asesiad cyffredinol o ba effeithiau sy’n cael eu hachosi gan bob un o bedwar polisi’r
CRhT, a sut allai hyn effeithio ar amcanion cadwraeth cynefinoedd arfordirol a morol a
ddynodwyd yn rhyngwladol, ei roi yn Nhabl 1.2. Ni aseswyd effeithiau penodol sy’n fwy
perthnasol i lefel cynllun neu brosiect, er enghraifft effeithiau fyddai’n digwydd yn benodol
yn ystod adeiladu (er y byddai modd eu hosgoi ar y cyfan trwy ddefnyddio mesurau lliniaru
priodol). Felly, cyfyngwyd yr effeithiau ar gyfer y cynllun hwn i’r canlynol:
 gwasgfa arfordirol;
 newidiadau mewn prosesau arfordirol;
 ymwthiad halwynog i safleoedd dŵr croyw (h.y. wrth i amddiffynfeydd gael eu
trechu, o fewn y cyfnodau, neu eu haildrefnu); a hefyd
 cyfyngu erydiad arfordirol (h.y. amddiffynfeydd wrth droed clogwyni i’w sefydlogi
rhag gadael iddynt gael eu tarfu’n naturiol gan erydiad dros gyfnod ac yna’n atal
rhag ychwanegu deunydd at y blaendraethau creigiog).

2.4.2

Aseswyd yr effeithiau uchod gyferbyn â’r ‘nodweddion diddordeb’ y gallent effeithio arnynt
o ran pob un o’r safleoedd dynodedig a’u cofnodi yn Nhabl 2.3.
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Tabl 2.3

Rhestr Nodweddion Diddordeb ACA ac AGA sy’n debygol o gael eu heffeithio’n
sylweddol gan Bolisïau CRhT2

Effeithiau

Gwasgfa
Arfordirol /
Prosesau’r
Arfordir

Cod

Nodweddion Diddordeb

1310

Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill sy’n cytrefu llaid a thywod

1320

Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1330

Glastiroedd cordwellt (Spartinion maritimae)

1140

Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod – heb fod dan ddŵr ar drai

1110

Ponciau tywod – dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg

2120

Twyni gwynion symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria

1130

Aberoedd

1210

Llinellau drifft planhigion unflwydd

1220

Planhigion parhaol y glannau caregog

8330

Ogofâu môr dan ddŵr ac yn rhannol dan ddŵr

1170

Creigresi

1160

Cilfachau a baeau mawr bas

1330

Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2110

Twyni symudol elfennol

2130

Twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni
gwynion’)
Twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’)

2150

Twyni sefydlog di-galch Iwerydd (Calluno-Ulicetea)

2170

Twyni gyda Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2190

Llaciau twyni llaith

1330

Dol heli Iwerydd (ASM)

2120

Ymwthiad
halwynog

2160

Twyni gyda Hippophae rhamnoides

1150

Morlynnoedd arfordirol. *Nodwedd flaenoriaethol

6210

Porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir: ar swbstradau
calchaidd (Festuco-Brometalia)

4030

Rhostiroedd sych Ewropeaidd

3260

Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion

7110

Corsydd dyrchafedig byw

91E0

Coedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

4010

Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix

3130

Merddwr oligotroffig i fesotroffig gyda phlanhigion o’r Littorelletea uniflorae
a/neu o’r Isoëto-Nanojuncetea

7120
7150

Corsydd dyrchafedig diraddiedig yn dal â’r gallu i aildyfu’n naturiol
Pantiau ar swbstradau mawn o Rhynchosporion

91D0

Coetir cors

3150

Llynnoedd ewtroffaidd naturiol gyda planhigion o fath Magnopotamion neu
Hydrocharition

7140

Corsleoedd trosiannol a siglennydd

7230

Ffeniau alcalïaidd

7210

Ffeniau calchaidd gyda Cladium mariscus a rhywogaethau o’r Caricion
davallianae
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Effeithiau

Cod

91A0
9180
6410

Cyfyngu ar
erydiad
arfordirol

Nodweddion Diddordeb
Hen goedydd derw mes digoes gydag Ilex a Blechnum yn Ynysoedd
Prydain
Coedwigoedd Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd
Dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu lawn o silt cleiog
(Molinion caeruleae)

8310

Ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd

3140

Dyfroedd caled oligo-mesotroffig gyda llystyfiant benthig o Chara spp.

1230

Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig

2.5

Cyfnod 3: Methodoleg Asesiad Priodol

2.5.1

Yr Asesiad Priodol hwn yw prif gyfnod proses gyfan yr HRA (fel sydd i’w weld yn Ffigur
2.1). Ei amcan yw sicrhau na fydd CRhT2 yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd y
Safleoedd Rhyngwladol, naill ai’n unigol neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill, a
meintoli unrhyw effaith andwyol sy’n deillio o’r Cynllun. Disgrifiwyd effeithiau andwyol
polisïau CRhT2 Gorllewin Cymru ar y safleoedd a ddynodwyd yn rhyngwladol y gellid
effeithio arnynt, gan gynnwys mesurau lliniaru, ble bynnag y bo modd, i wneud iawn am yr
effeithiau andwyol.

2.5.2

Fel y dywedwyd ym mharagraff 1.3.1, mae effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle’n
debygol o fod yn un sy’n atal y Safle rhag cyflawni neu gynnal statws ffafriol o ran y
nodweddion perthnasol. Erthygl 1 y Gyfarwyddeb Cynefinoedd sy’n diffinio statws
cadwraethol ffafriol unrhyw Safle Rhyngwladol a thrwy’r diffiniad hwn y mae modd nodi
amcanion cadwraeth y safle. Rhaid asesu effeithiau cynllun neu brosiect ar y Safleoedd
Rhyngwladol dan sylw ar gyfer yr amcanion cadwraeth hyn.

2.5.3

Cloriannwyd methodoleg yr Asesiad Priodol a ddyfeisiwyd ar gyfer datblygiadau mawr i
sicrhau y seiliwyd y dull sy’n cael ei gynnig yma ar weithredu Rheoliadau Gwarchod
Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 yn ymarferol mewn gwirionedd. Addaswyd y dull a
ddatblygwyd hefyd i sicrhau bod gofynion y Rheoliadau hyn a’r canllawiau ategol yn cael
eu hateb. Cafodd yr angen i sicrhau bod yr asesiad yn ‘briodol’ mewn gwirionedd i
gloriannu polisïau cysylltiedig â gweithgareddau rheoli traethlin ei gydnabod hefyd.

2.5.4

Sgriniwyd effeithiau arwyddocaol gan ddefnyddio canllawiau RSPB (2007) sy’n datgan bod
effaith arwyddocaol yn cael ei pheri:
 pan fo tebygolrwydd neu berygl y bydd cynllun neu brosiect yn cael effaith
sylweddol ar Safle Rhyngwladol;
 pan fo’r cynllun yn debygol o danseilio amcanion cadwraeth y safle; a hefyd
 pan nad oes modd sicrhau ar sail gwybodaeth wrthrychol na fydd effaith
sylweddol yn digwydd.
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2.5.5

Yn cefnogi’r Asesiad Priodol hwn mae adroddiad tabledig, sy’n cael ei gyflwyno yn
Helaethiad G-IV. Mae’r tablau’n dangos nodweddion diddordeb y Safle, y priodweddau
perthnasol i nodweddion o’r fath, y targedau rheoli dynodedig ar gyfer y Safle a sensitifedd
neu faterion rheoli hysbys. Bydd yr asesiad yn cloriannu a thablu’r polisïau (dros dri
chyfnod) gyferbyn â phob nodwedd ddiddordeb o fewn pob dynodiad. Bydd hyn yn cofnodi
effeithiau tebygol y polisïau ac unrhyw fesurau ataliol y gellid ei gymryd i osgoi unrhyw
effaith andwyol a nodwyd o fewn y nodweddion diddordeb a thargedau dynodedig. Bydd y
gwaith hwn yn cael ei gofnodi fesul PDZ, er y bydd holl Unedau Polisi ymhob un o’r rhain
yn cael eu hasesu o ran yr effeithiau tebygol ar y nodweddion dynodedig. Dyfeisiwyd y
PDZ i roi ardaloedd gofodol arwahanol ar gyfer cymhwyso polisi. Fodd bynnag, os gall
polisi effeithio ar PDZ gyfagos, bydd hyn yn cael ei gynnwys yn yr asesiad. Aseswyd polisi
ar lefel ‘briodol’ gan gydnabod y ffaith y byddai asesiad pellach yn cael ei wneud ar ôl
datblygu cynllun gwaith go iawn.

2.5.6

Mae Paragraff 1.20 o Atodiad 6 i Nodyn Cyngor Technegol 5 (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2009) yn datgan:

2.5.7

“Oherwydd ei natur, rhaid derbyn bod HRA o gynllun yn debygol o fod yn llai penodol a
manwl nag a fyddai asesiad o brosiect unigol. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd modd
asesu cynllun datblygu mor fanwl dan reoliad 85B â phrosiect penodol dan Reoliad 48 y
Rheoliadau Cynefinoedd. Fel arfer, ni fydd yr un faint o wybodaeth am y canlynol:
 Y newidiadau sydd i’w disgwyl o ganlyniad i weithredu polisi neu gynnig mewn
cynllun datblygu;
 Beth all effeithiau’r newidiadau fod ar y safleoedd dan sylw;
 Sut mae modd lliniaru’r effeithiau; neu
 Os bydd angen, sut mae gwneud iawn am yr effeithiau.

2.5.8

Cydnabuwyd y mater hwn ym marn yr Adfocad Cyffredinol yn y Comisiwn yn erbyn y DU().
Yr hyn sydd i’w ddisgwyl yw HRA mor drwyadl ag y gellir ei wneud o fewn rheswm yng
nghyd-destun y cynllun datblygu dan sylw, fel ag i ateb y profion yn Erthygl 6(3) a 6(4) y
Gyfarwyddeb Cynefinoedd.”

2.5.9

Ar sail y gwaith hwn, mae modd rhoi asesiad o effeithiau’r CRhT2 at ei gilydd ar
gyfanrwydd y Safleoedd Rhyngwladol at ei gilydd. Ni fydd methodoleg yr Asesiad Priodol
sy’n cael ei disgrifio yma’n cael ei chymhwyso heblaw i bolisïau dewisol. Nid yw hyn yn
rhwystro ystyried dewisiadau polisi eraill o ran y Rheoliadau a’r disgwyl yw y bydd
dewisiadau ffafriedig yn cael ei ddatblygu gyda derbynioldeb tebygol y rhain o ran y
Rheoliadau fel ystyriaeth allweddol.
Asesu Effeithiau dros Wahanol Gyfnodau’r CRhT

2.5.10

Caiff cymhlethdodau cymhwyso Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 ar lefel
polisi yw eu hychwanegu oherwydd y gwahanol amserau neu gyfnodau perthnasol iddynt
(20 mlynedd, 50 mlynedd a 100 mlynedd). Mae’r cyfnodau’n ymestyn o 2010 i 2025 (y
Cyfnod Cyntaf), yna i 2055 (yr Ail Gyfnod), yna i 2105 (y Trydydd Cyfnod). Fe all CRhT neu
eu polisïau beri effeithiau andwyol byrdymor, ond bod y CRhT yn y tymor hwy yn galluogi
cynnal cyfanrwydd safle. Ar sail yr asesiad sydd yma, fodd bynnag, ni nodwyd materion
cysylltiedig ag effeithiau andwyol amserol er mwyn budd tymor hwy.
CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad G
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Tybiaethau a Risg
2.5.1

O dderbyn natur strategol penderfyniadau polisi CRhT2 ac, felly, yr asesiad a wnaed i
ysbrydoli’r Asesiad Priodol, rhaid derbyn nifer o dybiaethau a pheryglon allweddol, i’r
graddau y byddai datblygiadau manylach cysylltiedig â strategaeth neu gynllun eu hunain
yn gorfod cynnal cyfnod pellach o asesu manwl gyda chefnogaeth data man cychwyn
amgylcheddol llawer manylach a gwybodaeth hefyd am broses arfordirol a newid prosesau
arfordirol. Y tybiaethau a pheryglon allwedd yw:
a)

O dderbyn asesiad polisi nid oes modd asesu effeithiau aflonyddu cysylltiedig ag
adeiladu, a byddai angen ystyried hynny yn unrhyw gymhwysiad ar lefel cynllun (a’r
Asesiad Priodol ategol).

b)

O dderbyn natur amrywiol dros ben gweithredu unrhyw bolisi, gwnaed yr asesiad ar
senario achos gwaethaf tebygol o ran cynnydd yn lefel y môr. Gall hyn wahaniaethu,
gan ddibynnu ar natur y nodweddion amgylcheddol sy’n cael eu hasesu a, lle bo
cadarnhad cyflawn o ddim effaith andwyol ar gyfanrwydd yn cynnal perygl isel,
nodwyd arolygu er mwyn sicrhau canfod unrhyw effeithiau all fod cyn y gall effeithiau
andwyol ddigwydd.

c)

Mae newidiadau prosesau arfordirol yn dibynnu’n drwm ar ac yn ymatebol i
weithrediad tebygol penodol i safle. Lle bo perygl effaith andwyol yn parhau ar lefel
datblygu strategaeth a chynllun, byddai angen edrych yn fanwl ar y prosesau hyn (ar
lefel strategaeth a phrosiect) a’u cefnogi gan Asesiad Priodol manwl. Aseswyd
newidiadau mewn cludo gwaddodion a phrosesau arfordirol ar sail gwybodaeth a
ddaeth o ddogfennau’r CRhT a thrwy drafod gyda’r peirianwyr a geomorffolegwyr
arfordirol a ddatblygodd y CRhT ac, felly, mae’n cael ei ystyried y bydd unrhyw
effeithiau arwyddocaol wedi cael eu nodi. Fodd bynnag, nodwyd arolygu hefyd ar
gyfer llawer o feysydd o ran argymhellion y dyfodol.

d)

Ystyriwyd sensitifedd dewisiadau polisi ar sail archwiliad o dri gwahanol gyfnod. O
dderbyn yr ansicrwydd mawr dros ben wrth ragweld newid yn yr hinsawdd a
chynnydd yn lefel y môr, caiff amrywiol feintiau erydiad ac uchder y llanw eu
hystyried yn briodol wrth gynrychioli gwirio ‘sensitifedd’ yr asesiad. Bydd adolygiadau
o CRhT yn y dyfodol yn galluogi cadarnhau ac addasu effeithiau tebygol o ganlyniad
i’r arolygu parhaol sy’n cael ei gymeradwyo yn yr HRA hwn a’r CRhT ei hun.

e)

Yn achosion prin trawsnewid o’r morlin amddiffynedig (HTL eisoes neu HTL yn y
Cyfnod Cyntaf neu’r Ail) i Ddim Ymyriad Gweithredol, y dybiaeth sylfaenol fu y
byddai amddiffynfeydd yn cael eu gadael yn eu sefyllfa wreiddiol i ddirywio dros
gyfnod. O dderbyn cymaint o ansicrwydd sydd yn y strategaeth lefel uchel hon
oherwydd nad oes modd gwybod beth fydd cyflymder dirywio, fe all gwahanol
ddarnau o amddiffynfeydd fethu neu gael eu tynnu a’u herydu’n gyflym iawn tra gall
gwaddodion foddi rhai eraill, mae’r asesiad wedi tybio, pan fo’r adeileddau hyn yn
bodoli, y byddai cyflymder dileu’r adeileddau hyn a newid i ffurf arfordirol naturiol yn
digwydd yn gyflym ac yn ystod y cyfnod cyntaf o NAI, fel na fyddai llawer o rwystro
newid naturiol. Mae perygl y gallai hyn effeithio ar ddatblygiad cynefin rhynglanwol
ond, o dderbyn y darnau cyfyngedig o arfordir lle gall hyn ddigwydd, natur egnïol y
prosesau arfordirol, natur anrhagweladwy stormydd a pha mor gyflym y gall
amddiffynfeydd o’r fath gael eu dileu, ystyrir nad yw’r perygl hwn yn fawr. O
ganlyniad, tra na nodwyd unrhyw effeithiau andwyol na mesur posibilrwydd colli
cynefinoedd ar y lefel hon, cyn i’r fath bethau ddigwydd (h.y., ar ddiwedd y cyfnod
cyntaf neu’r ail) dylid gwneud asesiad manwl ychwanegol, yng ngoleuni’r arolygu
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parhaol, er mwyn eglurhau’r effeithiau all fod, a all beri tynnu amddiffynfeydd cyn troi
cefn arnynt neu newid y gofynion cynefinoedd cydadferol.

2.6

Darparu Asesiad ‘Gyda’i Gilydd’ a Chronnol

2.6.1

Bydd yr asesiad ‘gyda’i gilydd’ yn adeiladu ar yr asesiad o bolisi a’r tablau cryno a
ddarparwyd yn y cyfnod blaenorol. Yna bydd yn ystyried effeithiau polisi CRhT ar y cyd â
holl bolisïau eraill neu brosiectau cymeradwy sydd eto i’w gweithredu. Bydd canolbwynt
penodol y cyfnod hwn yn ymwneud ag ystyried y cynlluniau a phrosiectau hynny sy’n
debygol o gael yr un effaith â pholisïau CRhT2. Yng nghyd-destun CRhT2, mae hyn yn
debygol o fod yn berthnasol i gynlluniau neu brosiectau eraill all fod ag effeithiau ar gynefin
neu brosesau arfordirol sy’n cynnal cynefin neu rywogaeth. Caiff y cynlluniau a phrosiectau
sy’n cael eu hystyried fwyaf perthnasol i’r astudiaeth hon eu trafod yn Adran 4 yr
adroddiad hwn. Bydd asesiad yn cael ei wneud o bob PDZ yn CRhT2 sy’n ystyried
effeithiau ‘gyda’i gilydd’ cynlluniau neu brosiectau eraill (o’r rhestr yn Adran 5) sydd ag
effeithiau tebyg i un y polisi penodol mewn Ardal Reoli neu Uned Bolisi. Bydd sail
resymegol gysylltiedig yn cael ei darparu i gefnogi hyn.

2.6.2

Bydd yr asesiad ‘gyda’i gilydd’ yn cael ei grynhoi o ran y casgliadau cyffredinol y bydd
modd dod iddynt i roi crynodeb clir ar gyfer pob PDZ yn CRhT2 fel bod effeithiau’r polisïau
o fewn yr uned yn unig a ‘gyda’i gilydd’ â chynlluniau a phrosiectau eraill yn cael eu
mynegi’n eglur.

2.7

Lefelau Asesu Effaith Andwyol ar y Safleoedd Rhyngwladol

2.7.1

Bydd yr asesiad yn cynnig dadansoddiad syml o bolisi (ar lefel y PDZ) fel a ganlyn:
 PDZ yn cynnwys polisïau sy’n cael eu hystyried na fyddant yn cael effaith andwyol ar
Safleoedd Rhyngwladol;
 PDZ yn cynnwys polisïau sy’n cael eu hystyried y byddant yn cael effaith andwyol ar
gyfanrwydd Safleoedd.

2.7.2

Rhoddwyd y dosbarthiad hwn ar gyfer effeithiau sydd naill ai oherwydd y polisïau yn y PDZ
yn unig, neu ar y cyd â pholisi, cynlluniau neu brosiectau eraill.

2.7.3

Os daethpwyd i gasgliad na fyddai pob un o bolisïau CRhT2 yn unig neu ‘ar y cyd’ â
chynlluniau neu brosiectau eraill yn cael effaith andwyol ar y Safleoedd Rhyngwladol dan
sylw, yna byddai’r asesiad yn dod i ben bryd hynny, gydag argymhelliad i weithredu CRhT2
ar ei ffurf bresennol. Os oes polisïau’n aros ar ddiwedd y cyfnodau uchod, lle nad oes
modd dangos na fyddai’r polisi’n cael effaith andwyol ar gyfanrwydd unrhyw Safleoedd
Rhyngwladol, yna bydd angen ystyried i osgoi effeithiau o’r fath o ran mesurau ataliol a
lliniaru (o fewn yr ardal ddynodedig).
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2.7.4

Byddai canllawiau, astudiaethau achos ac enghreifftiau o arferion gorau’n sail yr asesiad i
awgrymu mesurau y byddai angen eu cymryd, fel na fyddai mabwysiadu polisi’n effeithio ar
gyfanrwydd Safleoedd. Ar yr adeg hon, byddai penderfynu ar fesurau ymarferol yn cael ei
gaboli ar ôl ymgynghori â Grŵp Llywio Cleient (CSG) CRhT2 i sicrhau bod mesurau sy’n
cael eu hargymell yn dderbyniol yn y cyd-destun rheoli traethlin ac o ran effeithiau’r polisi.
Yn dilyn y broses gydweithredol hon, byddai cyfres o fesurau’n cael ei manylu, fyddai’n
dangos yn eglur sut y cafodd effeithiau andwyol eu hosgoi neu liniaru ar gyfer pob polisi
perthnasol. Lle nodwyd bod angen mesurau lliniaru ac atal er mwyn penderfynu na fydd
dim effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle, bydd angen gwneud y mesurau yn rhan o
CRhT2. Os oes polisïau’n aros nad oes modd penderfynu mesurau ataliol neu liniaru ar eu
cyfer, yna byddant yn cael eu hystyried ymhellach.

2.8

Cyfnod 4: Derbyn neu Wrthod y Cynllun

2.8.1

Dim ond pan fo modd penderfynu nad fydd y cynllun neu brosiect yn cael effaith andwyol
ar unrhyw Safle Rhyngwladol y gall yr Awdurdod Cymwys ei dderbyn. Lle nad oes modd
penderfynu na fydd y cynllun neu brosiect dan ystyriaeth yn cael effaith andwyol ar Safle
Rhyngwladol yn dilyn mesurau ataliol a lliniaru, yna rhaid chwilio am atebion eraill sy’n
osgoi niweidio cyfanrwydd Safleoedd. Bydd ymchwiliad i atebion eraill yn ystyried a oes
modd cyflawni amcanion y cynllun mewn ffordd arall i osgoi effeithiau andwyol ar y Safle
Rhyngwladol. Er mwyn cydymffurfio ag Erthygl 6(4) y Gyfarwyddeb Cynefinoedd, os oes
gwahanol ddewisiadau, rhaid i’r dewis sy’n cael ei gynnig fod y lleiaf niweidiol i
gynefinoedd, i rywogaethau ac i gyfanrwydd y Safle Natura 2000, waeth be fo ystyriaethau
economaidd, a rhaid bod dim dewis arall ymarferol yn bodoli na fyddai’n effeithio ar
gyfanrwydd y safle.

2.8.2

Mae’r ystyriaeth hon yn dilyn proses dau gyfnod. Yn gyntaf, mae angen ystyried asesiad o’r
polisi dewisol – ‘a oes polisi all ddisodli’r polisi dan sylw a fydd yn ateb gofynion CRhT2
ehangach ac eto’n osgoi unrhyw effeithiau ar Safleoedd Rhyngwladol?’ Bydd ystyried
gwahanol ddewisiadau polisi’n gofyn ymdrechion cyfunol timau prosiect yr HRA a CRhT2 a
CSG CRhT2. Os nad oes gan CRhT2 unrhyw ddewisiadau polisi eraill ymarferol, bydd
angen ystyried a oes angen y polisi ‘er budd gor-redol y cyhoedd’ (IROPI).

2.8.3

Dyma gyfnod olaf proses yr HRA ac nid yw’n cael ei gyrraedd heblaw bod asesiad y CRhT
cyfan yn peri effeithiau negyddol ar gyfanrwydd Safle Rhyngwladol a dim atebion neu
fesurau ataliol eraill i’w cael. Dylid nodi nad yw IROPI yn broses rwydd. Mae angen
ystyried ceisiadau i fabwysiadu polisi ar sail IROPI yn ofalus o ran Rheoliadau 62 a 66
Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Diffiniwyd y drefn ar gyfer
mynd ar drywydd polisi ar sail IROPI yn dda yn Rheoliadau 2010 ac yn y canllawiau. Bydd
y manylion yn dibynnu ar yr union resymau dros yr honiad IROPI (er enghraifft, a oes
angen y polisi ar sail ffactorau cymdeithasol neu economaidd, neu a yw’n fater iechyd a
diogelwch y cyhoedd?) a’r flaenoriaeth ynghlwm wrth y rhywogaeth neu gynefin dan sylw.

2.8.4

Mae darparu mesurau cydadferol dan Reoliad 66 yn elfen angenrheidiol wrth ymgymryd â
pholisïau ar sail IROPI (Rheoliad 62). Bydd angen dangos bod mesurau cydadferol dan
Reoliad 66 ar gael ochr yn ochr â chyflwyno’r achos dros IROPI, fel bod modd ystyried yr
achos yn llawn. Rhaid bod â mesurau cydadferol addas cyn bod unrhyw niwed yn deillio o’r
cynllun neu brosiect er mwyn cynnal cydlyniad y rhwydwaith Natura 2000 at ei gilydd.
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2.8.5

Byddai nodi safleoedd cydadferol derbyniol yn cynnal cyfanrwydd y gyfres o safleoedd
Natura 2000 at ei gilydd. Gwnaed adolygiad arwyddod o’r cynefin cydadferol all fod a’i
gyflwyno fel Helaethiad i’r ddogfen hon. Yn ogystal, bydd Rhaglen Genedlaethol Creu /
Adfer Cynefin ar gyfer Cymru (Asiantaeth yr Amgylchedd – Cymru) yn debygol o
ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd o’r ddogfen hon i nodi colled ac ardaloedd lle all fod
modd gwneud iawn. Yna bydd hyn yn galluogi ‘caffael tir yn strategol’ ar gyfer gofyniad
hysbys yn y dyfodol i wneud iawn am wasgfa arfordirol yn rhanbarthol, a rhoi cyfleoedd i
gynefin cydadferol dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.

2.8.6

Bydd yr Asesiad Priodol hwn a’r Helaethiadau ategol yn cael ei gyflwyno Lywodraeth
Cynulliad Cymru.

2.9

Swyddogaethau Sefydliadau ym Mhroses HRA
Yr Awdurdod Cymwys

2.9.1

Un o’r camau cyntaf wrth roi sylw i CRhT dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a
Rhywogaethau 2010 yw enwi’r Awdurdod Cymwys arweiniol, gan fod 6 awdurdod lleol yn
ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru. Yn yr achos hwn, Royal Haskoning sy’n gwneud
y dadansoddiad technegol sy’n sail i’r HRA, ond ar ysgwyddau’r Awdurdod Cymwys mae’r
cyfrifoldeb eithaf dros gau pen y mwdwl ar yr Asesiad Priodol, os bydd angen, a sicrhau
cydymffurfio â’r Rheoliadau. Yn yr achos hwn, yr Awdurdod Cymwys yw Cyngor Sir Penfro.

2.9.2

Yr Awdurdod Cymwys sy’n gyfrifol am sicrhau bod Asesiad Priodol yn cael ei gynnal cyn
penderfynu ymgymryd â chynllun neu brosiect sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar
Safle Rhyngwladol, naill ai’n unigol neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill, na rhoi
unrhyw gydsyniad, caniatâd neu awdurdodiad i neb arall wneud hynny. Mae hefyd yn
gyfrifol am ymgynghori â’r corff gwarchod natur priodol at ddibenion yr asesiad ac ystyried
ei gynrychiolaeth.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru

2.9.3

Yng Nghymru, y ‘corff gwarchod natur priodol’ dan Reoliadau Cynefinoedd a
Rhywogaethau 2010 yw Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Ar ran y Llywodraeth, mae CCGC yn
rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar weithredu cytundebau rhyngwladol, Cyfarwyddebau’r
Comisiwn Ewropeaidd a deddfwriaeth genedlaethol ar warchod natur; mae hyn yn cynnwys
Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010, fel a ganlyn:
 Cynghori a yw cynlluniau a rhaglen yn debygol o gael effaith sylweddol [naill ai’n
unigol neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill] pan fydd cais iddo wneud
hynny;
 Cynghori awdurdodau cymwys a oes angen cynllun neu raglen ar gyfer rheoli’r
safle;
 Gwneud sylwadau ar yr Asesiad Priodol;
 Rhoi cyngor ar ofynion ecolegol unrhyw fesurau cydadferol; a
 Rhoi cyngor ar addasrwydd unrhyw fesurau cydadferol arfaethedig.
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Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
2.9.4

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru sy’n gyfrifol, ynghyd â’r Awdurdodau Lleol a CCGC, am
reoli perygl arfordirol yng Ngorllewin Cymru. Fel y cyfryw, maent y chwarae rhan allweddol
yn natblygiad y CRhT. Mae’r Asiantaeth hefyd yn edrych yn strategol ar holl reoli perygl
lifogydd o’r môr ac erydiad arfordirol ac mae’n ymgynghorai pwysig ym mhroses HRA. Ar
ben hynny, mae’r Asiantaeth yn rheoli ac yn caniatáu amrywiaeth o weithgareddau sydd â’r
gallu i effeithio ar gyfanrwydd safleoedd gwarchod natur a ddynodwyd yn rhyngwladol.
Llywodraeth Cynulliad Cymru

2.9.5

Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gyfrifol am y canlynol:
 Os oes asesiad negyddol o gynllun neu brosiect, sicrhau bod y cynllun neu
brosiect hwnnw’n cael cytundeb yn unig os nad oes unrhyw atebion eraill, os yw
am resymau hanfodol o fudd gor-redol y cyhoedd (IROPI) ac ar ôl sicrhau unrhyw
fesurau cydadferol all fod eu hangen;
 Cyfarwyddo’r awdurdod sy’n llunio’r cynllun i beidio â gweithredu cynllun all gael
effaith andwyol ar gyfanrwydd Safleoedd;
 Sicrhau unrhyw fesurau cydadferol angenrheidiol i warchod cydlyniad y
rhwydwaith Natura 2000 at ei gilydd;
 Cadarnhau bod unrhyw fesurau cydadferol yn ddigonol i gynnal cydlyniad y
rhwydwaith Natura 2000; a
 Dweud wrth y Comisiwn pa fesurau a fabwysiadwyd.

2.10

Ymgynghori

2.10.1

Anfonwyd Adroddiad Cwmpasu HRA at amrywiaeth o ymgyngoreion, sy’n ffurfio Grŵp
Llywio’r Cleient (CSG). Roedd hyn yn cynnwys ymgyngoreion statudol fel CCGC ac
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

2.10.2

Parhaodd y cyfnod ymgynghori am 3 wythnos o 23ain Gorffennaf 2010 ymlaen.
Ysbrydolodd y sylwadau a dderbyniwyd gyfnod Asesiad Priodol yr HRA (mae sylwadau
rhanddeiliaid yn Helaethiad G-III).
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3

CRYNODEB MAN CYCHWYN O’R SAFLEOEDD RHYNGWLADOL PERTHNASOL

3.1

Amcanion Cadwraeth

3.1.1

Caiff statws cadwraethol ffafriol y Safle ei ddiffinio trwy amcanion cadwraeth y Safle ac ar
gyfer yr amcanion hyn y mae’n rhaid asesu effeithiau’r cynllun neu brosiect. Mae amcanion
cadwraeth yn nodi’r trothwyon ffisegol, cemegol a biolegol, a therfynau gweithgaredd ac
aflonyddwch anthropogenig y mae gofyn eu cyflawni er mwyn cynnal cyfanrwydd y safle.
Mae amcanion cadwraeth yn gwasanaethu fel meini prawf ar gyfer asesu a hysbysu cyflwr
y Safle, a hefyd fel sail i asesu cynlluniau neu brosiectau all effeithio ar y Safle.

3.1.2

Caiff amcanion cadwraeth Safleoedd Morol Ewropeaidd eu cyflwyno yn nogfennau
perthnasol Rheoliad 33 (a enwyd felly oherwydd bod eu cynhyrchu’n ofyniad Rheoliad 33
(2) o Reoliadau Cynefinoedd 1994) ar gyfer pob safle. Fodd bynnag, disodlwyd hwn erbyn
hyn gan Reoliad 35 o Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.
Cyfrifoldeb CCGC yw Safleoedd Morol Ewropeaidd yn ardal astudiaeth CRhT2.

3.1.3

O ran rhywogaethau cymhwysol, mae modd cyffredinoli’r amcanion cadwraeth, fel ag i
osgoi dirywiad cynefinoedd y rhywogaethau cymhwysol neu darfu sylweddol ar y
rhywogaethau cymhwysol. Bydd hyn yn sicrhau bod cyfanrwydd y safle’n cael ei gynnal ac
yn sicrhau bod y canlynol yn cael eu cynnal yn y pen draw o ran y rhywogaethau
cymhwysol:
 poblogaethau o’r rhywogaethau fel cydran hyfyw o’r safle;
 dosbarthiad y rhywogaethau o fewn safle;
 dosbarthiad a maint cynefinoedd cynhaliol y rhywogaethau;
 strwythur, swyddogaeth a phrosesau cynhaliol cynefinoedd;
 cynnal y rhywogaethau; a
 dim tarfu sylweddol ar y rhywogaethau.

3.1.4

O ran cynefinoedd cymhwysol mae modd cyffredinoli’r amcanion cadwraeth i sicrhau bod
yr agweddau canlynol ar y cynefinoedd cymhwysol yn cael eu cynnal yn y pen draw:
 maint y cynefin ar y safle;
 dosbarthiad y cynefin o fewn y safle;
 strwythur a swyddogaeth y cynefin;
 prosesau’n cynnal y cynefin;
 dosbarthiad rhywogaethau nodweddiadol y cynefin;
 hyfywedd rhywogaethau nodweddiadol fel cydrannau o’r cynefin; a
 dim tarfu sylweddol ar rywogaethau nodweddiadol y cynefin.
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3.2

Crynodeb o’r Safleoedd Rhyngwladol Perthnasol

3.2.1

Mae Tabl 3.1 isod yn crynhoi’r Safleoedd a’u nodweddion diddordeb a ystyriwyd o ran
effeithiau posibl oherwydd dewisiadau polisi CRhT2 yn yr Asesiad Priodol. Caiff rhagor o
fanylion eu cyflwyno yn y ffigurau yn Helaethiad G-I a’r Adroddiad Cwmpasu yn
Helaethiad G-II, ynghyd â manylion y Safleoedd a nodweddion a hepgorwyd.
Tabl 3.1

Nodweddion Cymhwysol y Safleoedd Natura 2000 a Ramsar a gynhwyswyd yn yr
Asesiad hwn

ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru
Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
Twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’)
Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Porfa sych led-naturiol a chyfansoddiad prysgdir: ar swbstrad calchaidd (festuco-Brometalia) / Porfeydd
sych a phrysgdiroedd ar sialc neu garreg galch
Ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii
Ystlum pedol mwyaf Rhinolophus ferrumequinum
Crwynllys cynnar Gentianella anglica
ACA Sir Benfro Forol
Aberoedd
Cilfachau a baeau mawr bas
Creigresi
Ponciau tywod sydd dan ddŵr y môr drwy’r adeg
Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
Morlynnoedd arfordirol
Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
Herlyn Alosa alosa
Gwangen Alosa fallax
Dyfrgi Lutra lutra
Morlo llwyd Halichoerus grypus
Tafolen y traeth Rumex rupestris
ACA Afonydd Cleddau
Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho –
Batrachion
Corsydd dyrchafedig byw
Coedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
Llysywen bendoll y nant Lampetra planeri
Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
Penlletwad Cottus gobio
Dyfrgi Lutra lutra
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ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston
Dyfroedd caled oligo-mesotroffig gyda llystyfiant benthig o Chara spp.
Ystlum pedol mwyaf Rhinolophus ferrumequinum
Ystlum pedol lleiaf Rhinolophus hipposideros
Dyfrgi Lutra lutra
ACA Tyddewi
Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro
Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix
Dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu lawn silt cleiog (Molinion caeruleae)
Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Corsleoedd trosiannol a siglennydd
Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
ACA Afon Teifi
Merddwr oligotroffig i fesotroffig gyda llystyfiant o’r Littorelletea uniflorae a/neu o’r Isoëto-Nanojuncetea
Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion
Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
Llysywen bendoll y nant Lampetra planeri
Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
Eog yr Iwerydd Salmo salar
Penlletwad Cottus gobio
Dyfrgi Lutra lutra
Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
ACA Bae Ceredigion
Ponciau tywod sydd dan orchudd prin o ddŵr y môr drwy’r adeg
Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod
Creigresi
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Dolffin trwynfawr Tursiops truncates
Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
Dyfrgi Lutra lutra
Morlo llwyd Halichoerus grypus
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod
Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Ponciau tywod dan ychydig o ddŵr y môr
Aberoedd
Morlynnoedd arfordirol
Cilfachau a baeau mawr bas
Creigresi
Dyfrgi Lutra lutra
Morlo llwyd Halichoerus grypus
Dolffin trwynfawr Tursiops truncates
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ACA Cors Fochno
Corsydd dyrchafedig byw
Corsydd dyrchafedig diraddiedig yn dal â’r gallu i aildyfu’n naturiol
Dirwasgiadau ar swbstradau mawn o’r Rhynchosporion
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn
Twyni symudol elfennol
Twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’)
Twyni gyda Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Llaciau twyni llaith
Llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii
ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion
Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho –
Batrachion
Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix
Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Coedwigoedd Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd
Coetir cors
Hen goedydd derw mes digoes gydag Ilex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain
Coedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Ystlum pedol lleiaf Rhinolophus hipposideros
ACA Corsydd Llŷn
Ffeniau calchaidd gyda Cladium mariscus a rhywogaethau o’r Caricion davallianae
Ffeniau alcalïaidd
Malwen droellog Desmoulin Vertigo moulinsiana
Malwen droellog Geyer Vertigo geyeri
ACA Clogwyni Pen Llŷn
Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn SAC
ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
Merddwr oligotroffig i fesotroffig gyda phlanhigion o’r Littorelletea uniflorae a/neu o’r IsoëtoNanojuncetea
Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion
Eog yr Iwerydd Salmo salar
Dyfrgi Lutra lutra
Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
ACA t Twyni o Abermenai i Aberffraw
Llynnoedd ewtroffaidd naturiol gyda phlanhigion math Magnopotamion neu Hydrocharition
Twyni symudol elfennol
Twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’)
Twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’)
Twyni gyda Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Llaciau twyni llaith
Llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii
Tafolen y traeth Rumex rupestris
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ACA Cors Heli Glannau Môn
Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod
Dol heli Iwerydd (ASM)
Aberoedd
Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
ACA Glannau Ynys Gybi
Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix
ACA Bae Cemlyn
Morlynnoedd arfordirol
Planhigion parhaol o’r glannau caregog
ACA y Fenai a Bae Conwy
Ponciau tywod dan ychydig o ddŵr y môr
Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
Creigresi
Cilfachau a baeau mawr bas
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
ACA Pen y Gogarth
Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir: ar swbstradau calchaidd (Festuco-Brometalia)
Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
AGA Arfordir Castellmartin
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol (magu): Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax
AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol: Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol: Tylluan glustiog Asio flammeus
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol (magu): Pedryn drycin Hydrobates pelagicus.
Rhywogaeth Erthygl 4.2: Gwylan gefnddu leiaf Larus fuscus
Rhywogaeth Erthygl 4.2 (magu): Aderyn drycin Manaw Puffinus puffinus
Rhywogaeth Erthygl 4.2 (magu): Pâl Fratercula arctica
AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol (magu): Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax
AGA Aber Afon Dyfi
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol (gaeafu): Gwyddau talcen-wyn yr Ynys Las Anser
albifrons flavirostris
AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol (gaeafu): Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax
AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol (magu): brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax.
AGA Glannau Ynys Gybi
Rhywogaeth Erthygl 4.1 bwysig yn rhyngwladol (magu a gaeafu): Brân goesgoch Pyrrhocorax
pyrrhocorax
AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid
Rhywogaethau Erthygl 4.1 pwysig yn rhyngwladol (magu): Môr-wennol ffrwynog Sterna dougallii, môrwennol gyffredin Sterna hirundo, môr-wennol y Gogledd Sterna paradisaea, môr-wennol bigddu Sterna
sandvicensis
AGA Ynys Seiriol
Rhywogaeth Erthygl 4.2 bwysig yn rhyngwladol (magu): Mulfran Phalacrocorax carbo (Gogleddorllewinol Ewrop)
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AGA Traeth Lafan
Rhywogaethau Erthygl 4.2 pwysig yn rhyngwladol (gaeafu): Pioden fôr Haematopus ostralegus, Gylfinir
Numenius arquata
Rhywogaeth Erthygl 4.2 bwysig yn rhyngwladol (rhodfa): Gwyach fawr gopog Podiceps cristatus
Ramsar Cors Fochno a Dyfi
Corsydd dyrchafedig byw
Pantiau ar swbstradau mawn o’r Rhynchosporion
Corsydd dyrchafedig diraddiedig yn dal â’r gallu i aildyfu’n naturiol
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4

YSTYRIED CYNLLUNIAU A PHROSIECTAU ERAILL

4.1

Cyflwyniad

4.1.1

Mae’r Rheoliadau Cynefinoedd yn gofyn am asesiad ‘gyda’i gilydd’ i benderfynu effeithiau
arwyddocaol tebygol cynllun neu brosiect, ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu
brosiectau eraill. Mae Atodiad 6 yn Nodyn Cyngor Technegol 5 (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2009) ac Asesu Prosiectau dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd – Canllawiau i
Awdurdodau Cymwys (CCGC, 2008) wedi rhoi arweiniad ar sut i wneud asesiad ‘gyda’i
gilydd’ a’r i ba raddau y dylid ystyried cynlluniau neu brosiectau eraill yn hyn. O ran y
cynlluniau a phrosiectau y bydd angen eu hystyried ‘ar y cyd’ â’r CRhT, mae’n amlwg bod
angen i’r cwmpas fod yn briodol i sicrhau bod yr asesiad at ei gilydd yw hylaw ac effeithiol
ac yn ateb telerau’r Rheoliadau Cynefinoedd. Er mwyn cael canolbwynt i benderfynu pa
gynlluniau a phrosiectau fydd yn cael eu cynnwys yn yr asesiad hwn, defnyddiwyd y meini
prawf canlynol:
 Prosiectau a gafodd ganiatâd, ond na weithredwyd eto (gallai hyn gynnwys
datblygiadau tai ar raddfa fawr heb eu gweithredu neu gynigion i ddatblygu
porthladdoedd);
 Prosiectau cyfredol sy’n destun adolygiadau rheoleiddiol (fel carthu cyfalafol, neu
ddatblygu porthladd);
 Cynlluniau eraill sy’n cynnwys polisïau all ennyn datblygiad sy’n gallu effeithio ar y
safleoedd dynodedig perthnasol i’r asesiad hwn; a hefyd
 Cynlluniau anstatudol all ddylanwadu ar ddatblygiad.

4.1.2

Ar sail y meini prawf uchod, cloriannwyd adolygiad o bolisïau yn ardal y cynllun i
benderfynu pa bolisi sydd i fod yn rhan o’r asesiad ‘gyda’i gilydd’. Mae’n amlwg bod y
polisïau fydd yn berthnasol yng nghyd-destun yr HRA yn eithaf penodol. Bydd polisïau o’r
fath yn berthnasol i neilltuo datblygiad (diffiniad gofodol) fydd yn cael effaith gyfartal ar
safleoedd o’i gymharu â pholisi CRhT. Er enghraifft, nodwyd mai un o’r mecanweithiau
allweddol cysylltiedig ag effeithiau ar y Safleoedd Rhyngwladol yw colli cynefinoedd
oherwydd gwasgfa arfordirol ac, o ganlyniad, cynhwyswyd polisïau sydd â’r un effaith yn yr
asesiad ‘gyda’i gilydd’. Felly, bydd meysydd polisi allweddol yn berthnasol i neilltuad tir
datblygu o fewn y parth arfordirol a rheoli perygl llifogydd yn y parth arfordirol. Gallai polisi
CRhT hefyd gael effaith trwy gyfuno ag effaith hollol wahanol o gynllun neu brosiect arall.
Ystyrir bod asesu gwahanol effeithiau’n gymhleth dros ben, o dderbyn yr ansicrwydd yn
asesiad y cyfnod polisïau. Felly, mae’n cael ei ystyried yn fwy priodol ystyried effeithiau
sy’n gwahaniaethu i’w yn y cyfnod cynigion.

4.1.3

Mae Adran 6 yn dweud sut wnaed yr asesiad cyfunol hwn yng nghyd-destun y cynlluniau
sy’n isod ac asesiad ehangach o bolisi’r CRhT.

4.2

Cynllunhiau a Phrosiectau yn Ardal y CRhT

4.2.1

Ystyriwyd y rhestr ganlynol o gynlluniau Rhhanbarthol fel rhan o’r asesiad cyfunol.


Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2011-2021
(mabwysiadwyd ym mis Medi 2010);



Cynllun Rheoli Llifogydd y Dalgylch Afonydd Sir Benfro a Cheredigion (Asiantaeth
yr Amgylchedd Cymru, 2010);
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Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Sir Benfro 2000;



Consortiwm Cludiant Integredig De-orllewin Cymru – Cynllun Cludiant Rhanbarthol
(2009);



Cyngor Sir Ceredigion – Ymgynghori ar Strategaeth Ddewisol y Cynllun Datblygu
Lleol 2007 – 2022;



Cyngor Sir Ceredigion – Strategaeth Wastraff ar gyfer Ceredigion;



Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Ceredigion 2002;



Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2007 – 2022
Datganiad Ysgrifenedig (Fersiwn Adneuo Gwanwyn 2009);



Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Gogledd-orllewin Cymru (Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru, 2009);



Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr o Ddalgylch Gogledd Ceredigion 2008;



Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001 – 2016;



Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Gwynedd;



Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gorllewin Cymru (TRACC, 2009);



Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Ynys Môn 2006 -2021;



Adolygiad o Gynllun Rheoli AHNE Ynys Môn 2009;



Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Ynys Môn;



Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr o Ddalgylch Ynys Môn – Dogfen Ymgynghori 2006;



Strategaeth Ddewisol Cynllun Datblygu Lleol Conwy 2006;



Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr o Ddalgylch Conwy 2004;



Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Conwy;



Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru (Taith, 2009); a hefyd

Cynlluniau Fframwaith Datblygu Lleol a Chynlluniau Datblygu Lleol
4.2.2

Caiff Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) eu cynhyrchu gan awdurdodau lleol i ddisodli
Cynlluniau Datblygu Unedol (CDU) ac maent yn amlinellu’r fframwaith bras ar gyfer
cynllunio a datblygu yn nhiriogaeth yr awdurdod lleol.

4.2.3

Y prif fater i’r CDLl (neu CDU) yng nghyd-destun cynlluniau rheoli traethlin a sut mae’n yn
cyd-fynd â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 yw ble caiff tir ei
neilltuo ar gyfer tai, cyflogaeth neu ddefnyddiau eraill, oherwydd y gall ei ddatblygu beryglu
polisïau CRhT2. Er enghraifft, byddai neilltuo tir ar gyfer tai lle mae adeileddau neu arferion
yn amddiffyn rhag llifogydd ar hyn o bryd yn ei gwneud yn anoddach ymgymryd â chilio
rheoledig neu roi’r gorau i amddiffynfeydd presennol. Gall dewisiadau adlinio rheoledig neu
ddim ymyriad gweithredol fod yn ddewisol, neu angenrheidiol, mewn ymateb i wasgfa
arfordirol, all fod yn effeithio er gwaeth Safleoedd Rhyngwladol.
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5

ASESU POLISI CRhT ‘YN UNIG’

5.1

Cyflwyniad

5.1.1

Seiliwyd yr asesiad ar ystyried dosbarthiadau cynefinoedd y CRhT ar gyfer pob un o’r
dynodiadau yn neu o gwmpas Gorllewin Cymru, sensitifedd y cynefinoedd hyn, effeithiau
polisi a’r angen am fesurau ataliol. Mae’r agwedd agored hon at yr asesiad yn sicrhau bod
lefel yr asesiad yn aros yn briodol a bod yr asesiad yn canolbwyntio’n feirniadol ar
effeithiau polisi ar gyfanrwydd y safleoedd (ac nid ar ystyriaethau ecolegol ehangach nad
ydynt yn gysylltiedig â nodweddion dynodedig).

5.1.2

Bwriad lefel yr asesiad yw rhoi manylder cymesur â natur polisi’r CRhT. Mae polisi’r CRhT
yn gymharol haniaethol (cysylltiedig â datganiad syml o fwriad ar gyfer ardaloedd) a bydd
gwir faint yr effeithiau’n cael eu pennu’n bennaf gan fanylion strategaethau, cynlluniau a
phrosiectau dilynol. Dyma’r adeg pan fo asesiad manwl dros ben yn bosibl ac yn ofynnol.

5.1.3

Mae’r asesiad wedi defnyddio canfyddiadau astudiaeth CRhT2 o erydu’r draethlin yn y tri
chyfnod, ynghyd â newid cynnydd yn lefel y môr, i gael gwybod maint tebygol y newid yng
nghymeriad ffisegol pob Safle ac, o hynny, penderfynu ar yr effeithiau tebygol. Yn ogystal,
oherwydd na wnaed unrhyw fodelu penodol ar y lefel strategol hon, defnyddiwyd
gwybodaeth ansoddol am y prosesau hydrodynamig ac arfordirol a gafwyd o astudiaeth
CRhT2 a thrwy drafodaethau gyda’r peirianwyr arfordirol a geomorffolegwyr pan oedd
hynny’n briodol.

5.1.4

Rhoddwyd yr asesiad mewn dalennau asesu manwl yn Helaethiad G-IV. Rhoddodd
cyfnod cyntaf yr asesiad werthusiad dechreuol o effaith polisi’r CRhT ar grwpiau cynefin
perthnasol y CRhT, gyda’r nod o benderfynu ble byddai’n amlwg na fyddai polisi traethlin
yn cael effaith sylweddol ar Safleoedd Rhyngwladol. Mae asesiad effeithiau ar Safleoedd
Rhyngwladol yn dilyn y ‘patrwm baich profi o chwith’. Yn ôl hyn, os oes unrhyw amheuaeth
ynghylch effaith polisi, yna nid oes modd dod i gasgliad na fydd “dim effaith andwyol ar
gyfanrwydd” (NAEOI). Fel y cyfryw, dim ond y safleoedd hynny lle bo modd profi NAEOI yn
bendant, neu os yw sail barn arbenigol sefydledig yn diystyru unrhyw effaith andwyol, y
mae modd asesu y “llwyddwyd” y prawf asesu priodol.

5.2

Crynodeb o Bolisi CRhT Gorllewin Cymru dan Asesiad

5.2.1

I gael disgrifiad manwl o’r polisi ar gyfer pob PDZ, a chyd-destun rheoli o’r fath, dylid
cyfeirio at y CRhT, Pennod 4 yn benodol. Mae crynodeb o bolisïau CRhT ymhob un a
aseswyd yn yr HRA hwn yn Helaethiad G-V.

5.3

Gwybodaeth ar gyfer yr Asesiad Priodol

5.3.1

Er mwyn gwneud Asesiad Priodol o’r polisïau dewisol, mae angen manylion y newidiadau
ffisegol i’r amgylchedd. Yng nghyd-destun y Cynllun Rheoli Traethlin dylai hyn gynnwys
manylion newidiadau i amrediad y llanw a lefel y môr ar gyfartaledd, yn ogystal ag
effeithiau ffisegol tebygol y polisïau dewisol. Yn strategol fel hyn mae’n anghyffredin i ddata
absoliwt fod ar gael, yn bennaf oherwydd bod y polisïau yno i roi amrywiaeth o gamau
posibl (sydd yna’n cael eu datblygu i benderfynu pa un yw’r mwyaf priodol). O ganlyniad,
rhaid deall a derbyn bod y data a senarios sy’n cael eu defnyddio yn yr asesiad hwn eu
hunain yn ‘fras’ o ran yr offer syml sy’n cael eu defnyddio ac ar sail yr amryw dybiaethau.
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5.3.2

Lle nad astudiaethau modelu manwl blaenorol, nac astudiaethau eraill i’r prosesau ffisegol
hirdymor a sut fyddant yn newid, ar gael ar gyfer unedau arbennig, rydym wedi defnyddio
gwybodaeth o GIS sy’n mesur newid arwynebedd tebygol yn y cynefinoedd rhynglanwol
rhwng MLWS a MHWS ar gyfer pob cynnydd perthnasol yn lefel y môr (+0.12m erbyn
diwedd y cyfnod cyntaf, +0.36m erbyn diwedd yr ail gyfnod, a +1m erbyn diwedd y trydydd
cyfnod). Nid yw’r gwaith hwn yn ystyried ailgronni neu erydiad tebygol allai ddigwydd er, o
ran mwyafrif y cynefin fydd yn cael ei goll, y disgwyl yw bod ailgronni’n debygol o leihau’r
colledion tebygol a ddeilliwyd o’r asesiad hwn.

5.4

PDZ a Ystyriwyd nad oedd yn cael â Dim Effaith Andwyol ar Gyfanrwydd
Safleoedd Rhyngwladol

5.4.1

Ystyriwyd nad oedd y PDZ canlynol yn cael unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd
(NAEOI):
PDZ a dybiwyd fyddai’n cael Dim Effaith Andwyol ar Gyfanrwydd (NAEOI):

PDZ1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18 ac 19
5.4.2

I gael rhagor o wybodaeth berthnasol i gloriannu’r unedau asesu hyn, cyfeiriwch at
Helaethiad G-IV i’r ddogfen hon. Fodd bynnag, mae crynodeb o’r ffactorau’n arwain at
asesu’r PDZ hyn isod.

PDZ 1
5.4.3

Ar hyn o bryd mae morlin PDZ1 i gyd yn ddiamddiffyn a pholisi’r CRhT yn y PDZ hwn yw tri
pholisi NAI yn ystod pob un o’r tri chyfnod ar hyd y morlin cyfan i ganiatáu datblygiad
naturiol (trwy erydiad) y clogwyni môr. Mae PDZ1 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA
De Sir Benfro Forol, ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru, AGA Arfordir
Castellmartin, ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston, AGA Ynys
Sgogwm ac Ynys Sgomer ac AGA Gwales. Bydd unrhyw golli cynefin yn PDZ1 yn
digwydd o ganlyniad i broses naturiol ac nid i bolisi CRhT2.

5.4.4

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Bydd polisi NAI yn galluogi i’r clogwyni môr dan
dyfiant, nodwedd ddiddordeb ACA De Sir Benfro Forol, ddatblygu mewn ymateb i’r
prosesau arfordirol ehangach a dal i ddarparu cyflenwad o waddod i ardaloedd
rhynglanwol a morol. Ni fydd NAI yn effeithio ar y cynefinoedd creigiog rhynglanwol ac
islanwol (ogofâu môr a chreigresi).

5.4.5

Mesurau ataliol / lliniaru: Dim.

5.4.6

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle: Mae modd dod i gasgliad na fydd mabwysiadu newid
naturiol ar hyd y darn hwn o arfordir yn cael unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd ACA
De Sir Benfro Forol, sef yr unig Safle Rhyngwladol yn y PDZ hyn. Ar ben hynny,
daethpwyd i gasgliad na fyddai dim effaith andwyol ar y cyfanrwydd o ganlyniad i’r polisi
ar ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru, AGA Arfordir Castellmartin, ACA Safleoedd
Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston, AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer nac
AGA Gwales.
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5.4.7

Bydd cynefinoedd yn cael eu colli i’r ACA ar hyd arfordir PDZ1 (Unedau Polisi 1.1 ac 1.2 yn
unig); fodd bynnag, gan mai NAI yw’r polisïau, ystyrir bod cynefinoedd yn cael eu colli i
erydiad mewn ymateb i brosesau naturiol ac nid i bolisïau’r CRhT.

5.4.8

PDZ 4

5.4.9

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL, MR ac
efallai ATL. Nid yw PDZ4 yn cynnwys unrhyw safleoedd pwysig yn rhyngwladol, a’r agosaf
ohonynt yw ACA Afonydd Cleddau.

5.4.10

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Mae ACA Afonydd Cleddau tua 3 cilomedr o’r
Uned Bolisi agosaf yn PDZ4. Nid yw maint y llifogydd ac erydiad yn ystod y tri chyfnod yn
effeithio ar yr ACA hon nac ar unrhyw un o’i nodweddion diddordeb. Nid oes unrhyw
gynefin yn cael ei golli yn yr ACA hon o ganlyniad i bolisïau PDZ4.

5.4.11

Mesurau ataliol / lliniaru: Nid oes angen dim.

5.4.12

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle: Mae modd dod i gasgliad, o dderbyn y pellter i’r ACA
ac na fydd unrhyw gynefin yn cael ei golli yno o ganlyniad i bolisïau’r PDZ hwn ni fydd
unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd ACA Afonydd Cleddau, sef yr unig Safle
Rhyngwladol ger y PDZ hwn.

PDZ 5
5.4.13

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ5 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Afon Teifi ac ACA Bae Ceredigion.

5.4.14

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi:
ACA Bae Ceredigion

5.4.15

NAI yw’r polisi dewisol yng ngorllewin yr aber mewnol (Uned Bolisi 5.4), Bryn-y-môr (Uned
Bolisi 5.6), Clogwyni Gwbert (Uned Bolisi 5.9), a Llandudoch a Fferm y Castell (Uned Bolisi
5.10); fyddai’n caniatáu i’r aber a’r gwastadeddau tywod / gwastadeddau llaid a chlogwyni
cysylltiedig ddatblygu’n naturiol ac ymateb i gynnydd yn lefel y môr.

5.4.16

Bydd HTL ar hyd mwyafrif gweddill yr aber / afon (Unedau Polisi 5.5, 5.7, 5.8, 5.11 a 5.12)
yn peri gwasgfa arfordirol a cholli cynefin gwastadedd llaid a gwastadedd tywod oherwydd
newid mewn prosesau arfordirol.

5.4.17

Bydd y tafod tywod yng ngheg yr aber (Uned Bolisi 5.3) yn cael ei reoli trwy ddal i borthi
gyda deunyddiau a garthwyd. Wrth i lefel y môr gynyddu a’r tafod yn cael ei borthi, y
disgwyl yw y bydd y prosesau arfordirol yn y cylch yn newid a gall hynny beri dyddodi
gwaddod ymhellach i’r aber a/neu erydu gwastadeddau tywod cyfagos. Fodd bynnag, ni
ddylai fod effaith ar y twyni’n benodol o dderbyn y byddant yn dal i gael cyflenwad o dywod
a chynnal eu nodweddion datblygu a dilyniant.

5.4.18

Ar ochr ogleddol yr afon yn Unedau Polisi 5.7 a 5.8, byddai polisi HTL yn peri colli cynefin
rhynglanwol o wastadedd llaid a gwastadedd tywod. Bydd y gwastadeddau tywod yn Uned
Bolisi 5.9 (Clogwyni Gwbert) yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr yn ystod y
ddau gyfnod cyntaf dan bolisi dewisol NAI. Yn y trydydd cyfnod, gall y cynefin gael ei
wasgu oherwydd y gall fod cyfyngiad ar symudiad y gwastadeddau tywod, a’r clogwyni,
tua’r tir gan y ffordd amddiffynedig y tu ôl iddynt. Gall MR arfaethedig yn ystod y trydydd
cyfnod i’r ffordd (Coronation Drive, Uned Bolisi 5.7) beri ymestyn amddiffynfa’r ffordd.
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5.4.19

Nid oes disgwyl i’r polisïau beri colli (ôl troed) uniongyrchol neu darfu ar gynefin creigres,
poncen dywod islanwol, neu ogof fôr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr. O dderbyn natur y
lleoliadau nid oes unrhyw newidiadau disgwyliedig i baramedrau cemegol neu baramedrau
hydrodynamig fyddai’n effeithio ar greigresi ger y traeth neu rynglanwol.

5.4.20

Nid oes disgwyl unrhyw effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol ar y rhywogaeth
Helaethiad I y dynodwyd y safle o’i herwydd.
ACA Afon Teifi

5.4.21

Clogwyni yw mwyafrif y morlin yn PDZ5, gyda gwastadeddau tywod achlysurol, y mwyafrif
ohonynt yn Aber Afon Teifi, n a restrwyd gan JNCC fel nodwedd yr ACA hon, gan gynnwys
y gwastadeddau llaid.

5.4.22

NAI yw’r polisi dewisol yng ngorllewin yr aber mewnol (Uned Bolisi 5.4), Bryn-y-môr (Uned
Bolisi 5.6), Clogwyni Gwbert (Uned Bolisi 5.9), a Llandudoch a Fferm y Castell (Uned Bolisi
5.10); fyddai’n caniatáu i’r aber a’r gwastadeddau tywod / gwastadeddau llaid a chlogwyni
cysylltiedig ddatblygu’n naturiol ac ymateb i gynnydd yn lefel y môr.

5.4.23

Gall newid yn y prosesau arfordirol a gwasgfa arfordirol beri bod dŵr hallt yn ymestyn
ymhellach i Afon Teifi a gallai effeithio ar gyfanrwydd cynefinoedd yr ACA (cwrs dŵr o
lefelau gwastadedd i fynyddig) a’i rywogaethau nodweddiadol, yn arbennig llysywen
bendoll yr afon a’r nant. MR yw’r polisi dewisol yn y darn o dwyni tywod yn Uned Bolisi 5.3
(ochrau gogledd a deheuol yr afon). Fodd bynnag, ni fyddai polisi’r CRhT ei hun yn peri
effaith andwyol oherwydd y byddai ymestyniad y terfyn halwynog i’r afon yn digwydd o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.

5.4.24

Fodd bynnag, yn ystod gwaith adeiladu’n arbennig ar gyfer gweithredu polisi MR, fe all
peiriannau adeiladu darfu ar ddyfrgwn a’u cynefin a gallai hyn beri tangyflawni’r amcanion
cadwraeth ac, felly, gallai effeithio ar gyfanrwydd safleoedd. Mae HTL yn Unedau Polisi
5.11 a 5.12 yn digwydd mewn ardaloedd lle mae amddiffynfeydd caled presennol, ac ni
fyddai’n ymyrryd â’r afon nac unrhyw gynefin cynhaliol ac, wedyn, ni fyddai disgwyl i hynny
arwain at golli na newid cynefin cynhaliol dyfrgwn.

5.4.25

Mesurau ataliol / lliniaru: Wrth ddylunio a gwneud cais am unrhyw gynllun, dylid gwneud
arolygon o ardal y gwaith arfaethedig i benderfynu a yw dyfrgwn yn weithgar yno. Dylid
gwneud gwaith rhag i’r adeiladu darfu ar neu yn union ar bwys cynefin dyfrgwn, neu na
fyddai tarfu ar adegau sensitif y flwyddyn i boblogaeth dyfrgwn. Dylid arolygu’r cynefinoedd
rhynglanwol a’u meintiau o fewn yr aber allanol er mwyn gweld sut mae’r cynefinoedd yn
ymateb i gynnydd yn lefel y môr, a sicrhau nad yw cyfyngiadau ac effeithiau na ragwelwyd
yn digwydd.

5.4.26

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Afon Teifi: dod i gasgliad nad oes dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA.
ACA Bae Ceredigion: dod i gasgliad nad oes dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr
ACA.
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PDZ 6
5.4.27

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ6 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Bae Ceredigion.

5.4.28

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Caiff HTL ei awgrymu ar gyfer yr holl gyfnodau yn
Unedau Polisi 6.2 (Aber-porth) a 6.8 (Cwm Tydu) ac, yn ystod y cyfnod cyntaf yn unig, ar
gyfer Unedau Polisi 6.4 (Tre-saith) a 6.6 (Llangrannog). Er y gallai polisïau’r HTL beri
cyfyngu ar y cynefin rhynglanwol, nid yw’n nodwedd o ACA Bae Ceredigion ac nid oes
disgwyl unrhyw effaith andwyol ar nodweddion yr ACA.

5.4.29

Mae’r ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr ar yr arfordir sydd â NAI fel polisi
dewisol; felly gall y clogwyni erydu’n naturiol mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Os
caiff yr ogofâu eu colli oherwydd erydu’r clogwyni, byddai hyn o ganlyniad i brosesau
naturiol ac nid i bolisïau’r CRhT – fodd bynnag, bydd ogofâu newydd yn cael eu creu fel
rhan o’r broses naturiol.

5.4.30

Bydd NAI ar hyd mwyafrif y morlin yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu,
gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri
lleihau’r amlygiadau rhynglanwol. Ni fydd unrhyw effaith sylweddol ar y creigresi biogenig
(gwelwch Helaethiad G-IV a Helaethiad G-VI) gan fod unrhyw reoli’n digwydd i gylchoedd
lleol y tu ôl i draethau ac ni fydd yn effeithio ar raddfa fawr ar y prosesau arfordirol na’r
newidiadau i baramedrau cemegol neu baramedrau hydrodynamig fyddai’n effeithio ar
greigresi ger y traeth neu rynglanwol.

5.4.31

Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael effaith ar gyfanrwydd yr ACA nac ar fywyd y dolffin
trwynfawr yno.

5.4.32

Fe all fod morloi llwydion ar hyd darnau arwahanol o forlin PDZ6. Fodd bynnag, ni fydd
fawr ddim cynefin yn cael ei golli yn y pen draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r
arfordir erydu’n naturiol, fel na fydd effaith ar safleoedd glanio’r morlo.

5.4.33

Mesurau ataliol / lliniaru: Nid oes angen dim.

5.4.34

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Bae Ceredigion: gallai HTL yn Unedau Polisi 6.2, 6.4, 6.6, a 6.8 beri cyfyngiad ar y
cynefinoedd rhynglanwol. Fodd bynnag, am nad yw’r rhain yn nodwedd gymhwysol o ACA
Bae Ceredigion mae modd dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr
ACA.

PDZ 7
5.4.35

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ7 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Bae Ceredigion.

5.4.36

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Mae’r polisïau HTL yn PDZ7 ar hyd clogwyn
caled presennol neu y tu ôl i’r traeth. Felly, mae’n annhebygol y byddai tarfu uniongyrchol
ar brosesau arfordirol neu bonciau tywod neu greigresi islanwol, nac y byddai newidiadau
mewn paramedrau cemegol neu baramedrau hydrodynamig yn digwydd a fyddai’n effeithio
ar greigresi ger y traeth neu rynglanwol.
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5.4.37

Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi
gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau’r
amlygiadau rhynglanwol.

5.4.38

Bydd polisi HTL yn peri colli cynefinoedd o’r parth rhynglanwol creigiog yn y pen draw wrth
i lefel y môr gynyddu a gwasgu’r lan. Dan amgylchiadau o’r fath byddai arwynebedd y
creigresi islanwol yn lleihau. Fodd bynnag, yr unig fan lle mae hwn yn debygol yw yn yr
harbwr, Uned Bolisi 7.2 (Traeth y Dolau, Harbwr Cei Newydd i Benpolian) lle na fydd y
muriau’n effeithio ar y creigresi biogenig trwy ffurfio creigresi eu hunain. Yn ogystal, ni fydd
unrhyw effaith ar flaenau’r traeth o ganlyniad i newid mewn prosesau arfordirol gan fod yr
amddiffynfeydd ar y tir neu’r parth rhynglanwol uchaf (gwelwch Helaethiad G-VI). Yn y pen
draw byddai MR yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn broblem. Ni fyddai HTL gyda’r
amddiffynfeydd yn Uned Bolisi 7.5 (Cei Bach) yn ymestyn i’r parth rhynglanwol ac ni
fyddai’n cyfyngu ar y cynefinoedd creigres biogenig neu islanwol (gwelwch Helaethiad GVI), nac yn peri newidiadau arwyddocaol na chanfyddadwy mewn hydrodynameg leol i’r
graddau y byddent yn rhoi pwysau ar y cynefinoedd creigresi rhynglanwol.

5.4.39

Wrth weithredu’r polisïau HTL yng Nghei Newydd a Chei Bach, fe all fod tarfu uniongyrchol
ar gynefin creigres rynglanwol yn ystod gwaith adeiladu. Gallai hyn ddinistrio cynefin
creigres, a allai danseilio amcanion cadwraeth yr ACA.

5.4.40

Fodd bynnag, nid oes disgwyl colli cynefin o ganlyniad i bolisi CRhT, er y gall fod colled
naturiol o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n naturiol. Felly nid oes unrhyw
effaith i’w disgwyl ar safleoedd glanio’r morloi.

5.4.41

Mesurau ataliol / lliniaru: Wrth ddylunio a gwneud cais am unrhyw gynllun dylid gwneud
arolygon o’r parth rhynglanwol ac islanwol bas i benderfynu a oes cymunedau neu gynefin
creigres yn bresennol ac, os oes, dylid gwneud y gwaith adeiladu heb darfu ar neu yn
union ar bwys y cynefinoedd a chymunedau creigres hyn. Er mwyn achub y blaen ar yr
angen hwn, dylid cynnal rhaglen o arolygu cymunedau’r creigresi yn Unedau Polisi 7.2 a
7.5. Dylid cadw golwg hefyd i sicrhau bod cyflenwad gwaddod yn cael ei gynnal ac nad
yw’r hydromorffoleg a dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad
tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres.

5.4.42

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle: Nid yw’r amrywiol bolisïau’n peri cyfyngiad ar
ddatblygiad cynefinoedd ACA Bae Ceredigion o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr ac nid
oes unrhyw berygl bod y byddai mesurau lliniaru neu arbed yn tarfu ar nodweddion
creigres ac, fel y cyfryw, mae modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA.

PDZ 8
5.4.43

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ8 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Bae Ceredigion.

5.4.44

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Mae’r morlin mwyaf tebygol o fod ag ogofâu môr
yn Unedau Polisi 8.1 ac 8.5, gyda NAI fel y polisi dewisol. Fodd bynnag, bydd y golled hon
yn digwydd yn naturiol ac nid o ganlyniad i’r CRhT.
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5.4.45

Yn ACA Bae Ceredigion mae’r creigresi geogenig yn y gorllewin a’r de yn bennaf er bod
cynefin creigres yn bresennol yn Unedau Polisi 8.2, 8.4 ac 8.6 (gwelwch Helaethiad G-VI).
Fodd bynnag, nid oes disgwyl i’r gymysgedd o bolisïau HTL a MR at ei gilydd (yn ystod y
ddau gyfnod olaf) beri colli cynefin creigresi geogenig neu fiogenig, a byddai disgwyl gweld
cynnydd yn y cynefin creigresi geogenig islanwol. Ni fydd unrhyw effaith ar y cynefin
creigresi biogenig yn y parth rhynglanwol ac islanwol bas oherwydd y bydd unrhyw reoli’n
digwydd i gylchoedd lleol y tu ôl i draethau. Ni fydd yn newid symudiadau dŵr y parthau
rhynglanwol heblaw ar y lan uchaf uniongyrchol o flaen lleoliadau HTL a/neu MR, lle nad
oes cynefinoedd creigres (gwelwch Helaethiad G-VI). Yn ogystal, ni fyddant yn effeithio ar
raddfa fawr ar y prosesau arfordirol neu gynefinoedd creigres ehangach yn y safle
ehangach.

5.4.46

Ni fyddai unrhyw gyfyngiadau’n digwydd o ganlyniad i bolisïau CRhT a fyddai’n rhwystro
neu’n atal mudo pysgod neu newid unrhyw safleoedd silio llysywen bendoll y môr neu
lysywen bendoll yr afon.

5.4.47

Fodd bynnag, ni fydd fawr ddim cynefin yn cael ei golli yn y pen draw o ganlyniad i wasgfa
arfordirol oherwydd amddiffyn anheddiad adeiledig ac isadeiledd cludiant ac, oherwydd y
gweithgaredd dynol helaeth, nid oes mannau glanio morloi ar y glannau lle gallai lled y
traeth leihau.

5.4.48

Mesurau ataliol / lliniaru: Wrth ddylunio a gwneud cais am unrhyw gynllun dylid gwneud
arolygon o’r parth rhynglanwol ac islanwol bas i weld a oes cymunedau neu gynefin
creigres yn bresennol ac, os oes, dylid gwneud y gwaith fel na fyddai aflonyddwch
adeiladu’n digwydd ar neu yn union ar bwys y cynefinoedd a chymunedau creigres hyn. Er
mwyn achub y blaen ar yr angen hwn, dylid cynnal rhaglen o arolygu’r cymunedau creigres
yn Unedau Polisi 8.2, 8.4 ac 8.6. Os nad yw hyn yn ymarferol, dylid cadw golwg er mwyn
sicrhau bod cyflenwad gwaddod yn cael ei gynnal ac nad yw’r hydromorffoleg a dynameg
yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant ddechrau
effeithio ar nodweddion y greigres.

5.4.49

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Bae Ceredigion: Nid yw’r amrywiol bolisïau’n peri cyfyngiad ar ddatblygiad
cynefinoedd ACA Bae Ceredigion o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr ac, fel y cyfryw,
mae modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA.

PDZ 9
5.4.50

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ9 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

5.4.51

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Ni nodwyd unrhyw effeithiau all fod ar y PDZ
hwn. Bydd polisi dewisol MR ym Mae Clarach (Uned Bolisi 9.11) yn golygu cilio rhan
ganolog y bae yn ystod y tri chyfnod. Byddai MR y morglawdd presennol yn caniatáu i
ardal y traeth ledu a byddai’n cynyddu maint cynefin rhynglanwol yn y tymor byr i ganolig.
Yn ogystal, byddai hyn yn peri cynnydd drwyddi draw ym maint y cynefin creigres
rynglanwol ac islanwol all fod, ac ni fyddai’n cyfyngu ar y creigresi biogenig presennol
(gwelwch Helaethiad G-VI).
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5.4.52

Bydd y polisi NAI yn Uned Bolisi 9.12 ac Uned Bolisi 9.13 yn gadael i’r cynefinoedd
rhynglanwol ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr a bydd unrhyw gynefin yn cael ei
golli mewn ymateb i brosesau naturiol ac nid y CRhT.

5.4.53

Bydd polisïau NAI ar y morlin agored lle mae clogwyni (Unedau Polisi 9.1, 9.10, 9.12 a
9.13 yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r
blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau maint yr amlygiadau
rhynglanwol.

5.4.54

Mae bron 40% (tua 125,000) o boblogaeth morloi llwydion y byd i’w cael yn Ynysoedd
Prydain, gyda phoblogaeth gymharol sefydlog o ryw 6,000 yng Nghymru. Gall gwasgfa
arfordirol beri colled gyffredinol o safleoedd glanio yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod y
tri chyfnod. Mae safleoedd glanio morloi llwydion yn yr ACA hon ac, yn arbennig, i’r de o
Aber Afon Dyfi ar arfordir agored PDZ10, er y gall y morlin ym mhen gogleddol PDZ9
gynnal poblogaethau morloi llwydion. Fodd bynnag, NAI yw’r polisïau ar hyd yr arfordir i’r
gogledd o Glarach ac, felly, byddai prosesau naturiol o erydiad a chroniant yn digwydd
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Felly, mae disgwyl i safleoedd glanio morloi aros,
tra na fyddai unrhyw newid yn y cynefinoedd cynhaliol o ran gostwng adnodd bwyd
oherwydd colli cynefinoedd.

5.4.55

Ni fydd y polisi MR o fewn terfynau’r safle’n lleihau cynefinoedd cynhaliol y rhywogaethau
cymhwysol hyn.

5.4.56

Mae Unedau Polisi 9.1 i 9.10 oddi allan i’r ACA a, heblaw darparu gwaddod oherwydd
parhad erydiad fel y nodwyd uchod, ni nodwyd unrhyw effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol ar nodweddion yr ACA o ganlyniad i’r polisïau yn yr Unedau Polisi hyn.

5.4.57

Mesurau ataliol / lliniaru: Nid oes angen dim.

5.4.58

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle: Nid yw’r amrywiol bolisïau’n peri cyfyngiad ar
ddatblygiad cynefinoedd ACA Pen Llŷn a’r Sarnau mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr
ac, fel y cyfryw, mae modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd
yr ACA.

PDZ 14
5.4.59

Ac eithrio Uned Bolisi 14.8, ar hyn o bryd mae morlin PDZ14 i gyd yn ddiamddiffyn ac mae
deg polisi NAI yn ffurfio polisi’r CRhT yn y PDZ hwn yn ystod pob un o’r tri chyfnod i
ganiatáu datblygiad naturiol (trwy erydiad) y clogwyni môr ar hyd mwyafrif y morlin, gyda
HTL a MR fel y polisïau dewisol mewn un Uned Bolisi (Uned Bolisi 14.8). Mae PDZ14 yn
cynnwys nodweddion diddordeb ACA De Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Corsydd Llŷn, ACA
Clogwyni Pen Llŷn, y Mynydd Cilan, AGA Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal ac AGA
Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli.

5.4.60

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Bydd polisi NAI yn galluogi i nodweddion
clogwyni môr dan dyfiant a gwastadeddau tywod yr ACA ac AGA ddatblygu mewn ymateb
i’r prosesau arfordirol ehangach a bydd yn dal i ddarparu cyflenwad o waddod i ardaloedd
rhynglanwol a morol. Ni fydd y NAI yn effeithio ar y cynefinoedd creigiog rhynglanwol ac
islanwol (ogofâu môr a chreigresi).
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5.4.61

HTL yw polisi darn amddiffynedig pentref Aberdaron (Uned Bolisi 14.8) yn ystod y cyfnod
cyntaf a’r trydydd cyfnod a MR yn yr ail gyfnod (bydd MR yn golygu gwella’r amddiffynfa
bresennol). Dim ond darn bach o wastadedd tywod ACA De Pen Llŷn a’r Sarnau sydd yn
Uned Bolisi 14.8. Dangosodd y data a gasglwyd na fydd dim gwastadedd llaid na
gwastadedd tywod rhynglanwol yn cael ei golli o’r ACA yn Uned Bolisi 14.8.

5.4.62

Polisi dewisol y darn o arfordir agosaf at ACA Corsydd Llŷn yw NAI. Felly, byddai erydiad
naturiol yr arfordir a newid hydroleg yn datblygu’n naturiol ac nid fel un o ganlyniadau
uniongyrchol y CRhT. Nid yw’n ymddangos fod unrhyw gyfyngiadau tir amlwg a fyddai’n
newid cyfanrwydd yr ACA hon. Ni fydd dim cynefin yn cael ei golli o’r ACA hon yn PDZ14
oherwydd erydiad.

5.4.63

Mae ACA Clogwyni Pen Llŷn yn cwmpasu dros hanner morlin PDZ14. Ni chaiff unrhyw
bolisïau HTL na MR eu nodi, gyda NAI fel polisi dewisol mwyafrif yr uned hon. Felly, nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi rheoli’r
arfordir. Ni fyddai unrhyw effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r clogwyni’n cael erydu’n
naturiol a dilyniant planhigion.

5.4.64

Mesurau ataliol / lliniaru: Nid oes angen dim.

5.4.65

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle: Bydd cynefinoedd yn cael eu colli o’r ACA ac AGA ar
hyd arfordir PDZ14. Fodd bynnag, gan mai’r polisïau yw NAI, ystyrir bod colli cynefinoedd i
erydiad mewn ymateb i brosesau naturiol ac nid i bolisïau’r CRhT. Felly, mae modd dod i
gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd ACA De Pen Llŷn a’r Sarnau,
ACA Corsydd Llŷn, ACA Clogwyni Pen Llŷn, AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac
Ynysoedd Tudwal nac AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli.

PDZ 15
5.4.66

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ15 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Corsydd Llŷn
ac ACA Clogwyni Pen Llŷn.

5.4.67

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Bydd gwastadeddau tywod rhynglanwol yn cael
eu colli o ACA Pen Llŷn a’r Sarnau o ganlyniad i wasgfa arfordirol a newid yn y prosesau
arfordirol yn deillio o’r polisïau HTL a MR dewisol ym Mhorth Dinllaen (Uned Bolisi 15.2),
Gorllewin Porth Nefyn (Uned Bolisi 15.3), Trefor (Uned Bolisi 15.5) ac Aberdesach (Uned
Bolisi 15.6). Fodd bynnag, byddai’r polisi MR yn ystod y ddau gyfnod olaf yn caniatáu
ymateb i’r wasgfa arfordirol hon, heb fawr ddim yn digwydd yn y cyfnod cyntaf. Oherwydd
nad yw terfyn yr ACA ond yn cwmpasu cynefin rhynglanwol yn Uned Bolisi 15.2 (Porth
Dinllaen), nid oes llawer o le i’r cynefin rhynglanwol symud tua’r tir yn y ddau gyfnod olaf, a
byddai polisi MR yn gadael i hyn ddigwydd (gyda bwriad lleol i adlinio’r ffordd fynediad yn
unig ym Morfa Nefyn). O ganlyniad, ni nodwyd unrhyw golled nodweddion cynefin
rhynglanwol oherwydd cyfyngiad.
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5.4.68

Nid yw ACA Clogwyni Pen Llŷn ond yn rhan o PDZ15 (Unedau Polisi 15.1, 15.2 a 15.3)
gyda pholisi NAI trosfwaol. Mae polisïau lleol yn PDZ15 yn cynnwys cilio rheoledig o’r
ffordd fynediad ym Morfa Nefyn a dim ond addasu eiddo ym Mhorth Dinllaen. O ganlyniad,
ni fyddai unrhyw ymyrryd yn ymateb clogwyni i gynnydd yn lefel y môr. I bob diben nid yw
natur leol y bwriad yn Uned Bolisi 15.2 a’r polisi NAI yn Uned Bolisi 15.1 ond yn peri colled
naturiol i gynefin clogwyn trwy erydiad. Fodd bynnag, bydd y clogwyni’n gallu ymateb yn
naturiol i hyn ac nid oes disgwyl unrhyw effaith ar y nodwedd cynefin clogwyn.

5.4.69

Polisi dewisol y darn o arfordir agosaf at ACA Corsydd Llŷn yw NAI ac, felly, byddai erydu
naturiol yr arfordir a newid hydroleg yn datblygu’n naturiol ac nid fel un o ganlyniadau
uniongyrchol y CRhT. Nid yw’n ymddangos fod unrhyw gyfyngiadau tir amlwg fyddai’n
newid cyfanrwydd yr ACA hon na chynefin malwen droellog Desmoulin Vertigo moulinsiana
a malwen droellog Geyer Vertigo geyeri. Ni fydd polisïau CRhT2 yn PDZ15 yn peri colli nac
effeithio er gwaeth ar y nodwedd hon.

5.4.70

Mesurau ataliol / lliniaru: Mae HTL yn y parth yn lleol gyda’r bwriad o gynnal erydu
arafach o’r clogwyni’n gweithredu’n naturiol.

5.4.71

Byddai polisi (Uned Bolisi 15.2) yn newid o HTL i MR mewn ymateb i unrhyw wasgfa
arfordirol, gyda gweithrediadau MR yn gysylltiedig yn unig ag adlinio’r ffordd fynediad tua’r
tir.

5.4.72

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau: dod i gasgliad nad fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd
yr ACA.
ACA Corsydd Llŷn: dod i gasgliad nad fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr
ACA.
ACA Clogwyni Pen Llŷn: dod i gasgliad nad fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr
ACA.
Pen Llyn/ Seacliffs of Lleyn SAC: conclude no adverse effect on the integrity of the
SAC.

PDZ 17
5.4.73

Mae PDZ17 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Twyni Abermenai i Aberffraw, ACA
Ynys Morfa Heli Arfordir Môn, ACA Arfordir Ynys Gybi, AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac
Ynysoedd y Moelrhoniaid ac AGA Arfordir Ynys Gybi.

5.4.74

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Gyda pholisi NAI ym mwyafrif yr Unedau Polisi
bydd twyni tywod ACA Twyni Abermenai i Aberffraw’n gallu ymateb yn naturiol i gynnydd
yn lefel y môr. Gallai HTL yn y cyfnod cyntaf gyfyngu ar ddatblygiad twyni. Fodd bynnag, ni
fwriadwyd polisi HTL yn y cyfnod cyntaf heblaw ar hyd mur presennol y cei nad yw’n
cyfyngu nac yn dylanwadu ar symudiad gwaddodion ac sy’n annhebygol o effeithio ar
amrywiol nodweddion twyni’r Safle.
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5.4.75

O fewn PDZ17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 a 17.4 sydd ar bwys ACA Morfa Heli
Arfordir Ynys Môn ac, o’r rhain, polisi dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr - a
bydd unrhyw golled yn un o ganlyniadau prosesau naturiol ac nid y CRhT. Ar y cyfan,
mae’n debygol y bydd y morfa heli o flaen y twyni’n datblygu gyda chynnydd yn lefel y môr.
Fodd bynnag, ar ben hynny nid yw bwriad polisi HTL yn y cyfnod cyntaf yn Aberffraw ei
hun yn debygol o gyfyngu’r morfa heli a chynefin rhynglanwol o flaen yr amddiffynfeydd
gan fod mur y cei eisoes ynghlwm wrth y tir esgynnol gan beri cyfyngiad naturiol ar
ddatblygiad cynefin rhynglanwol. Bydd y MR a fwriadwyd yn y ddau gyfnod olaf yn lliniaru’r
cyfyngiadau ar ddatblygiad naturiol y gyfundrefn ac, felly, yn caniatáu datblygiad naturiol y
cynefinoedd rhynglanwol yn y pen draw gan roi mwy o le i fudo tua’r tir.

5.4.76

Mae’r gwastadeddau tywod yn Uned Bolisi 17.2 gyda NAI fel y polisi dewisol yn ystod pob
cyfnod. Felly, bydd unrhyw gynefin yn cael ei golli o ganlyniad i brosesau naturiol ac nid i
bolisïau CRhT2.

5.4.77

Mae nodwedd glogwyn ACA Arfordir Ynys Gybi ac AGA Arfordir Ynys Gybi yn Uned Bolisi
17.14 gyda NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid oes disgwyl unrhyw
effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir.

5.4.78

Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r clogwyni dan dyfiant yn cael erydu’n
naturiol, fyddai’n caniatáu dilyniant naturiol o blanhigion ac ymateb gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol a chynefinoedd twyni i gynnydd yn lefel y môr. Nid oes
unrhyw gynefin yn cael ei golli o’r ACA nac AGA hon oherwydd erydiad o ganlyniad i
bolisïau dewisol y CRhT.

5.4.79

Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL na MR yn AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y
Moelrhoniaid, gyda NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly, nid oes
unrhyw effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol i’w disgwyl o ganlyniad i bolisi rheoli’r
arfordir.

5.4.80

Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r clogwyni dan dyfiant yn cael erydu’n
naturiol, fyddai’n caniatáu dilyniant naturiol o blanhigion ac ymateb gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol a chynefinoedd twyni i gynnydd yn lefel y môr. Nid oes
unrhyw gynefin yn cael ei golli o’r ACA hon oherwydd erydiad o ganlyniad i bolisïau dewisol
y CRhT.

5.4.81

Mesurau ataliol / lliniaru: Dylid arolygu’r gyfundrefn dwyni yn Uned Bolisi 17.3 er mwyn
cadarnhau nad oes unrhyw effaith yn digwydd, ac er mwyn caniatáu gweithredu mesurau
ataliol os bydd angen.

5.4.82

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle: Mae modd dod i gasgliad na fydd mabwysiadu newid
naturiol ar hyd y darn hwn o arfordir (yn yr Unedau Polisi sy’n cwmpasu’r ACA ac AGA) yn
peri dim effaith andwyol ar gyfanrwydd ACA Twyni Abermenai i Aberffraw, ACA Morfa
Heli Arfordir Ynys Môn, ACA Arfordir Ynys Gybi, AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac
Ynysoedd y Moelrhoniaid ac AGA Arfordir Ynys Gybi.
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PDZ 18
5.4.83

Mae PDZ18 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Bae Cemlyn ac AGA Ynys Feurig,
Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid.

5.4.84

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: O fewn ACA Bae Cemlyn y polisi dewisol yw MR
yn ystod y cyfnod cyntaf gyda NAI fel y polisi dewisol yn y ddau gyfnod olaf. Strategaeth
MR fyddai rheoli’r newid naturiol yn ystod y cyfnod cyntaf a bwriad NAI at ei gilydd yn ystod
y ddau gyfnod olaf fyddai caniatáu datblygiad naturiol yr ardal gyfan, gyda’r rheoli
dechreuol yno’n sicrhau bod hyn yn digwydd yn raddol ac yn caniatáu trawsnewid
amgylchiadau’n raddol. Fodd bynnag, y bwriad yw dim ond rheoli adeiledd y gored i symud
gweithrediad hydrolegol y morlyn yn raddol tuag at gyfundrefn yn gweithredu’n naturiol yn
ystod y cyfnod cyntaf wrth i’r draethell dreiglo’n ôl yn naturiol. O ganlyniad, bydd treiglo’r
grib raeanog yn ôl yn naturiol mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr yn cynnal y
cynefinoedd a swyddogaeth yn ystod y cyfnod cyntaf. Pan fydd polisi’n newid i NAI a
phrosesau naturiol yn cael datblygu’n ddirwystr, bydd y newidiadau hirdymor, er eu bod yn
anodd eu rhagweld, yn digwydd o ganlyniad i ddatblygiad naturiol o fewn y Safle a’i
amgylchoedd sydd wedi datblygu yn ystod rheoli gynyddol gweithrediad hydrolegol y gored
ar weithrediad naturiol y gyfundrefn. Fodd bynnag, mae ansicrwydd yn aros, oherwydd y
gallai gymunedau’r morlyn gael eu colli neu ddifodi os bydd hydroleg y morlyn yn newid yn
rhy chwim neu heb reolaeth oherwydd rheoli’r gored yn amhriodolThe cliffs within the SPA
are subject to a preferred policy of NAI which will allow them to respond naturally to sea
level rise and any loss of habitat will be as a result of natural processes and not the Ynys
Feurig, Cemlyn Bay and The Skerries SPA.

5.4.85

Y polisi dewisol ar gyfer y clogwyni yn yr AGA yw NAI, fydd yn caniatáu iddynt ymateb yn
naturiol i gynnydd yn lefel y môr a bydd unrhyw gynefin yn cael ei golli o ganlyniad i
brosesau naturiol ac nid i’r CRhT.

5.4.86

Mesurau ataliol / lliniaru: Er mwyn rheoli’r newid yng nghymunedau’r morlyn yn briodol,
dylid llunio a gweithredu strategaeth i nodi rheolaeth briodol o’r gored ar gyfer lefelau ac
ymwthiad dŵr yn ystod y cyfnod cyntaf er mwyn cyflawni cyfundrefn naturiol y morlyn yn yr
ail gyfnod. Dylid ymgymryd â’r strategaeth gyda CCGC er mwyn sicrhau bod dilyniant a
datblygiad cymunedau tuag at y strwythur cymunedau naturiol yn digwydd dros gyfnod
priodol.

5.4.87

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Bae Cemlyn: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA.
AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid: dod i gasgliad na fydd dim
effaith andwyol ar gyfanrwydd yr AGA.

PDZ 19
5.4.88

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ19 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Y Fenai a Bae Conwy ac AGA Ynys
Seiriol.
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5.4.89

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Mae’r dewisiadau rheoli yn PDZ19 yn amrywiol o
NAI, HTL i MR, gyda NAI ym mwyafrif y morlin agored. Yn yr Unedau Polisi gyda NAI fel y
polisi dewisol yn y pen draw, bydd yn gadael i’r bae ddal i erydu’n fwy naturiol, gan wella ei
ymddygiad erydu presennol.

5.4.90

Gall cynnydd yn lefel y môr newid y prosesau arfordirol yn y bae. Fodd bynnag, mae
polisïau a lleoliadau HTL yn golygu bod mannau heb amddiffynfeydd gwneud. Bwriad polisi
yno yw rheoli’r amddiffynfeydd naturiol a sicrhau bod erydiad yn cael ei reoli.

5.4.91

O ran creigresi a phonciau tywod islanwol, bydd y ponciau tywod islanwol yn PDZ19 yn
gallu addasu’n naturiol a bydd porthi deunydd parhaus yn cynnal y ponciau tywod. Ni fydd
y polisïau HTL yn Uned Bolisi 19.5, 19.10 a 19.12 yn effeithio’n uniongyrchol nac yn
anuniongyrchol ar y ponciau tywod islanwol, sydd fwy nag 1km o’r lan ac ymhellach fyth o’r
glannau HTL.

5.4.92

Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi
gwaddod i’r blaendraeth fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn lleihau’r cynefinoedd
rhynglanwol. Mae polisïau HTL yn digwydd mewn mannau sydd yn ôl ar y lan uchaf ac
oddi allan i derfyn yr ACA ac ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar symud cynefin islanwol bas neu
rynglanwol isel tua’r tir gyda chynnydd yn lefel y môr. Ar ben hynny, ni fyddai disgwyl
newidiadau i symudiad gwaddodion neu brosesau arfordirol a symudiadau dŵr, o dderbyn
lleoliad yr HTL ar y lan uchaf. O ganlyniad, daethpwyd i gasgliad nad oes unrhyw effaith
andwyol ar y cynefin creigres na’r cynefin gwastadedd llaid a gwastadedd tywod
rhynglanwol yn yr ACA. Yn y pen draw byddai MR yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol
yn broblem a gallai beri cynefin rhynglanwol ychwanegol oddi allan i derfynau’r ACA a allai
gynnal cynefinoedd creigres rynglanwol a gwastadedd llaid a gwastadedd tywod. O
ganlyniad, am nad yw’r cynefinoedd amrywiol alltraeth yn cael eu cyfyngu na’u lleihau, nid
oes disgwyl i amcanion cadwraeth y nodwedd cilfachau a baeau bas newid na
thangyflawni.

5.4.93

Y polisi dewisol ar gyfer AGA Ynys Seiriol yw NAI. Mae’r clogwyni’n ddiamddiffyn a
byddant yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.

5.4.94

Mesurau ataliol / lliniaru: Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol yn Unedau Polisi 19.5,
19.10 ac 19.12 er mwyn cadarnhau bod addasiad yn digwydd yn ddigon cyflym i atal rhag
effeithiau, ac er mwyn caniatáu gweithredu mesurau ataliol os bydd eu hangen.

5.4.95

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Y Fenai a Bae Conwy: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd
yr ACA.
AGA Ynys Seiriol: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr AGA.

5.5

PDZ lle mae modd dod i gasgliad y bydd Effaith Andwyol ar Gyfanrwydd
Safleoedd Rhyngwladol

5.5.1

O’r PDZ a gloriannwyd yn yr asesiad priodol hwn, ystyriwyd y gallai fod Effaith Andwyol ar
Gyfanrwydd (AEOI), neu y tybiwyd nad oes modd dod i gasgliad na fydd Effaith Andwyol ar
Gyfanrwydd (NAEOI), Safleoedd Rhyngwladol, hyd yn oed trwy weithredu mesurau lliniaru,
oherwydd polisi CRhT yn y rhai canlynol:
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PDZ a dybiwyd fyddai’n cael Effaith Andwyol ar Gyfanrwydd (AEOI):

PDZ2, 3, 10, 11, 12, 13, 16 ac 20
PDZ 2
5.5.2

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ2 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Sir Benfro Forol, ACA Afonydd Cleddau,
AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi ac ACA Tyddewi.

5.5.3

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Bwriadwyd polisi HTL yn unig ar gyfer y ddau
gyfnod cyntaf (Unedau Polisi 2.2, 2.4, a 2.6) gyda MR yn arfaethedig ar gyfer y trydydd
cyfnod. Mae gwasgfa arfordirol i’w gweld yn ystod y ddau gyfnod cyntaf. Bwriadwyd HTL
yn ystod y cyfnod cyntaf yn unig ar gyfer Uned Bolisi 2.5 a 2.8, gyda MR/NAI MR/MR yn
dilyn yn ôl eu trefn. Caiff HTL ei ddewis yn bennaf i warchod ffyrdd cysylltu cyn gallu eu
hadleoli’n briodol neu wneud darpariaethau eraill.

5.5.4

Gall dewisiadau polisi MR newid y prosesau arfordirol yn y bae cyfan o ganlyniad i adlinio’r
amddiffynfeydd ac, yn arbennig, yn Ne Traeth Niwgwl (Uned Bolisi 2.10) yn ystod y tri
chyfnod. Dewiswyd MR hefyd ar gyfer Uned Bolisi 2.2 (y trydydd cyfnod), Uned Bolisi 2.4
(y trydydd cyfnod), Uned Bolisi 2.5 (yr ail gyfnod – gyda NAI yn y trydydd cyfnod), Uned
Bolisi 2.6 (y trydydd cyfnod), Uned Bolisi 2.8 (y ddau gyfnod olaf), Uned Bolisi 2.11 (y ddau
gyfnod cyntaf gyda NAI wedyn) ac Uned Bolisi 2.12 (y ddau gyfnod olaf). Fodd bynnag, nid
yw’n debygol e bydd effaith ar faint y nodweddion cilfach fas a bae (h.y. tywod a graean
rhynglanwol) o dderbyn natur leol y polisi ac ni fyddai’n lleihau cyfanswm arwynebedd y
nodweddion cilfach fas a bae. Ar ben hynny, byddai MR yn yr y ddau gyfnod olaf yn
sicrhau y byddai cynefin rhynglanwol cyfyngedig yn datblygu.

5.5.5

Gall polisi HTL ar nifer o ddarnau llai o arfordir PDZ2 yn ystod y ddau gyfnod cyntaf beri
colli gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol o flaen yr amddiffynfeydd o ganlyniad i
wasgfa arfordirol. Fodd bynnag, nid yw HTL yn Ne Traeth Niwgwl (Uned Bolisi 2.10) a
Gogledd Traeth Niwgwl (Uned Bolisi 2.11) o fewn terfyn yr ACA. Felly, daethpwyd i
gasgliad na fydd dim effaith andwyol yn yr unedau hyn.

5.5.6

Ni fwriadwyd y polisi HTL heblaw ar hyd glannau lle mae traethau neu o fewn cilfachau
sy’n cynnwys cynefinoedd rhynglanwol yn unig ac, fel y cyfryw, ni fyddai effaith
uniongyrchol ar greigresi neu bonciau tywod islanwol. Byddai’r llinell islanwol yn symud i
fyny’r gwastadeddau tywod rhynglanwol presennol ond ni fyddai disgwyl iddi gyrraedd yr
amddiffynfeydd. Felly, ni fyddai maint y boncen dywod islanwol yn lleihau o ganlyniad i’r
polisi HTL mewn mannau penodol. Yn ogystal, byddai unrhyw newidiadau i brosesau
arfordirol o’r polisïau HTL yn lleol i gyffiniau’r amddiffynfeydd ac ni fyddai’n ymestyn y tu
hwnt i’r parthau rhynglanwol neu gilfachau.

5.5.7

Ni fydd polisi MR yn Uned Bolisi 2.10 ac Uned Bolisi 2.11 ar bwys ACA Afonydd Cleddau
yn arwain at effaith ar y cyrsiau dŵr. Bydd polisi NAI ar hyd gweddill yr arfordir ar bwys yr
ACA yn peri erydu naturiol o’r arfordir. Yn ystod y tri chyfnod ni fydd y llifogydd yn ymestyn
at gyrsiau dŵr croyw’r ACA hon. Yn y pen draw ni fydd y polisïau arfaethedig yn newid nac
yn rhwystro cynefin y cwrs dŵr. Ni fydd cynefin yn cael ei golli yn ACA Afonydd Cleddau o
fewn PDZ2 oherwydd erydiad.
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5.5.8

Mae ACA ac AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi ym mhen gogleddol pellaf PDZ2
yn Uned Bolisi 2.13. Y polisi dewisol yn yr Uned Bolisi yw NAI ar gyfer yr holl gyfnodau,
fydd yn caniatáu i silffoedd creigiog ddatblygu’n naturiol oherwydd erydiad yn y pen draw.
Yn Uned Bolisi 2.13 bydd cyfanswm o 2ha o gynefin clogwyn yn cael ei golli i erydiad yn
ystod y tri chyfnod.

5.5.9

Gallai’r polisi HTL ar gyfer yr Aber Bach (Uned Bolisi 2.2), de a chanol Aberllydan (Uned
Bolisi 2.4), gogledd Aberllydan (Uned Bolisi 2.5), Haroldston Hill (Uned Bolisi 2.6) a Nolton
Haven (Uned Bolisi 2.8) gyfyngu ar ddatblygiad naturiol gwastadedd tywod rhynglanwol o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr, a allai gyfyngu ar led y traeth a pheri gostyngiad ym
maint y nodwedd gwastadedd tywod rhynglanwol. Mae Tabl 5.1 yn cyflwyno’r golled
cynefinoedd arwyddol ar gyfer pob cyfnod.
Tabl 5.1

Colled Cynefinoedd Ddisgwyliedig yn PDZ2 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

Math o Gynefin

2.2

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

2.4
ACA Sir Benfro Forol

Colled Cynefin (ha)*

Uned
Bolisi

2.5
2.6
2.8

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

0.23

0.10

0.33

0.01

0.60

0.61

Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.32

Cyfanswm

0.12

0.12
0.08

Y trydydd
cyfnod

0.37

0.45
0.32

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88)

5.5.10

Mesurau ataliol / lliniaru: Un dewis all fod archwilio amddiffynfeydd ymaddasol unwaith y
bydd yr amddiffynfeydd caled yn methu yn ystod y cyfnod cyntaf (yn Unedau Polisi 2.2, 2.4
a 2.5). Er enghraifft, byddai adnewyddu graean yn arafu’r erydiad yn hytrach na’i atal yn
gyfan gwbl, yn sicrhau cynnal cyfanrwydd y nodweddion diddordeb.

5.5.11

Posibilrwydd symud yr amddiffynfeydd tua’r tir mewn mannau ymarferol, er mwyn i
wastadeddau llaid a gwastadeddau tywod gael treiglo’n ôl gyda chynnydd yn lefel y môr ac
ymchwilio i bosibiliadau aildrefnu darnau bach o’r glannau i liniaru gwasgfa arfordirol ar
wastadeddau llaid.

5.5.12

Dylid arolygu yn Unedau Polisi 2.2, 2.5 a 2.8 er mwyn sicrhau nad yw hydromorffoleg a
dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant
ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol.

5.5.13

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaethau manwl, gan gynnwys arolygu, yn nodi a
fyddai cynefin yn cael ei golli, a faint. O dderbyn y tybiaethau gwaethaf, gallai rhagor o
fanylion y camau gweithredu tebygol ac astudiaeth benodol i safle ddod i gasgliad na
fyddai dim cynefin yn cael ei golli, o dderbyn y senario achos gwaethaf yn yr asesiad hwn.
Mae’r ardaloedd lle gallai cynefinoedd gael eu colli’n fach iawn, a byddai modd osgoi hynny
trwy ddatblygu mesurau rheoli’r arfordir yn benodol i safle.
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5.5.14

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Sir Benfro Forol: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA, oherwydd ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion
cynefin gwastadedd tywod rhynglanwol yr ACA o ganlyniad i bolisïau CRhT2. Fodd
bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr ACA.
ACA Afonydd Cleddau: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar y cyfanrwydd.
AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol
ar y cyfanrwydd.
ACA Tyddewi: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar y cyfanrwydd.

PDZ 3
5.5.15

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ3 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Sir Benfro Forol, ACA Afonydd Cleddau,
AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi, ACA Comins Sir Benfro ac ACA Tyddewi.

5.5.16

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Caiff HTL ei awgrymu ar gyfer yr holl gyfnodau
yn Unedau Polisi 3.3 (Harbwr Solfach) a 3.5 (Porth Clais mewnol), yn y ddau gyfnod cyntaf
yn Uned Bolisi 3.2 (Solfach Isaf) ac yn y cyfnod cyntaf yn unig yn Unedau Polisi 3.4 (Porth
Clais allanol) a 3.8 (Porth Mawr). Mae’r Unedau Polisi hyn i gyd o fewn terfyn ACA Sir
Benfro Forol. Caiff HTL ei awgrymu yn y rhan fwyaf o’r mannau hyn er mwyn gwarchod
isadeiledd cludiant fel bod amser priodol i addasu ac ymateb. Er bod HTL yn cael ei nodi ar
gyfer Porth Mawr, ni fwriadwyd i hynny arwain at waith ffisegol; fodd bynnag, oherwydd y
byddai angen mwy o fanylion er mwyn cadarnhau na fyddai dim effaith andwyol, mae’n
cael ei dybio ar hyn o bryd y byddai rhywfaint o gynefin yn cael ei golli. At ei gilydd, gallai’r
polisïau HTL yn yr unedau hyn gyfyngu ar ddatblygiad naturiol gwastadedd tywod
rhynglanwol o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr. Gallai hynny gyfyngu ar led y traeth
lleihau maint nodwedd gwastadedd tywod rhynglanwol. Mae Tabl 5.2 yn cyflwyno’r golled
cynefinoedd arwyddol ymhob cyfnod yn y PDZ hwn.
Tabl 5.2

Colled Cynefinoedd Ddisgwyliedig yn PDZ3 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

3.2
3.3
ACA Sir Benfro Forol

Colled Cynefin (ha)*

Uned
Bolisi

3.4
3.5
3.8

Math o Gynefin

Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

0.17

0.03

0.08

0.38

Y trydydd
cyfnod

0.19
0.36

0.02

0.82
0.01

0.01
0.01

Cyfanswm

0.04

0.03

0.08
0.02

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).
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5.5.17

Mae Unedau Polisi 3.10 a 3.11 hefyd yn cynnwys polisi HTL ar gyfer rhai cyfnodau neu
bob un. Fodd bynnag, mae’r rhain oddi allan i derfyn yr ACA ac ni fyddai effaith andwyol.

5.5.18

NAI yw’r polisi ar gyfer yr aber allanol (yn Solfach) a’r morlin diamddiffyn yn Uned Bolisi
3.1, 3.6, 3.7 a 3.12, a bydd y cynefinoedd yn gallu erydu’n naturiol ac ymateb i gynnydd yn
lefel y môr. Yn arbennig, byddai clogwyni dan dyfiant yn dal i erydu’n naturiol yn y pen
draw, gan ganiatáu dilyniant naturiol. Pan fo darn o HTL a MR yn digwydd yn AGA Arfordir
Penmaen Dewi, nid oes disgwyl colled cynefin cynhaliol yr AGA ac, felly, nid oes disgwyl
unrhyw effaith andwyol.

5.5.19

Polisi dewisol mwyafrif morlin ACA Tyddewi yw NAI. Yn y pen draw wrth i’r clogwyni dan
dyfiant erydu’n naturiol byddai hyn yn caniatáu dilyniant naturiol planhigion ac, o ganlyniad,
nid oes disgwyl unrhyw effaith andwyol.

5.5.20

Ni fydd polisi MR yn PDZ 3 (Uned Bolisi 3.11; y ddau gyfnod olaf) ar bwys ACA Afonydd
Cleddau yn effeithio ar y cyrsiau dŵr. Bydd polisi NAI ar hyd gweddill yr arfordir ar bwys yr
ACA yn peri i’r arfordir erydu’n naturiol. Ni fydd y llifogydd yn ystod y tri chyfnod yn ymwthio
i gyrsiau dŵr croyw’r ACA hon. Yn y pen draw ni fydd cynefin y cwrs dŵr yn newid nac yn
cael ei rwystro gan y polisïau arfaethedig. Ni fydd unrhyw gynefin o fewn yr ACA hon yn
PDZ3 yn cael ei golli oherwydd erydiad.

5.5.21

Mae ACA Comins Gogledd Sir Benfro tua 0.73km o’r man agosaf ar yr arfordir (Uned Bolisi
3.6). O’r data GIS, ni fydd arwynebedd llifogydd neu erydiad presennol, ymhen 50 mlynedd
ac ymhen 100 mlynedd, yn effeithio ar nodweddion yr ACA hon.

5.5.22

Mesurau ataliol / lliniaru: Posibilrwydd symud yr amddiffynfeydd tua’r tir lle bo hynny’n
ymarferol, er mwyn gadael i’r gwastadeddau tywod dreiglo’n ôl gyda chynnydd yn lefel y
môr ac ymchwilio i bosibiliadau ar gyfer Porth Mawr.

5.5.23

Dylid arolygu yn Unedau Polisi 3.3, 3.4 a 3.8 er mwyn sicrhau nad yw hydromorffoleg a
dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant
ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol.

5.5.24

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaethau manwl, gan gynnwys arolygu, yn nodi a
fyddai cynefin yn cael ei golli, a faint. O dderbyn y tybiaethau gwaethaf, gallai rhagor o
fanylion y camau gweithredu tebygol ac astudiaeth benodol i safle ddod i gasgliad na
fyddai dim cynefin yn cael ei golli, o dderbyn y senario achos gwaethaf yn yr asesiad hwn.
Mae’r ardaloedd lle gallai cynefinoedd gael eu colli’n fach iawn, a byddai modd osgoi hynny
trwy ddatblygu mesurau rheoli’r arfordir yn benodol i safle.

5.5.25

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Sir Benfro Forol: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA, oherwydd ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion
cynefin gwastadedd tywod rhynglanwol yr ACA o ganlyniad i bolisïau CRhT2. Fodd
bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr ACA.
ACA Afonydd Cleddau: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar y cyfanrwydd.
AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol
ar y cyfanrwydd.
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ACA Tyddewi: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar y cyfanrwydd.
ACA Comins Sir Benfro: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar y cyfanrwydd.

PDZ 10
5.5.26

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ10 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Cors Fochno,
AGA Aber Afon Dyfi a safle Ramsar Cors Fochno a Dyfi.

5.5.27

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: O fewn Aber mewnol ac allanol Afon Dyfi yn ACA
Pen Llŷn a’r Sarnau, y polisïau dewisol yw HTL a MR. Mae’n debygol y bydd cynefin
gwastadedd tywod a morfa heli’n cael ei golli yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd.
Gyda’r senario hwn, byddai’r amddiffynfeydd yn cael eu cynnal yn Unedau Polisi 10.5
(Afon Leri), 10.6 (Cors Fochno). 10.7 (Cyffordd Dyfi), 10.8 (Plas Morben), 10.9
(Machynlleth), 10.11 (Gogarth), 10.12 (Gogledd Dyfi) a 10.13 (Aberdyfi), er y byddai
Unedau Polisi 10.5, 10.6, a 10.7 yn symud i bolisi MR yn y trydydd cyfnod, tra byddai Uned
Bolisi 10.9 yn newid i bolisi MR yn yr ail gyfnod. Mae’r polisi ar yr aber deheuol a dwyreiniol
yn anelu at ddiogelu’r rheilffordd nes bydd modd ei haddasu a’i hadlinio. Polisi HTL ar yr
aber gogleddol yw cynnal yr aneddiadau mawr neu isadeiledd cludiant arall. Gallai’r
polisïau hyn gyfyngu ar ddatblygiad naturiol gwastadedd tywod rhynglanwol a morfa heli o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr, a allai gyfyngu ar led y traeth a lleihau maint
nodweddion gwastadedd tywod rhynglanwol a morfa heli. Mae Tabl 5.3 yn cyflwyno’r
golled cynefinoedd arwyddol ymhob cyfnod yn y PDZ hwn. Gallai cynefinoedd rhynglanwol
(un o nodweddion cymhwysol yr ACA) fod gryn dipyn yn llai, yn enwedig yn y ddau gyfnod
olaf. Byddai’r cyfyngiadau at ei gilydd a cholledion cynefin rhynglanwol a morfa heli dilynol
yn y tri chyfnod a nodwyd yn nodweddion cynefin rhynglanwol yr ACA hefyd yn peri colli’r
cynefin cynhaliol hwn ar gyfer AGA a Ramsar Aber Afon Dyfi. Byddai polisi MR yn Uned
Bolisi 10.6 yn peri newid cynefin glaswelltir i forfa heli a chors bori arfordirol ac nid oes
disgwyl i hyn effeithio ar y rhywogaeth gymhwysol (gwyddau talcen-wyn yr Ynys Las), gan
y byddai’n darparu cynefin bwydo a chlwydo gwerthfawr, gydag ardaloedd dŵr croyw
trosiannol o’i gwmpas ac ar ei bwys.
Tabl 5.3

Colled Cynefinoedd Ddisgwyliedig yn PDZ10 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

10.3
10.6

ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau / AGA Aber
Afon Dyfi

Colled Cynefin (ha)

Uned
Bolisi

Math o Gynefin

Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm
0.47

0.47
5.45

27.23

32.68

10.6

Morfa heli

14.42

54.09

68.51

10.7

Morfa heli

1.15

4.32

5.47

10.8

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.00

0.35

10.9

Morfa heli

1.65

10.11

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.14
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Safle Dynodedig

Colled Cynefin (ha)

Uned
Bolisi

Math o Gynefin

10.11

Morfa heli
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol

10.12
10.13
10.17
10.18

5.5.28

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm

2.87

10.74

27.93

41.54

2.18

10.92

28.39

41.49

0.09

0.72

0.51

1.32

0.41

6.39

5.34

12.14
0.00

0.00

Byddai cyfyngiadau HTL yn ystod y ddau gyfnod cyntaf yn Unedau Polisi 10.5, 10.6, a 10.7
ac yn ystod yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 10.8, 10.11, 10.12 a 10.13, a’r cyfnod cyntaf
yn Uned Bolisi 10.9, yn lleihau maint tebygol cynefin aberol rhynglanwol ac, felly, yn lleihau
strwythur yr aber ac yn peri tangyflawni’r amcanion cadwraeth yn y cyfnodau hyn.
Tabl 5.4

Colled Cynefinoedd Ddisgwyliedig yn PDZ10 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau / AGA Aber
Afon Dyfi

Colled Cynefin (ha)*

Uned
Bolisi

Math o Gynefin

10.3

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.47

10.6

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

2.30

150.20

152.51

10.6

Morfa heli

1.84

120.16

122.00

10.7

Morfa heli

0.87

13.09

13.96

10.8

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.00

0.35

10.9

Morfa heli

1.65

10.11

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

1.13

8.23

25.27

34.63

10.12

Morfa heli

0.00

3.19

1.92

5.11

10.13

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.00

0.72

0.51

1.23

10.17

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.29

6.39

1.59

8.27

10.18

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

0.00

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm
0.47

0.00

0.35
1.65

0.00

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).
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5.5.29

Mae ceg Afon Dysynni o fewn cyfyngiadau Uned Bolisi 10.18, gyda pholisi dewisol HTL yn
y cyfnod cyntaf a MR yn y ddau gyfnod olaf. Gyda chynnydd yn lefel y môr, byddai’r
llwyfandir yn gorlifo, gyda phosibilrwydd cynyddu’r prism llanwol yn sylweddol. Pe bai
rhwystr y draethlin yn cael bylchu, yna gallai ceg aber gweithredol newydd ddatblygu. Os
bydd sianel y geg yn aros yn sefydlog i’r gogledd, bydd y llif mwy’n ceisio lledu a dyfnhau’r
sianel. Mae’n debygol y byddai angen porthi er mwyn cynnal amddiffynfa’r rheilffordd a’r
bae gogleddol. Wrth fynd â’r agwedd hon ymhellach eto, gellid ystyried creu toriad newydd
trwodd i Afon Dysynni, gan ddatblygu ceg aber mwy ymarferol. Y buddiannau all ddeillio o
hyn yw defnyddio Afon Dysynni a’i thraethellau distyll fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn.
Fodd bynnag, gyda’r agwedd hon mae posibilrwydd ymgorffori gwell amddiffynfa i’r morlyn.

5.5.30

Yn Uned Bolisi 10.17, bwriad y cynllun fyddai HTL i amddiffyn a chynnal y rheilffordd.
Gallai hyn beri bod y morlyn at ei gilydd yn mynd yn llai, yn dibynnu ar sut y gweithredir y
polisi. O ganlyniad, mae effaith sylweddol debygol ar gyfanrwydd y nodwedd morlyn.

5.5.31

Ffurfiwyd y creigresi islanwol yn PDZ10 o greigres greigwely (creigresi biogenig yn PDZ13
i’r Gogledd-orllewin). Mae’r polisïau HTL ar hyd y draethlin feddal yn PDZ10 fel y bydd
deunyddiau’n dal i symud ac ni fydd effaith ar y creigresi o ran eu lleihau. Ni fyddai polisïau
HTL a MR yn Unedau Polisi 10.1, 10.2, 10.16, 10.17 a 10.19 yn effeithio ar y creigresi
biogenig sy’n bresennol (gwelwch Helaethiad G-VI).

5.5.32

Ffurfiwyd mwyafrif y morlin agored yn PDZ10, a llawer o aber Afon Dyfi, o wastadeddau
tywod rhwng Uned Bolisi 10.2 ac Uned Bolisi 10.19. O’r gwastadeddau tywod hyn, nid yw’r
rhai yn Unedau Polisi 10.2, 10.16 a rhan o 10.15 a 10.17 yn yr ACA. Gallai HTL sy’n cael ei
awgrymu yn Unedau Polisi 10.2, 10.3, 10.16, 10.17 a 10.19, a fwriadwyd i amddiffyn
isadeiledd cludiant ac aneddiadau mawr, gyfyngu ar ddatblygiad naturiol gwastadedd
tywod rhynglanwol o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr, a allai gyfyngu ar led y traeth a
lleihau maint nodwedd gwastadedd tywod rhynglanwol. Mae Tabl 5.3 yn cyflwyno’r golled
cynefinoedd arwyddol ymhob cyfnod yn y PDZ hwn oherwydd y cyfyngiad, a chanlyniad
dilynol cynnydd yn lefel y môr.

5.5.33

Y prif fygythiad i’r nodwedd cors ddyrchafedig fyw yn ACA Cors Fochno yn y tymor byr i
ganolig fyddai gorlifo afreoledig, dirybudd yn cynhyrchu llifau mawr ac yn creu sianelau
erydiad dwfn. Caiff mater difrod i Gors Fochno a’r ardaloedd dynodedig cysylltiedig ei
ddwyn ymlaen fel rhan o ddatblygu rheolaeth yr ardal; gan dderbyn y byddai ceisio dal i
amddiffyn y nodwedd ynddo’i hun yn difrodi’r nodwedd neu’n ei gwneud yn fwyfwy agored i
ddifrod mwy sylweddol. O ganlyniad, gallai’r polisi HTL yn ystod y ddau gyfnod cyntaf
gynyddu perygl llif trychinebus, ond ystyrir ei fod yn rhoi amser priodol i asedau eraill
addasu ac ymateb i’r newidiadau y bydd angen eu gwneud cyn MR yn y cyfnod olaf.
Gallai’r polisi MR beri boddi halwynog dirybudd yn y cyfnodau dechreuol allai effeithio ar
strwythur y gors. O ganlyniad, bwriad y polisi yw draenio llai ar Gors Fochno yn ystod y
ddau gyfnod cyntaf cyn MR a byddai rheoli gorlifo’n sicrhau na fyddai effaith ar ymylon y
gors. Fodd bynnag, cyn penderfynu ar sut i weithredu’r polisi hydrolegol trosiannol hwn,
mae perygl yn aros a allai arwain at dangyflawni’r amcanion cadwraeth mewn cysylltiad â
nodweddion cynefin y gors.

5.5.34

Mae’r brif effaith andwyol yn y safle Ramsar yn digwydd i’r cynefin rhynglanwol yn yr aber,
a’r perygl i gynefin Cors Fochno, fel y disgrifiwyd uchod.
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5.5.35

Mesurau ataliol / lliniaru: Caiff mater difrod i safle Ramsar Cors Fochno (corsydd) a’r
ardaloedd dynodedig cysylltiedig ei ddwyn ymlaen fel rhan o ddatblygu rheolaeth yr ardal;
gan dderbyn y byddai ceisio dal i amddiffyn y nodwedd ynddo’i hun yn difrodi’r nodwedd
neu’n ei gwneud yn fwyfwy agored i ddifrod mwy sylweddol. Felly, y polisi dewisol fyddai
HTL yn ystod y ddau gyfnod cyntaf a chaiatáu adlinio neu ddileu’r amddiffynfeydd yn y
trydydd cyfnod. Mae angen datblygu strategaeth sy’n penderfynu sut i reoli a gweithredu
proses a dulliau trawsnewid i ddylanwad halwynog er mwyn sicrhau bod nid yw
cynefinoedd cors yn cael eu colli na’u heffeithio yn ACA Cors Fochno (a rhan o’r Ramsar).
Bydd angen i’r Grŵp Arfordirol, AyrA Cymru a CCGC ddatblygu’r strategaeth. Bydd y
Strategaeth yn ystyried goblygiadau’r Cynllun Rheoli Lefel Dŵr presennol.

5.5.36

Posibilrwydd symud amddiffynfeydd tua’r tir pan fo hynny’n ymarferol lle mae cyfyngiad ar
y cynefinoedd rhynglanwol er mwyn gadael i’r gwastadeddau llaid dreiglo’n ôl gyda
chynnydd yn lefel y môr; a phosibilrwydd ymchwilio i roi cymorth ychwanegol i’r gyfundrefn
dwyni dan MR yn y ddau gyfnod olaf i arafu erydiad.

5.5.37

Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Aber Afon Dyfi er mwyn sicrhau
bod lliniaru’n cyrraedd y meintiau a fwriadwyd, ac i gynorthwyo ysbrydoli amseroldeb
mesurau priodol.

5.5.38

Dylid arolygu yn Uned Bolisi 10.18 er mwyn sicrhau nad yw hydromorffoleg a dynameg yn
cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio
ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol.

5.5.39

Mae gofyn cael astudiaeth i gael gwybod beth yw’r swyddogaeth ecolegol a dylanwadau ar
y morlyn, a rhaid i strategaeth yn archwilio dulliau gweithredu’r polisi HTL sicrhau (a dylai
allu sicrhau) nad yw colled uniongyrchol yn effeithio er gwaeth ar faint y morlyn. Byddai
gofyn i’r strategaeth benderfynu hefyd a fyddai unrhyw faterion prosesau arfordirol
hirdymor yn effeithio ar faint y morlyn a sicrhau bod mesurau rheoli a chynnal priodol yn
bodoli i atal y morlyn rhag mynd yn llai.

5.5.40

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaethau manwl, gan gynnwys arolygu, yn nodi a
fyddai cynefin yn cael ei golli, a faint. O dderbyn y tybiaethau gwaethaf, gallai rhagor o
fanylion y camau gweithredu tebygol ac astudiaeth benodol i safle ddod i gasgliad na
fyddai dim cynefin yn cael ei golli, o dderbyn y senario achos gwaethaf yn yr asesiad hwn.
Mae’r ardaloedd lle gallai cynefinoedd gael eu colli’n fawr iawn ac mae’r ffaith y byddai
ardaloedd mor isel yn dangos newid mawr yn gwaethygu hyn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn
ystyried ailgronni gwaddodion yn yr aber ac nid yw’n gallu ystyried yn strategol fel hyn
adleoli a symudiad tebygol cymunedau morfa heli o dderbyn graddfa fawr iawn y mapio a
thynnu. O ganlyniad, mae disgwyl i’r tybiaethau a ddefnyddiwyd i benderfynu colled fod
wedi arwain at golli llawer mwy o gynefinoedd nag a fyddai’n digwydd.

5.5.41

Mae’n cael ei ystyried nad oes llawer o berygl wrth gynllunio ac osgoi colli maint y morlyn
ar lefel y strategaeth a chynllun, o dderbyn y lle sydd ar gael o gwmpas y morlyn ac
amrywiaeth y dulliau sydd ar gael i’w weithredu, a rhwyddineb cymharol mesurau osgoi y
mae modd eu gweithredu i atal rhag tarfu ar faint y morlyn.

5.5.42

Caiff ei ystyried bod addasrwydd ac ymarferoldeb rheoli trawsnewid cynefinoedd ACA Cors
Fochno o ddŵr croyw i ddylanwad halwynog yn sicr iawn gydag ychydig o berygl.
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5.5.43

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion cynefin
rhynglanwol (gwastadeddau tywod a morfa heli) ac aber yr ACA o ganlyniad i bolisïau
CRhT2. Fodd bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr
ACA.
ACA Cors Fochno: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar y cyfanrwydd.
AGA Aber Afon Dyfi: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr AGA, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad yn nodweddion cynefin
rhynglanwol cynhaliol (gwastadeddau tywod, morfa heli) yr AGA o ganlyniad i bolisïau
CRhT2. Fodd bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr
AGA.
Ramsar Cors Fochno a Dyfi: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol
ar gyfanrwydd y safle Ramsar, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad yn nodweddion
cynefin rhynglanwol (gwastadeddau tywod a morfa heli) y safle Ramsar o ganlyniad i
bolisïau CRhT2. Fodd bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion
eraill y cynefinoedd daearol / cors.

PDZ 11
5.5.44

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ11 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Morfa Harlech a
Morfa Dyffryn ac ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion.

5.5.45

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi:
Morlin Agored

5.5.46

Y bwriad sylfaenol ar hyd yr arfordir (Unedau Polisi 11.16 i 11.20; er bod y gwastadeddau
tywod o fewn Unedau Polisi 11.16 i 11.19 oddi allan i derfyn yr ACA, fel mai dim ond Uned
Bolisi 11.20 fydd yn cael ei hystyried yn yr asesiad hwn) yw gadael iddo ddatblygu’n
naturiol a pheidio â bod mewn sefyllfa lle mae ymrwymiad i amddiffynfeydd mwy a mwy i
warchod asedau’n ddiderfyn. Y bwriad sylfaenol, felly, yw creu lle o ran defnydd tir. Nid oes
unrhyw amddiffynfeydd yn Uned Bolisi 11.20 ar hyn o bryd a bydd polisi NAI yn gadael i’r
twyni tywod ddal i ddatblygu’n naturiol.

5.5.47

Caiff HTL ei awgrymu ar gyfer yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 11.1 (Rola) ac 11.3
(Clogwyni’r Friog) ac yn ystod y cyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 11.4 (arfordir Ro Wen), gyda’r
bwriad o amddiffyn isadeiledd cludiant (rheilffordd a ffordd) ac aneddiadau mawr. Gallai
hyn gyfyngu ar ddatblygiad naturiol gwastadedd tywod rhynglanwol o ganlyniad i gynnydd
yn lefel y môr, a allai gyfyngu ar led y traeth a lleihau nodwedd gwastadedd tywod
rhynglanwol. Mae Tabl 5.4 yn cyflwyno’r golli cynefinoedd arwyddol ymhob cyfnod yn y
PDZ hwn.
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5.5.48

Mae darnau o greigresi islanwol ar ddau ben PDZ11 (11.1 ac 11.20); ac mae creigresi
rhynglanwol ar hyd yr arfordir i’r de o’r aber (11.1 i 11.3). Bydd polisi NAI (11.20) yn gadael
i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel
na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau’r amlygiadau rhynglanwol. Y creigresi
islanwol yn PDZ11 yw creigres greigwely (creigresi biogenig yn PDZ13 i’r gogleddorllewin). Mae’r polisïau HTL ar hyd blaendraeth creigiog 11.1 ac 11.3. Bydd tir uchel yn
dal i gael ei amddiffyn er mwyn gwarchod y rheilffordd. Gan fod y tir uchel yn cyfyngu’r
blaendraeth creigiog, bydd creigres rynglanwol yn cael ei cholli’n naturiol ac nid o
ganlyniad i bolisi CRhT2. Fodd bynnag, fe allai gweithredu HTL effeithio’n uniongyrchol ar
greigres rynglanwol sy’n bresennol yn ôl troed gwaith o’r fath ac, felly, gallai beri
tangyflawni amcanion cadwraeth y nodweddion creigres. Yn y pen draw byddai MR (Uned
Bolisi 11.2) yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn broblem, oherwydd y bydd cynefin
creigres yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
Tabl 5.5

Rhagolwg Colled Cynefinoedd yn PDZ11 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

11.1
11.3
11.4

ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau

Colled Cynefin (ha)*

Uned
Bolisi

Math o Gynefin

Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm

0.43

6.82

2.26

9.51

0.24

0.90

1.04

2.18

0.15

0.15
1.15

11.6

Morfa heli

1.16

11.7

Morfa heli

1.70

2.42

2.51

6.63

11.8

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

1.20

1.36

3.53

6.09

11.8

Morfa heli

0.00

0.57

1.49

2.06

11.9
11.11
11.12

Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Morfa heli

1.90

1.90
0.00
0.52

0.10

0.25

0.35
0.52

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).

5.5.49

Mae ardaloedd o greigresi islanwol ar ddau ben PDZ11 (11.1 ac 11.20); ac mae creigresi
rhynglanwol ar hyd yr arfordir i’r de o’r aber (11.1 i 11.3). Bydd polisi NAI (11.20) yn gadael
i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel
na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau maint yr amlygiadau rhynglanwol. Mae’r
creigresi islanwol yn PDZ11 yn cynnwys creigres greigwely (creigresi biogenig yn PDZ 13
i’r gogledd-orllewin). Lleolwyd y polisïau HTL ar hyd blaendraeth creigiog 11.1 ac 11.3.
Bydd amddiffynfa bresennol tir uchel yn cael ei gynnal er mwyn gwarchod y rheilffordd.
Oherwydd bod tir uchel yn cyfyngu’r blaendraeth creigiog, bydd creigres rynglanwol yn cael
ei cholli’n naturiol ac nid o ganlyniad i bolisi CRhT2 (gwelwch Atodiad G-VI). Gallai
gweithredu HTL effeithio ar greigres fiogenig sydd yn Unedau Polisi 11.1 ac 11.3, a gallai
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beri tangyflawni amcanion cadwraeth nodweddion y greigres. Fodd bynnag, mae asesiad
strategol o leoliadau’r greigres a gweithrediadau tebygol HTL yn dangos nad oes dim
effaith andwyol yn debygol (gwelwch Atodiad G-VI). Yn y pen draw byddai MR (Uned
Bolisi 11.2) yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn broblem, oherwydd y bydd cynefin
creigres yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
5.5.50

Gallai polisi HTL yn yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 11.1 ac 11.3 beryglu’r ogofâu môr
sydd yn yr unedau hyn. O dderbyn natur strategol yr asesiad nid oes modd cael gwybod a
fyddai effaith ar yr ogofâu môr o ganlyniad i weithredu yn y dyfodol. O ganlyniad, yn
rhagofalus gallai fod effaith andwyol. Fodd bynnag, y disgwyl yw y dylai lliniaru yn ystod
proses ddylunio’r cynllun osgoi cau neu rwystro’r nodweddion hyn.

5.5.51

Mae twyni tywod ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yn Uned Bolisi 11.20 gyda NAI fel y
polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid oes dim effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol i’w disgwyl o ganlyniad i bolisi CRhT2. Fodd bynnag, oherwydd polisi MR
ar gyfer yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 11.18 ac 11.19 i’r de o’r safle fe all fod perygl
porthi llai o waddod i’r safle nad oes modd ei ddileu ar y lefel strategol hon. Felly, dylai
osgoi unrhyw effaith ddisgyn i’r haen gynllunio arfordirol nesaf i lawr (h.y. lefel strategaeth
neu gynllun), oherwydd y gall gostyngiad mewn gwaddod yn symud i’r safle beri lleihau
strwythur a maint y twyni.
Aber Mawddach

5.5.52

Y dewis yn gyffredinol ar gyfer y gwastadeddau tywod yn Aber Mawddach yw HTL yn y
cyfnod cyntaf, gyda MR yn y ddau gyfnod olaf ar gyfer Unedau Polisi 11.6 (Arglawdd y
Friog) ac 11.9 (Fegla), tra caiff MR ei awgrymu ar gyfer yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi
11.12 (yr aber uchaf). Caiff HTL ei awgrymu ar gyfer yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi
11.7 (Y Friog), 11.8 (Morfa Mawddach) ac 11.11 (Llyn Penmaen). Gyda’r polisïau HTL yn
yr unedau hyn, byddai’r amddiffynfeydd ar ochr ddeheuol a gogleddol yr aber yn parhau i’r
Unedau Polisi hynny a restrwyd uchod. Mae’n debygol y bydd cynefin gwastadedd tywod
rhynglanwol yn cael ei golli yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd yn ystod y cyfnod
cyntaf yn Uned Bolisi 11.9 ac yn ystod yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 11.3, ac 11.4. Ni
nodwyd gostyngiad mesuradwy ym maint cynefin yn y ddau gyfnod cyntaf ar gyfer Unedau
Polisi 11.7 ac 11.11 (gwelwch Dabl 5.4). O ganlyniad, dim ond Unedau Polisi 11.7, 11.8 ac
11.11 fyddai’n peri effaith andwyol, oherwydd y bwriad i warchod isadeiledd cludiant
(rheilffordd a ffordd).

5.5.53

Er na fyddai arwynebedd y cynefin aberol yn cael ei leihau, byddai strwythur a
chyrhaeddiad cynefinoedd rhynglanwol ac islanwol yn yr aber yn newid yn ystod y tri
chyfnod. Felly, byddai’n peri tangyflawni’r amcanion cadwraeth, sy’n gysylltiedig â’r golled
at ei gilydd o wastadedd llaid, gwastadedd tywod a morfa heli rhynglanwol a ddisgrifiwyd
uchod. Nid oes disgwyl i’r polisïau HTL neu MR yn ystod y ddau gyfnod cyntaf effeithio ar y
nodwedd aber cysylltiedig â Chors Arthog, a byddai’n gallu ymateb yn naturiol i unrhyw
newidiadau hydrolegol yn deillio o gynnydd yn lefel y môr trwy’r polisi NAI yn y trydydd
cyfnod. Fodd bynnag, byddai gweithredu cynllun rheoli ar gyfer y gors yn galluogi rheoli’r
nodwedd i statws gwydn os bydd cynnydd annisgwyl yn lefel y dŵr neu faterion draenio’n
codi.
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5.5.54

Nid oes disgwyl i HTL yn ystod y cyfnod cyntaf yn Unedau Polisi 11.6, 11.9 ac 11.13
ddylanwadu ar y prosesau ffisegol neu gemegol fyddai’n effeithio ar y creigresi rhynglanwol
yn yr aber. Yn y pen draw byddai MR (Unedau Polisi 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.10, 11.12,
11.3 ac 11.14) yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn broblem. Felly, ni fyddai newid i’r
prosesau ffisegol neu gemegol i’w ddisgwyl heblaw hynny’n deillio o amrywiad naturiol
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Nid oes disgwyl i HTL ar gyfer yr holl gyfnodau yn
Unedau Polisi 11.7, 11.8 ac 11.11 beri newidiadau yn symudiad gwaddodion neu brosesau
arfordirol ardaloedd o gynefin creigres rynglanwol presennol sy’n bennaf ymhell o’r unedau
hyn, neu mewn mannau lle nad oes disgwyl unrhyw gyswllt erydiad neu ailgronni
uniongyrchol, a lle bo’r prosesau aberol ehangach yn gryfaf.

5.5.55

Mae nifer o ardaloedd sy’n ffurfio ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion ar
bwys Aber Mawddach ac yn agos arbennig yn yr aber uchaf (Uned Bolisi 11.13). Y polisi
dewisol yn Uned Bolisi 11.13 yw HTL yn y cyfnod cyntaf a MR yn y ddau gyfnod olaf.
Gallai’r polisi MR beri colli cynefin gweundir neu goetir (llai na 0.008ha) o beidio â dylunio a
gweithredu’n briodol ac ystyriol.

5.5.56

Mesurau ataliol / lliniaru: Posibilrwydd symud amddiffynfeydd tua’r tir lle mae hynny'n
ymarferol i adael i forfeydd heli dreiglo’n ôl gyda chynnydd yn lefel y môr; ac ymchwilio i
bosibiliadau aildrefnu darnau bach o’r glannau i liniaru gwasgfa arfordirol morfeydd heli yn
yr aber ar gyfer yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 11.11.

5.5.57

Wrth ddylunio unrhyw gynllun yn Unedau Polisi 11.1 ac 11.3, dylid cynnal arolwg i gael
gwybod lleoliad ogofâu môr ac, os ydynt yn bresennol ar lan unrhyw gynllun, dylid cymryd
camau i osgoi rhwystro neu darfu ar nodweddion yr ogofâu môr.

5.5.58

Wrth ddylunio a gwneud cais am unrhyw gynllun ar gyfer Unedau Polisi 11.1 ac 11.3, dylid
gwneud arolygon o’r parth rhynglanwol i benderfynu a oes cymunedau neu gynefin
creigres yno ac i gadarnhau nad oes disgwyl unrhyw effaith. Os oes, dylid gwneud y gwaith
fel na fyddai adeiladu’n tarfu ar y cynefinoedd a chymunedau creigres hyn neu gerllaw
iddynt. Yn ogystal, dylid arolygu yn Unedau Polisi 11.1, 11.3 ac 11.4 i sicrhau nad yw
hydromorffoleg a dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau)
fel y gallant ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol. Os na
fydd modd gwneud hyn, dylid gweithredu rhaglen arolygu ar gyfer yr unedau polisi hyn er
mwyn sicrhau cynnal cyflenwad gwaddod ac nad yw’r hydromorffoleg a dynameg yn cael
eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio ar
nodweddion y greigres.

5.5.59

Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Aber Mawddach er mwyn sicrhau
bod lliniaru’n cyflawni’r meintiau a fwriadwyd, ac i gynorthwyo ysbrydoli amseroldeb
mesurau priodol.

5.5.60

Dylid datblygu strategaeth ac arolygu i ddarparu data arolygon ar symudiad gwaddodion o’r
unedau polisi i’r de o Forfa Dyffryn (Unedau Polisi 11.18 i 11.20) er mwyn nodi faint yw'r
gofyniad porthi gwaddod ar hyn o bryd, a nodi pa mor gyflym y dylid ymgymryd â MR i
sicrhau bod hyn yn cael ei gynnal yn naturiol trwy symud y lan i gyd-fynd â chynnydd yn
lefel y môr. Dylid datblygu’r strategaeth rhwng yr Awdurdod Cynllunio Lleol a CCGC er
mwyn sicrhau bod MR yn datblygu tua’r tir ar gyflymder priodol yn Unedau Polisi 11.18 ac
11.19 i gynnal y gyfundrefn dwyni.
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5.5.61

Ar lefel cynllun, rhaid dylunio'r polisi MR yn Uned Bolisi 11.13 i osgoi colli neu darfu ar
nodweddion cynefin coetir / gweundir y safle trwy adeiladu, a’i fod arwain at orlifo unrhyw
gynefin yn deimladol a naturiol yn hytrach na phresenoldeb neu godi adeileddau.

5.5.62

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaeth fanwl yn nodi a fyddai cynefin yn cael ei
golli, a faint. O dderbyn y tybiaethau gwaethaf, gallai rhagor o fanylion y camau gweithredu
tebygol ac astudiaeth benodol i safle ddod i gasgliad na fyddai dim cynefin yn cael ei golli,
o dderbyn y senario achos gwaethaf yn yr asesiad hwn. Mae’r ardaloedd lle gallai
cynefinoedd gael eu colli’n fawr iawn ac mae’r ffaith y byddai ardaloedd mor isel yn dangos
newid mawr yn gwaethygu hyn, ond nid yw hyn yn ystyried ailgronni gwaddodion yn yr
aber. O ganlyniad, mae disgwyl i’r tybiaethau a ddefnyddiwyd i benderfynu colled fod wedi
arwain at golli llawer mwy o gynefinoedd nag a fyddai’n digwydd.

5.5.63

Gall fod yn hawdd osgoi tarfu ar neu golli’r cynefin gweundir neu goetir yn ACA Coedydd
Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion ar adeg dylunio’r cynllun heb lawer o berygl. Bydd yn
hawdd lliniaru fel hyn yn llwyddiannus ac, felly, mae modd osgoi dod i gasgliad y bydd
effaith andwyol.

5.5.64

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion cynefin
rhynglanwol (gwastadedd tywod) ac aber yr ACA o ganlyniad i bolisïau CRhT2. Fodd
bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr ACA.
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA.
ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion: dod i gasgliad na fydd dim effaith
andwyol ar gyfanrwydd yr ACA.

PDZ 12
5.5.65

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ12 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Morfa Harlech a
Morfa Dyffryn ac ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion.

5.5.66

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Mae amrywiaeth o ddewisiadau polisi yn yr
Unedau Polisi yn Aberoedd Afonydd Glaslyn a Dwyryd ac Afon Artro o fewn ACA Pen Llŷn
a’r Sarnau gyda’r mwyafrif yn NAI yn ystod yr holl gyfnodau, fydd yn gadael i’r aber ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr. HTL ar gyfer yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 12.8
(Gwastadedd Harlech), 12.13 (Y Cob a Phorthmadog) a 12.14 (Borth-y-gest), a’r cyfnod
cyntaf yn Uned Bolisi 12.9 Talsarnau o fewn Aber Afonydd Glaslyn a Dwyryd, a’r cyfnod
cyntaf yn Unedau Polisi 12.2 (Tafod Deheuol Artro), 12.3 (de Aber Afon Artro) a’r holl
gyfnodau yn Uned Bolisi 12.4 (Dwyrain Aber Afon Artro) o fewn Aber Afon Artro sy’n
debygol o beri gwasgfa arfordirol. Ni fyddai lleihad amlwg ym maint cynefin yn Unedau
Polisi 12.2 a 12.3; fodd bynnag gallai HTL yn yr Unedau Polisi eraill, felly, gyfyngu ar
ddatblygiad naturiol gwastadedd tywod a morfa heli rhynglanwol ac, o ganlyniad, beri
gostyngiad ym maint nodweddion gwastadedd tywod a morfa heli rhynglanwol yn ACA Pen
Llŷn a’r Sarnau. Mae Tabl 5.5 yn cyflwyno’r golled cynefinoedd arwyddol ym mhob cyfnod
yn y PDZ hwn.
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Tabl 5.6

Colled Cynefinoedd Ddisgwyliedig yn PDZ12 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

Uned
Bolisi

12.2
12.3

ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau

Colled Cynefin (ha)*
Math o Gynefin

Y cyfnod
cyntaf

Gwastadedd tywod
rhynglanwol
Gwastadedd tywod
rhynglanwol

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm

0.23

0.23

0.23

0.23
0.64

12.3

Morfa heli

0.64

12.4

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.08

4.38

2.93

7.39

12.4

Morfa heli

0.03

0.45

1.16

1.64

12.6

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.13

2.11

1.83

4.07

12.8

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.00

0.28

0.37

0.65

12.8

Morfa heli

0.03

2.54

3.34

5.91

12.9

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.02

0.02

12.9

Morfa heli

0.18

0.18

12.13

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.75

3.73

9.70

14.18

12.13

Morfa heli

0.90

3.37

8.75

13.02

12.14

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.56

2.80

7.27

10.63

12.17

12.18

12.20
12.24

Gwastadedd tywod
rhynglanwol (gyda
graean / cerrig crynion)
Gwastadedd tywod
rhynglanwol (gyda
graean / cerrig crynion)
Traeth cerrig crynion a
graean rhynglanwol
Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.27

0.27

0.07

0.33

0.00

0.82

0.16

0.40

0.12

0.94
0.16

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).

5.5.67

Er nad yw’n debygol y bydd arwynebedd cynefin aberol neu gynefin cilfachau a baeau bas
yn cael ei leihau, byddai strwythur a chyrhaeddiad cynefinoedd rhynglanwol (yn enwedig
morfa heli) yn y cynefin aberol a gwastadedd tywod rhynglanwol o fewn y cynefin cilfachau
a baeau bas yn cael eu newid yn ystod y tri chyfnod. Felly, byddai’n peri tangyflawni
amcanion cadwraeth y ddwy nodwedd hyn, sy’n gysylltiedig â’r golled at ei gilydd o
wastadedd llaid, gwastadedd tywod a morfa heli rhynglanwol a ddisgrifiwyd uchod.
CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad G
Cyfnod 3: Asesiad Priodol – Fersiwn 2

9T9001/A9/Version 4/304041/Exet
- 55 -

Ionawr 2011

Tabl 5.7

Colled Cynefinoedd Ddisgwyliedig yn PDZ12 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

Uned
Bolisi

12.2
12.3

ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau

Y cyfnod
cyntaf

Gwastadedd tywod
rhynglanwol
Gwastadedd tywod
rhynglanwol

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm

0.23

0.23

0.23

0.23
0.64

12.3

Morfa heli

0.64

12.4

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.08

4.38

2.93

7.39

12.4

Morfa heli

0.03

0.45

1.16

1.64

12.6

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.13

2.11

1.83

4.07

12.8

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.00

0.28

0.37

0.65

12.8

Morfa heli

0.03

2.54

3.34

5.91

12.9

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.02

0.02

12.9

Morfa heli

0.18

0.18

12.13

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.75

3.73

9.70

14.18

12.13

Morfa heli

0.90

3.37

8.75

13.02

12.14

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.56

2.80

7.27

10.63

12.17

12.18

12.20
12.24

5.5.68

Colled Cynefin (ha)*
Math o Gynefin

Gwastadedd tywod
rhynglanwol (gyda
graean / cerrig crynion)
Gwastadedd tywod
rhynglanwol (gyda
graean / cerrig crynion)
Traeth cerrig crynion a
graean rhynglanwol
Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.27

0.27

0.07

0.33

0.00

0.82

0.16

0.40

0.12

0.94
0.16

Yn Uned Bolisi 12.16 mae’r angen hanfodol am reolaeth (MR) yn yr ardal hon yn caniatáu
datblygiad naturiol y twyni. Mae hyn yn bwysig o safbwynt gwarchod natur ond hefyd wrth
roi amddiffynfa naturiol gadarn rhag llifogydd. Felly, bydd y polisi MR a fwriadwyd ymhob
cyfnod yn gadael i’r twyni tywod ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr a sicrhau
cynnal ceg yr aber.
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5.5.69

Darnau mawr o wastadeddau tywod yw mwyafrif morlin PDZ12, gyda gweddill y morlin yn
draethau graean. Yn benodol mae MR yn ystod y ddau gyfnod olaf yn Uned Bolisi 12.2 a
12.3 ac yn ystod yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 12.5, yn ogystal ag yn yr aber yn Unedau
Polisi 12.9 a 12.11, yn ceisio osgoi ymestyn amddiffynfa galed ymhellach ar hyd y lan hon
gan fwriadu cadw rhywfaint o reolaeth ond hefyd treiglo’n ôl y gyfundrefn dwyni.

5.5.70

Mae creigres fiogenig yn Unedau Polisi 12.1, 12.2, 12.5, 12.6, 12.16, 12.18, 12.20, 12.21,
12.22, 12.23 ac 12.25 (gwelwch Atodiad G-VI). Ni fyddai polisïau NAI ar gyfer Unedau
Polisi 12.1, 12.21, 12.23 ac 12.25 yn peri gweithgareddau aflonyddu’n deillio o brosiectau a
byddai hefyd yn caniatáu symudiad digymell y creigresi. Ni fyddai polisïau MR (yn cael eu
dilyn gan NAI) yn Unedau Polisi 12.5, 12.16 ac 12.22 yn cyfyngu ar symudiad y greigres
fiogenig na’i datblygiad. Ni fyddai HTL yn cael ei ddilyn gan MR yn Unedau Polisi 12.2 ac
12.18 chwaith yn cyfyngu ar symudiad y greigres fiogenig, ac fe ystyrir bod digon o le ar
gael fel bod polisïau HTL ar gyfer yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 12.6 ac 12.20 yn
ogystal â phresenoldeb cyfyngedig creigres yn dangos na fyddai unrhyw gyfyngiad yn
digwydd. At ei gilydd, felly nid oes unrhyw effaith i’w disgwyl ar nodwedd y creigresi
(gwelwch Atodiad G-VI).

5.5.71

Mae twyni tywod ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yn PDZ12 yn Uned Bolisi 12.7 ac yn
rhan o Uned Bolisi 12.1. Polisi dewisol Unedau Polisi 12.7 a 12.1 yw NAI a fyddai’n gadael
i’r twyni ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – ac ni fyddai unrhyw golled o
ganlyniad i erydiad yn un o ganlyniadau polisïau CRhT2.

5.5.72

Gallai polisi HTL ar gyfer yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 12.8 beryglu unrhyw ogofâu môr
all fod yn bresennol. O dderbyn natur strategol yr asesiad nid oes modd cael gwybod a
fyddai effaith ar yr ogofâu môr o ganlyniad i weithredu yn y dyfodol. O ganlyniad, yn
rhagofalus gallai fod effaith andwyol. Fodd bynnag, y disgwyl yw y dylai lliniaru yn ystod
proses ddylunio cynllun osgoi cau neu rwystro’r nodweddion hyn.

5.5.73

Yr Uned Bolisi agosaf at ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion yw Uned
Bolisi 12.11 gyda MR fel y polisi dewisol yn y cyfnod cyntaf a NAI yn y ddau gyfnod olaf.
Dangosodd modelu maint llifogydd neu erydiad 100 mlynedd na fydd unrhyw effaith ar
gyfanrwydd yr ACA hon ac mae tynnu ar GIS yn nodi nad yw colli cynefin o’r ACA hon yn
debygol yn PDZ12 o ganlyniad i bolisi CRhT. Fodd bynnag, mae perygl bach y gallai tarfu
yn ystod gweithredu’r polisi MR yn Uned Bolisi 12.11 effeithio ar nodweddion yr ACA (naill
ai gynefinoedd neu rywogaethau) allai beri tangyflawni byrdymor o amcanion cadwraeth y
safle.

5.5.74

Mae morlin gogledd-orllewin y PDZ hwn yn cynnwys amryw unedau lle awgrymwyd HTL
gan gynnwys Unedau Polisi 12.17 (Traethellau Cricieth), 12.18 (Harbwr Cricieth), 12.20
(Gorllewin Cricieth) a 12.24 (Afon Wen). Gallai HTL yn yr unedau hyn gyfyngu ar
ddatblygiad naturiol gwastadedd tywod rhynglanwol o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr, a
allai gyfyngu ar led y traeth a lleihau maint nodwedd gwastadedd tywod rhynglanwol, er
nad yw terfynau’r safle ond yn ymestyn yn rhannol i rai o’r unedau hyn. Mae Tabl 5.5 yn
cyflwyno’r golled cynefinoedd arwyddol ymhob cyfnod yn y PDZ hwn.

5.5.75

Mesurau ataliol / lliniaru: Posibilrwydd symud amddiffynfeydd tua’r tir lle bo modd (yn
arbennig yn Uned Bolisi 12.9) pan fo hynny’n ymarferol er mwyn i wastadeddau llaid
dreiglo’n ôl gyda chynnydd yn lefel y môr.
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5.5.76

Dylid gweithredu rhaglen arolygu (yn cwmpasu Unedau Polisi 12.2, 12.5, 12.6, 12.16,
12.18, 12.20, 12.22 ac 12.24) i sicrhau bod cyflenwad gwaddod yn cael ei gynnal ac nad
yw’r hydromorffoleg a dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad
tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol.

5.5.77

Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Aber Afon Glaslyn / Traeth Bach
er mwyn sicrhau bod lliniaru’n cyflawni’r meintiau a fwriadwyd, ac i gynorthwyo ysbrydoli
amseroldeb mesurau priodol.

5.5.78

Wrth ddylunio unrhyw gynllun MR yn Uned Bolisi 12.16, dylid cynnal arolwg i gael gwybod
lleoliad ogofâu môr a, os ydynt yn bresennol ar lan y cynllun, dylid cymryd camau i osgoi
rhwystro neu darfu ar nodweddion yr ogofâu môr.

5.5.79

Mae modd osgoi tarfu ar neu golli’r cynefin neu rywogaethau gweundir neu goetir yn ACA
Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion yn rhwydd ar adeg dylunio’r cynllun heb
lawer o berygl. Gall y lliniaru hwn gael ei weithredu’n llwyddiannus gan osgoi, felly, dod i
gasgliad y bydd effaith andwyol.

5.5.80

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaeth fanwl yn nodi a fyddai cynefin yn cael ei
golli, a faint. O dderbyn y tybiaethau gwaethaf, gallai rhagor o fanylion y camau gweithredu
tebygol ac astudiaeth benodol i safle ddod i gasgliad na fyddai dim cynefin yn cael ei golli,
o dderbyn y senario achos gwaethaf yn yr asesiad hwn. Mae’r ardaloedd lle gallai
cynefinoedd gael eu colli’n gymharol fawr ac mae’r ffaith y byddai ardaloedd mor isel yn
dangos newid mawr yn gwaethygu hyn, ond nid yw hyn yn ystyried ailgronni gwaddodion
yn yr aber na sut fyddai gorlifo ardaloedd i’r gogledd o’r Cob yn dylanwadu ar ddatblygiad
gwastadedd tywod rhynglanwol a morfa heli. O ganlyniad, mae disgwyl i’r tybiaethau a
ddefnyddiwyd i benderfynu colled fod wedi arwain at golli llawer mwy o gynefinoedd nag a
fyddai’n digwydd.

5.5.81

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion cynefin
rhynglanwol (gwastadedd tywod) ac aber yr ACA o ganlyniad i bolisïau CRhT2. Fodd
bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr ACA.
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA.
ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion: dod i gasgliad na fydd dim effaith
andwyol ar gyfanrwydd yr ACA.

PDZ 13
5.5.82

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ13 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, ACA Clogwyni Pen
Llŷn ac AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal.
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5.5.83

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Mae Bae Tremadog yn cwmpasu PDZ13 i gyd.
Mae’r dewisiadau rheoli ym Mae Tremadog yn cynnwys NAI, HTL a MR.

5.5.84

Bydd NAI ar Bentir Porth Ceiriad ac Ynys Tudwal (Uned Bolisi 13.16 i 13.19) yn gadael i’r
arfordir ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr ac yn peri erydu naturiol a ffynhonnell
naturiol o ddeunydd i’r arfordir.

5.5.85

Bydd HTL yn Unedau Polisi 13.2 (y cyfnod cyntaf); 13.3, 13.4, 13.5 ac 13.6 (pob cyfnod);
13.7, 13.8, 13.11 ac 13.12 (y cyfnod cyntaf); 13.13 (pob cyfnod); ac 13.14 ac 13.15 (y
cyfnod cyntaf) yn cyfyngu ar y cynefin rhynglanwol. Fodd bynnag, mae’r cynefin
rhynglanwol yn Unedau Polisi 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 ac 13.15
oddi allan i derfyn yr ACA. O ganlyniad, dim ond HTL yn Unedau Polisi 13.6, 13.7 ac 13.8
allai gyfyngu ar ddatblygiad naturiol gwastadedd tywod rhynglanwol o ganlyniad i gynnydd
yn lefel y môr. Gallai hynny gyfyngu ar led y traeth a lleihau maint nodwedd gwastadedd
tywod rhynglanwol, er nad yw terfynau’r safle ond yn ymestyn yn rhannol o fewn rhai o’r
unedau hyn. Mae Tabl 5.6 yn cyflwyno’r golled cynefinoedd arwyddol ymhob cyfnod yn y
PDZ hyn. Ni chaiff unrhyw leihad gweladwy ym maint y cynefin rhynglanwol ei nodi yn y
cyfnod cyntaf. O ganlyniad, dim ond yn Uned Bolisi 13.6 (Traeth y De) y mae gostyngiad
ym maint cynefin cymhwysol yr ACA i’w ddisgwyl, oherwydd gwarchod harbwr a thref
Pwllheli.
Tabl 5.8

Rhagolwg o Golled Cynefinoedd yn PDZ13 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

13.6
ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau

Colled Cynefin (ha)*

Uned
Bolisi

13.7
13.8

Math o Gynefin

Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm

0.00

1.19

0.80

1.99

0.09

0.09

0.11

0.11

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).

5.5.86

Mae darnau o greigresi islanwol ger y traeth yn Unedau Polisi 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10,
13.16 ac 13.19. Mae creigresi rhynglanwol yn Unedau Polisi 13.3, 13.8, 13.9, 13.16, 13.18
ac 13.19. Bydd polisi NAI (13.1; 13.9, 13.10, 13.16 i 13.19) yn gadael i’r clogwyni sydd
wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd
yn lefel y môr yn peri lleihau’r amlygiadau rhynglanwol. Bydd y cyflenwad gwaddod hefyd
yn cynyddu maint y creigresi islanwol yn y pen draw. Mae’r creigresi islanwol yn PDZ13 yn
cynnwys creigres greigwely a chreigresi biogenig. Mae’r polisïau HTL ar hyd blaendraeth
creigiog 13.6, 13.7, 13.8, 13.13, 13.14 ac 13.15. Oherwydd bod tir uchel yn cyfyngu’r
blaendraeth creigiog yn Unedau Polisi 13.13, 13.14 ac 13.15 bydd blaendraeth
rhynglanwol yn cael ei golli’n naturiol ac nid o ganlyniad i bolisi CRhT2 a bydd y cyflenwad
gwaddod i’r creigresi islanwol yn cael ei newid yn naturiol. Gydag HTL yn y cyfnod cyntaf
yn Unedau Polisi 13.7 ac 13.8, nid oes colli cynefin rhynglanwol amlwg yn y tyniadau GIS o
dderbyn y cynnydd cyfyngedig yn lefel y môr a symudiad sydd ar gael yn y parth
rhynglanwol isaf a chanol. Bydd HTL yn yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 13.3 ar y lan uchaf
ac, o dderbyn bod y greigres rynglanwol ar y lan isaf ac nad oes disgwyl i gyfyngiad y lan
uchaf beri cyfyngiad y lan isaf, bydd y greigres yn gallu ymateb i gynnydd yn lefel y môr
trwy fudo tua’r tir o fewn y parth rhynglanwol. O ganlyniad nid oes disgwyl unrhyw
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gyfyngiad. Nid oes creigresi yn Unedau Polisi 13.2, 13.4, 13.5, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14
ac 13.15 ac, felly, nid oes disgwyl i’r polisïau beri colli cynefin creigres rhynglanwol nac
islanwol na newid cyflenwad gwaddod i greigresi islanwol. Yn y pen draw byddai polisi
dewisol MR yn Unedau Polisi 13.7, 13.8, 13.11, 13.12, 13.14 ac 13.15 yn sicrhau na fyddai
gwasgfa arfordirol yn broblem, gan y bydd cynefin creigres (os oes un neu beidio) yn gallu
ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr yn y byrdymor i hirdymor ac ni fydd maint y
cynefin creigres islanwol yn gostwng.
5.5.87

Darnau mawr o draethau (gwastadeddau tywod) yw mwyafrif morlin PDZ13, gyda’r dewis
polisi rheoli at ei gilydd yn HTL neu MR. Bwriadwyd NAI ar gyfer ardaloedd o glogwyni’n
nodweddiadol ar y pentir (Uned Bolisi 13.10) ac ardaloedd o wastadeddau tywod (Uned
Bolisi 13.9 a 13.1) fydd yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.

5.5.88

NAI yw polisi dewisol rhan gyfan ACA Clogwyni Pen Llŷn ac AGA Mynydd Cilan, Trwyn y
Wylfa ac Ynysoedd Tudwal yn PDZ13 – felly, bydd y clogwyni’n gallu ymateb yn naturiol i
gynnydd yn lefel y môr a bydd unrhyw golli cynefin o ganlyniad i brosesau naturiol erydiad
ac nid y CRhT.

5.5.89

Mesurau ataliol / lliniaru: Dylid gweithredu rhaglen arolygu er mwyn sicrhau cynnal
cyflenwad gwaddod ac nad yw’r hydromorffoleg a dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu
plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio ar y nodweddion
rhynglanwol a’r greigres.

5.5.90

Yn ogystal, dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Unedau Polisi 13.6 i
13.8 er mwyn sicrhau bod lliniaru’n cyflawni’r meintiau a fwriadwyd, ac i gynorthwyo
ysbrydoli amseroldeb mesurau priodol, yn ogystal â chadarnhau newidiadau disgwyliadwy
a thrwy hynny ganiatáu unrhyw fesurau ataliol mewn ymateb i gynnydd annisgwyl yn lefel y
môr.

5.5.91

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaeth fanwl yn nodi a fyddai cynefin yn cael ei
golli, a faint. O dderbyn y tybiaethau gwaethaf, gallai rhagor o fanylion y camau gweithredu
tebygol ac astudiaeth benodol i safle ddod i gasgliad na fyddai dim neu neu ond ychydig o
gynefin yn cael ei golli, o dderbyn y senario achos gwaethaf yn yr asesiad hwn.

5.5.92

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA, gan ei bod yn debygol y bydd cryn lleihad ym maint nodweddion
cynefin rhynglanwol (gwastadedd tywod) ac aber yr ACA o ganlyniad i bolisïau CRhT2.
Fodd bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr ACA.
ACA Clogwyni Pen Llŷn: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr
ACA.
AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal: dod i gasgliad na fydd dim
effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA
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PDZ 16
5.5.93

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ16 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn, ACA Twyni
Abermenai i Aberffraw, ACA Cors Heli Glannau Môn, ACA Y Fenai a Bae Conwy ac AGA
Traeth Lafan, Bae Conwy.

5.5.94

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: Mae Llyn Cwellyn tuag 11km i fyny’r afon o’r
Foryd yn PDZ16. O dderbyn ffurf y tir yn y cylch, mae ymwthiad halwynog neu rwystro
unrhyw nodweddion yr ACA yn annhebygol dros ben. Felly, mae’n cael ei ystyried na fydd
unrhyw effaith ar nodweddion ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn o ganlyniad i’r dewisiadau
rheoli.

5.5.95

Mae darnau o dwyni tywod ACA Twyni Abermenai i Aberffraw gyda chysylltiad arbennig â’r
prosesau arfordirol ym Mae Llanddwyn (Uned Bolisi 16.7), Morfa Dinlle (Uned Bolisi 16.4),
Y Foryd (16.5) ac ychydig yn Aber Afon Cefni (Uned Bolisi 16.10). Bydd y gymuned morfa
heli gyffiniol yn lleihau colled twyni tywod gyda pholisi NAI yn yr holl ardaloedd ac eithrio
Unedau Polisi 16.4 (MR/MR/NAI) ac 16.5 (HTL/MR/NAI), fydd yn gadael i’r twyni tywod
ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr, gan fod y twyni’n gallu addasu a chaniatáu
dilyniant naturiol yn gyfochrog â llai o reolaeth. Byddai angen rheoli twyni yn Uned Bolisi
16.4 yn briodol ac, oherwydd bod hwn yn gynllun strategol, nid oes manylion ar gael a allai
beri perygl i rai cynefinoedd twyni. Nid oes disgwyl i bolisi’r HTL beri unrhyw gyfyngiad
ffisegol ar y twyni na gwaddod yn Uned Bolisi 16.5 yn y cyfnod cyntaf o dderbyn ei lleoliad
i’r dwyrain o’r gyfundrefn dwyni (ac i bob diben tua’r tir o’r gyfundrefn dwyni) oddi allan i
ffiniau’r safle. Byddai MR yn Uned Bolisi 16.5 yn yr ail gyfnod yn golygu tynnu cyfyngiadau
ar ddatblygiad cynefin rhynglanwol yn y Foryd, nad oes disgwyl iddynt ymestyn hyd at ACA
y Twyni yn yr ail gyfnod a, gyda NAI yn y trydydd cyfnod, byddai’r twyni a chynefinoedd
rhynglanwol eraill yn datblygu’n naturiol gyda chynnydd yn lefel y môr.

5.5.96

Yn ACA Cors Heli Glannau Môn mae Aber Afon Cefni yn Unedau Polisi 16.8 (Coedwig
Niwbwrch), 16.9 (yr arglawdd a’r pentref) ac 16.10 (Clogwyni Bodowen) ac mae’n cynnwys
gwastadeddau tywod a morfeydd heli. Bydd y polisi NAI yng ngheg yr aber (Unedau Polisi
16.8 ac 16.10) a’r aber allanol yn gadael i’r aber ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y
môr a bydd unrhyw golled cynefin o ganlyniad i brosesau naturiol. Gallai’r polisi HTL yn yr
aber mewnol (Uned Bolisi 16.9; (yr arglawdd a’r pentref) beri colli cynefin rhynglanwol trwy
wasgfa arfordirol. Fodd bynnag, y disgwyl yn y fan hon yw y bydd cynefin morfa heli’n gallu
ymateb i gynnydd yn lefel y môr o fewn y safle, ar draul darnau o wastadedd llaid
rhynglanwol. Caiff maint y golled cynefin o ganlyniad i amddiffyn yr isadeiledd cludiant
(ffordd) yn yr uned hon ei gyflwyno yn Nhabl 5.7. Yr amddiffynfa bresennol yn Uned Bolisi
16.9 yw arglawdd carreg ar oledd ar lan ddwyreiniol yr afon. Bydd y lan orllewinol
ddiamddiffyn yn gadael i’r aber weithredu’n fwy naturiol; fodd bynnag, bydd newid ym maint
y cynefinoedd aberol gan beri tangyflawni amcanion cadwraeth nodwedd hon y Safle.

5.5.97

Mae Aber Braint yn Uned Bolisi 16.6 (Traeth Abermenai) gyda pholisi dewisol NAI fyddai’n
gadael i’r aber ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr. Dros gyfnod, bydd llifogydd
llanwol rheolaidd yn digwydd a gall yr aber symud tua’r tir, er y byddai ffurf tir yr arfordirol
yn cyfyngu ar orlifo a chaiff nodwedd yr aber ei chynnal. Yn Uned Bolisi 16.6 bydd unrhyw
golled cynefin o ganlyniad i brosesau naturiol ac nid o ganlyniad i bolisi’r CRhT.
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Tabl 5.9

Rhagolwg o Golled Cynefinoedd yn PDZ16 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

ACA Y Fenai a Bae
Conwy
ACA Cors Heli
Glannau Môn
ACA Y Fenai a Bae
Conwy

Colled Cynefin (ha)*

Uned
Bolisi

16.5
16.9
16.11
16.33

Math o Gynefin

Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd llaid
rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol
Gwastadedd
tywod rhynglanwol

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm
0.65

0.65
11.06

16.16

0.85

4.25

0.53

3.26

3.79

1.67

8.34

10.01

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).

5.5.98

Mae nodwedd gwastadeddau llaid / gwastadeddau tywod ACA Cors Heli Glannau Môn yn
rhan o gymhlethdod o gynefinoedd morfa heli a thwyni o boptu’r cyfundrefnau twyni yng
Nghwningar Niwbwrch. Felly, mae’n bwysig o ran cyfanrwydd adeileddol y safle, a
ddewiswyd yn bennaf oherwydd amrywiaeth o fathau twyni tywod Helaethiad I. Mae’r
clystyrau mwyaf sylweddol o forfa heli Salicornia spp. ar Draeth Malltraeth yn Aber Afon
Cefni. Mae nodweddion hyn yr ACA yn Unedau Polisi 16.6 (NAI), 16.7 (NAI), 16.8 (NAI),
16.9 (HTL) ac 16.10 (NAI). NAI yw’r polisi dewisol yng ngheg yr aber (Uned Bolisi 16.8 ac
16.10) ac yn Unedau Polisi 16.6 ac 16.7. Bydd y polisi NAI yn gadael i’r cynefinoedd
rhynglanwol weithredu’n naturiol ac yn gadael i’r morfa heli fudo’n ôl wrth i’r gwastadeddau
tywod / gwastadeddau llaid ddal i symud tua’r tir mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr.
Gan fod y cynefin gwastadedd tywod / gwastadedd llaid a morfa heli’n gallu mudo tua’r tir,
ni fydd unrhyw golled cynefin o ganlyniad i bolisi CRhT2. Bydd unrhyw golli cynefin yn yr
Unedau Polisi hyn o ganlyniad i brosesau naturiol ac eithrio’r hyn a nodwyd yn Uned Bolisi
16.9, fel y disgrifiwyd ym mharagraff 5.5.82 uchod. O ganlyniad, byddai colled i’r nodwedd
gwastadedd llaid rhynglanwol yn ACA Cors Heli Glannau Môn.

5.5.99

Bydd polisïau NAI yn Unedau Polisi 16.6, 16.13, 16.15, 16.16, 16.18, 16.20, 16.23, 16.25,
16.26, 16.30 ac 16.31 yn ACA Y Fenai a Bae Conwy yn gadael i’r blaendraeth sydd wrthi’n
erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel
y môr yn peri lleihau maint yr amlygiadau rhynglanwol. Fodd bynnag, gall cyflwr y ponciau
tywod newid os caiff deunydd erydu ei ddyddodi’n barhaol yn y cylch – naill ai’n newid
math y gwaddod, neu’n cynyddu / lleihau uchder y ponciau tywod; fodd bynnag, bydd hyn o
ganlyniad i’r prosesau naturiol ac nid i bolisïau’r CRhT. Ni fydd polisïau HTL yn yr Unedau
Polisi 16.5 (y cyfnod cyntaf yn unig), 16.11 (y ddau gyfnod cyntaf yn unig), 16.12 (holl
gyfnodau), 16.14 (holl gyfnodau), 16.17 (y cyfnod cyntaf yn unig), 16.19 (holl gyfnodau),
16.21 (y ddau gyfnod cyntaf yn unig), 16.22 (y ddau gyfnod cyntaf yn unig), 16.24 (holl
gyfnodau), 16.27 (holl gyfnodau), 16.28 (y ddau gyfnod cyntaf yn unig), 16.29 (holl
gyfnodau) ac 16.33 (y ddau gyfnod cyntaf yn unig) yn atal y ponciau tywod islanwol rhag
ymateb i gynnydd yn lefel y môr, ond gallai hyn fod ar draul y cynefinoedd rhynglanwol a
allai leihau. Fodd bynnag, nid yw terfyn yr ACA yn cwmpasu arwynebedd llawn y cynefin
rhynglanwol yn y PDZ hwn, gyda dim ond yr unedau canlynol yn cynnwys cynefin
rhynglanwol dynodedig ar hyd eu glannau gyda pholisi HTL: 16.5 = HTL/MR/NAI
(gwastadedd tywod a morfa heli); 16.11 = HTL/HTL/MR (gwastadedd tywod) ac 16.33 =
HTL/HTL/MR (gwastadedd tywod). Wrth i’r cynefinoedd rhynglanwol gael eu gwasgu o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr a’r cyfyngiad oherwydd polisi HTL, gallai hyn gyfyngu ar
led y traeth a lleihau maint nodwedd gwastadedd tywod rhynglanwol a hefyd maint neu
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strwythur y greigres rynglanwol, er nad yw terfynau’r safle ond yn ymestyn yn rhannol i
Uned Bolisi 16.11. Caiff y golled cynefinoedd ddisgwyliedig ei chyflwyno yn Nhabl 5.7.
Byddai MR yn yr ail gyfnod neu’r trydydd yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn
broblem mewn perthynas â’r cynefin rhynglanwol. Dewiswyd HTL yn yr unedau hyn er
mwyn amddiffyn isadeiledd cludiant (ffordd) neu isadeiledd amddiffyn gwladol, er nad yw
hynny ond yn y tymor canolig, gyda’r bwriad o adlinio’r asedau hyn draw o’r arfordir. O
dderbyn mai dim ond tri o’r unedau polisi HTL hirdymor sydd o fewn terfynau rhynglanwol y
safle allan o dair ar ddeg o unedau polisi ac, o dderbyn natur patrymau a symudiad
gwaddod o fewn Afon Menai a Thraeth Lafan (yn ogystal â’r glannau cyfyngedig), nid oes
rhwystr i’w ddisgwyl i symudiad gwaddodion a datblygiad y boncen dywod islanwol. Ar ben
hynny, nid oes disgwyl colled ym maint neu ddosbarthiad y nodweddion cynefin cilfachau a
baeau bas.
5.5.100

Ar hyd morlin AGA Traeth Lafan, Bae Conwy, y dewis rheoli yw NAI sy’n gadael i’r ponciau
tywod ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Yn Uned Bolisi 16.33, y dewis polisi arfaethedig yw
HTL yn ystod y ddau gyfnod cyntaf gyda MR yn y trydydd cyfnod. Gallai’r polisi HTL beri
gwasgfa arfordirol a gostyngiad o ganlyniad ym maint cynefin gwastadedd tywod
rhynglanwol. Tra bo’r gostyngiad ym maint y cynefin rhynglanwol yn fach mewn perthynas
â’r arwynebedd llawn, gallai ddal i beri peidio â chyflawni cyflwr ffafriol y bioden fôr a’r
gylfinir.

5.5.101

Mesurau ataliol / lliniaru: Posibilrwydd symud amddiffynfeydd tua’r tir lle bo hynny’n
ymarferol i adael i wastadeddau llaid a gwastadeddau tywod dreiglo’n ôl gyda chynnydd yn
lefel y môr.

5.5.102

Paratoi cynllun rheoli a strategaeth mewn cysylltiad â chyfundrefn dwyni Morfa Dinlle a’r
cylch er mwyn sicrhau bod cynigion a chamau gweithredu MR yn gwella’r cynefinoedd
twyni a chaniatáu iddynt ddatblygu’n briodol.

5.5.103

Er na fwriadwyd hynny er mwyn lliniaru neu atal, dylid cadw golwg i sicrhau nad yw maint
nodwedd morfa heli a dosbarthiad mathau o forfa heli’n cael eu colli yn lle’r golled o
wastadedd llaid rhynglanwol sydd i’w disgwyl.

5.5.104

Er na fwriadwyd hynny er mwyn lliniaru neu atal, dylid cadw golwg i sicrhau nad yw maint y
ponciau tywod islanwol at ei gilydd yn newid o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.

5.5.105

Er na fwriadwyd hynny er mwyn lliniaru neu atal, dylid cadw golwg i sicrhau nad yw maint
neu ddosbarthiad cynefinoedd creigres yn lleihau o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.

5.5.106

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaeth fanwl yn nodi a fyddai cynefin yn cael ei
golli, a faint. O dderbyn y tybiaethau gwaethaf, gallai rhagor o fanylion y camau gweithredu
tebygol ac astudiaeth benodol i safle ddod i gasgliad na fyddai dim cynefin yn cael ei golli,
o dderbyn y senario achos gwaethaf yn yr asesiad hwn. Mae’r ardaloedd lle gallai
cynefinoedd gael eu colli’n gymharol fawr ac mae’r ffaith y byddai ardaloedd mor isel yn
dangos newid mawr yn gwaethygu hyn, ond nid yw hyn yn ystyried ailgronni gwaddodion
yn yr ardal a fyddai’n dylanwadu ar ddatblygiad gwastadedd tywod a morfa heli
rhynglanwol. O ganlyniad, mae disgwyl i’r tybiaethau a ddefnyddiwyd i benderfynu colled
fod wedi arwain at golli llawer mwy o gynefinoedd nag a fyddai’n digwydd.
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5.5.107

Implications for the integrity of the Site:
ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA.
ACA y Twyni o Abermenai i Aberffraw: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA.
ACA Cors Heli Glannau Môn: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith ar
gyfanrwydd yr ACA, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion cynefin
rhynglanwol (gwastadedd llaid) ac aber yr ACA o ganlyniad i bolisïau CRhT2. Fodd
bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr ACA.
ACA Y Fenai a Bae Conwy: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith ar
gyfanrwydd yr ACA, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion cynefin
rhynglanwol (gwastadedd tywod) ac aber yr ACA o ganlyniad i bolisïau CRhT2. Fodd
bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr ACA.
AGA Traeth Lafan, Bae Conwy Bay: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith
andwyol ar gyfanrwydd yr AGA, oherwydd y gall fod lleihad ym mhoblogaethau
diddordebau cymhwysol (oherwydd y gostyngiad ym maint y cynefin cynhaliol sy’n cael ei
ragweld) yr AGA o ganlyniad i bolisïau CRhT2.

PDZ 20
5.5.108

Mae polisi’r CRhT yn amrywio ar hyd morlin y PDZ hwn gan gynnwys NAI, HTL a MR. Mae
PDZ20 yn cynnwys nodweddion diddordeb ACA Pen y Gogarth, ACA Y Fenai a Bae
Conwy ac AGA Traeth Lafan, Bae Conwy.

5.5.109

Crynodeb o effeithiau tebygol y polisi: NAI yw’r polisi dewisol ar gyfer Unedau Polisi
20.12 a 20.13 sy’n cwmpasu mwyafrif cynefin clogwyn Pen y Gogarth. Felly nid oes dim
effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir i’w disgwyl.

5.5.110

Mae’r cynefin clogwyn dan dyfiant yn Unedau Polisi 20.12, 20.13 a 20.14 gyda NAI fel y
polisi dewisol. Felly, bydd unrhyw golli cynefin o ganlyniad i erydiad yn digwydd oherwydd
prosesau naturiol ac nid o ganlyniad i bolisi CRhT2.

5.5.111

Dim ond Uned Bolisi 20.1 sy’n cynnwys cynefin rhynglanwol dynodedig a allai deimlo
effaith y polisi HTL arfaethedig ar gyfer yr holl gyfnodau, er mwyn amddiffyn isadeiledd
cludiant (yr A55). Wrth i’r cynefin rhynglanwol gael ei wasgu o ganlyniad i gynnydd yn lefel
y môr a’r cyfyngiad oherwydd polisi HTL, gallai hyn gyfyngu ar led y traeth a lleihau maint
nodwedd gwastadedd tywod rhynglanwol. Caiff maint y golled cynefinoedd ddisgwyliedig ei
gyflwyno yn Nhabl 5.8. Yn ogystal, gallai’r cyfyngiadau hyn effeithio ar nodweddion cynefin
creigres a dosbarthiad nodweddion cynefin cilfachau a baeau bas yn yr ardal leol hon
(Uned Bolisi 20.1). Er yr awgrymwyd HTL mewn Unedau Polisi eraill (sef 20.2, 20.3 a
20.11) sy’n cynnwys cynefin rhynglanwol, nid yw’r rhain yn o fewn y safle dynodedig.

5.5.112

Bydd y ponciau tywod islanwol yn gallu ymateb i’r amgylchiadau newidiol ac ni fydd
polisïau CRhT2 yn effeithio er gwaeth arnynt, oherwydd y gall symudiad ddigwydd gyda’r
lan i barthau rhynglanwol sydd yn yr ACA neu ardaloedd o gynefin rhynglanwol heb eu
dynodi, er bod arolygu i’w argymell i gadarnhau hyn yn y pen draw.
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Tabl 5.10

Rhagolwg o Golled Ddisgwyliedig yn PDZ20 o ganlyniad i Bolisi’r CRhT

Safle Dynodedig

ACA Y Fenai a Bae
Conwy

Colled Cynefin (ha)*

Uned
Bolisi

Math o Gynefin

20.1

Gwastadedd
tywod rhynglanwol

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm

0.06

0.28

0.73

1.07

* Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).

5.5.113

Nid yw AGA Traeth Lafan, Bae Conwy ond yn cwmpasu ardal fechan o Uned Bolisi 20.1
gyda pholisi dewisol yno o HTL yn ystod pob cyfnod. Gallai gwasgfa arfordirol effeithio ar yr
ardal hon a bydd colled lwyr o 1.07ha o wastadedd tywod rhynglanwol (gwelwch Dabl 5.8)
yn ystod y tri chyfnod yn digwydd o flaen yr amddiffynfa. Gallai’r polisi HTL beri gwasgfa
arfordirol a lleihad o ganlyniad ym maint cynefin gwastadedd tywod rhynglanwol. Tra bo’r
gostyngiad ym maint cynefin rhynglanwol yn fach (<0.6%) mewn perthynas â’r arwynebedd
llawn, gallai ddal i olygu peidio â chyflawni cyflwr ffafriol y bioden fôr a’r gylfinir.

5.5.114

Mesurau ataliol / lliniaru: Ni nodwyd dim.

5.5.115

Er na fwriadwyd hynny er mwyn lliniaru neu atal, dylid cadw golwg i sicrhau nad yw maint y
ponciau tywod islanwol at ei gilydd yn newid o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.

5.5.116

Er na fwriadwyd hynny er mwyn lliniaru neu atal, dylid cadw golwg i sicrhau nad yw maint
neu ddosbarthiad cynefinoedd creigres yn lleihau o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.

5.5.117

Peryglon / Tybiaethau: Caiff y golled cynefinoedd ei hystyried yn rhagofalus a, lle bo
unrhyw waith i gael ei wneud, byddai astudiaeth fanwl yn nodi a fyddai cynefin yn cael ei
golli, a faint. Mae’r ardaloedd lle gallai cynefinoedd gael eu colli’n fach, ond nid yw’n
ystyried ailgronni gwaddodion yn yr ardal a sut fyddai hyn yn dylanwadu ar ddatblygiad
gwastadedd tywod rhynglanwol.

5.5.118

Goblygiadau i gyfanrwydd y safle:
ACA Y Fenai a Bae Conwy: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith ar
gyfanrwydd yr ACA, gan ei bod yn debygol y bydd lleihad ym maint nodweddion cynefin
rhynglanwol (gwastadedd tywod) a chilfachau a baeau bas yr ACA o ganlyniad i bolisïau
CRhT2. Fodd bynnag, ni fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion eraill yr
ACA.
ACA Pen y Gogarth: dod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd yr
ACA.
AGA Traeth Lafan, Bae Conwy Bay: Nid oes modd dod i gasgliad na fydd unrhyw effaith
andwyol ar gyfanrwydd yr AGA, oherwydd y gall fod lleihad ym mhoblogaethau
diddordebau cymhwysol (oherwydd y gostyngiad ym maint y cynefin cynhaliol sy’n cael ei
ragweld) yr AGA o ganlyniad i bolisïau CRhT2.
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6

ASESIAD CYFUNOL A CHRONNOL

6.1

Cyflwyniad

6.1.1

Fel y trafodwyd eisoes, mae angen ystyried dwy agwedd ar effeithiau cyfunol: effeithiau
polisi CRhT ymhob uned asesu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill fel yr amlinellwyd
yn Adran 4 ac effeithiau cronnol polisi CRhT mewn unedau asesu cyfagos i effeithio ar y
dynodiadau Rhyngwladol cyfan. Y bwriad yw dim ond penderfynu a fyddai effeithiau polisi
CRhT ar y cyd ag effeithiau cynlluniau a phrosiectau eraill yn cael effaith andwyol ar
gyfanrwydd safleoedd rhyngwladol. Dim ond pan fo’r asesiad ‘yn unig’ wedi dod i gasgliad
na fyddai unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd y safleoedd rhyngwladol fyddai asesiad
cyfunol yn cael ei wneud.

6.2

Yr Asesiad Cyfunol a Chronnol gyda Chynlluniau a Phrosiectau Eraill

6.2.1

Cynhwyswyd holl PDZ yn yr asesiad effaith gyfunol a chronnol.

6.2.2

Adolygwyd y Cynllun Cludiant Cenedlaethol (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2010) a
nodwyd trwy ei HRA na fyddai unrhyw effaith andwyol ar Safleoedd Ewropeaidd ac, fel y
cyfryw, na fyddai effaith gyfunol.

PDZ 1, PDZ 2, PDZ 3, PDZ 4 and PDZ5
6.2.3

Cynlluniau / polisïau perthnasol a ystyriwyd i’w cynnwys:
 Cynllun Datblygu Lleol Parc
(Mabwysiadwyd Medi 2010).

Cenedlaethol

Arfordir

Penfro

2011-2021

 Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Sir Benfro 2000.
 Cynllun Rheoli Llifogydd y Dalgylch Afonydd Sir Benfro a Cheredigion (Asiantaeth
yr Amgylchedd Cymru, 2010).
 Consortiwm Cludiant Integredig De-orllewin Cymru – Cynllun Cludiant Rhanbarthol
(2009).
6.2.4

Effaith bosibl polisi: Gallai ymrwymiad i gyrraedd targedau allweddol y CDLl a
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar dai fforddiadwy, llwybrau cludiant, mwynau a gwastraff, a
gwelliant a thwristiaeth gynaliadwy beri datblygiad newydd ar bwys yr arfordir. Fodd
bynnag, yn ogystal, mae’r CDLl yn darparu ar gyfer diogelu Safleoedd Ewropeaidd.
Datblygwyd y CDLl i sicrhau na fydd unrhyw effeithiau sylweddol tebygol ar safleoedd
Ewropeaidd. Mae’r CDLl a’i HRA yn penderfynu na fydd unrhyw effaith andwyol ar
gyfanrwydd Safleoedd Ewropeaidd. O ganlyniad, mae modd dod i gasgliad na fydd
polisïau CRhT2 yn cael effaith gyfunol andwyol ar y cyd â pholisïau’r CDLl neu amcanion
clogwyni morol y LBAP.

6.2.5

Gallai amcanion ar reoli bioamrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau allweddol yn Sir
Benfro ac ar hyd y morlin beri bod polisïau CRhT2 PDZ1, 2, 3 a 4 yn cael effaith andwyol
ar amcanion y LBAP. Yn y LBAP nodwyd y gallai polisïau CRhT2 ddylanwadu ar glogwyni
morol a thwyni tywod. Prif amcan LBAP y clogwyni morol yw cyflawni cyflwr ffafriol ar gyfer
clogwyn a llethr morol, lle caiff y targedau canlynol eu cyrraedd:
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Cynnal maint cymunedau clogwyni a llethrau morol ar 80% o arfordir caled Sir
Benfro.



Adfer neu ail-greu 200ha o laswelltir morol.



Casgliad o rywogaethau planhigion nodweddiadol o bob cydran o’r cynefin hwn yn
bresennol yn 70% o safleoedd y sampl.



Ni ddylai prysgwydd (e.e. eithin Ffrengig), rhedyn ungoes a mieri fod yn drech na
mwy nag 20% o safleoedd y sampl.



Dylai rhywogaethau goresgynnol estron fod yn absennol.

6.2.6

Bydd y NAI ar hyd y morlin lle mae’r cynefin hwn yn sicrhau bod y clogwyni’n gallu ymateb
yn naturiol ac na fydd amddiffynfeydd arfordirol yn cyfyngu arnynt. Felly daethpwyd i
gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn cael effaith gyfunol andwyol ar amcanion clogwyni
morol y LBAP.

6.2.7

Prif amcan y LBAP ar dwyni tywod yw cyflawni cyflwr ffafriol ar gyfer twyni tywod arfordirol
a’u cynefinoedd yn Sir Benfro, lle caiff y targedau canlynol eu cyrraedd:
 Ymhob un o’r cyfundrefnau, bod datblygiad naturiol y prosesau geomorffolegol
parhau yn rhydd o ddylanwadau dynol
 Y dylai’r amrywiaeth ganlynol o gynefinoedd twyni tywod fod mewn cyflwr ffafriol ar
y cyfundrefnau lle maent yn digwydd:

Graean yng ngwaelod twyni



Min traeth



Blaendwyn



Twyn symudol



Twyn lled-sefydlog



Porfeydd twyni



Llac twyn



Gwlyptir twyni arall



Prysgwydd



Coetir

 Dylai rhywogaethau goresgynnol estron fod yn absennol o bob safle.
6.2.8

Nodwyd bod gwaith amddiffyn rhag y môr neu sefydlogi twyni’n effeithio ar safleoedd Sir
Benfro. Tra gall mesurau rheoli twyni’n ofalus gynorthwyo gwrthweithio erydiad difrifol all
fygwth bodolaeth twyni, fel arfer bydd cyfundrefnau amddiffyn peirianyddol yn lleihau’r
fioamrywiaeth gynhenid yn symudiad naturiol cyfundrefnau twyni. Dylid gwrthwynebu
gwaith peirianyddol o’r fath ymhob safle. Fodd bynnag, rhaid defnyddio gwaith sefydlogi lle
arweiniodd prosesau heblaw naturiol at erydiad annerbyniol. Fodd bynnag, rhaid osgoi gorsefydlogi cyfundrefnau twyni er mwyn cynnal eu bioamrywiaeth. Gall amharu ar brosesau
arfordirol gan waith amddiffyn rhag y môr effeithio ar draethlinau yn rhywle arall ar hyd yr
arfordir.
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6.2.9

O fewn PDZ1, 2, 3, 4 a 5 y prif forlin yw clogwyni caled a meddal a gwastadeddau llaid /
gwastadeddau tywod mewn baeau tywodlyd mawr. Mae ardaloedd o dwyni tywod yn y
PDZ hyn yn fach gydag un darn o gynefin twyni yng nghefn y traeth yn Uned Bolisi 4.3. Ni
fydd y polisi HTL yn y cyfnod cyntaf ac yna cilio rheoledig yn y ddau gyfnod olaf yn golygu
gwaith peirianyddol i gyfyngu ar gilio’r twyn ond, yn hytrach, bydd yn cynnal y gyfundrefn
dwyni. Felly, daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn cael effaith gyfunol andwyol
ar amcanion twyni tywod LBAP.

6.2.10

O dderbyn y rhyngweithiadau cyfyngedig, a nodi mai dim ond y gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod rhynglanwol yn PDZ2 a PDZ3 yn ACA Sir Benfro Forol all gael eu
heffeithio gan y CRhT, daethpwyd i gasgliad nad oes disgwyl dim effeithiau cyfunol â’r
CRhLlD.

6.2.11

Dangosodd y Cynllun Cludiant Rhanbarthol (NEWID) nad oedd unrhyw effeithiau i’w
disgwyl ar Safleoedd Ewropeaidd yn y PDZ hyn ac, felly, daethpwyd i gasgliad nad oes
unrhyw effaith gyfunol.

PDZ 5, PDZ 6, PDZ 7, PDZ 8, PDZ 9 and PDZ 10 (partial)
6.2.12

Cynlluniau / polisïau perthnasol a ystyriwyd i’w cynnwys:
 Cyngor Sir Ceredigion – Ymgynghori ar Strategaeth Ddewisol Cynllun Datblygu
Lleol 2007 – 2022.
 Cyngor Sir Ceredigion – Strategaeth Wastraff ar gyfer Ceredigion.
 Cynllun Rheoli Llifogydd y Dalgylch Afonydd Sir Benfro a Cheredigion (Asiantaeth
yr Amgylchedd Cymru, 2010).
 Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Ceredigion 2002.
 Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr o Ddalgylch Gogledd Ceredigion 2008.
 Cynllun Cludiant Rhanbarthol De-orllewin Cymru (NEWID, 2009).
 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gorllewin Cymru (TRACC, 2009).

6.2.13

Effaith bosibl polisi: Gallai ymrwymiad i ddatblygu yng Ngheredigion i gyrraedd
targedau’r CDLl ar dai, hamdden a thwristiaeth a chludiant beri datblygiad newydd ar bwys
yr arfordir. Fodd bynnag, mae Polisi 19 y CDLl yn datgan y bydd datblygiad yn y parth
arfordirol yn cael ei oddef yn unig os oes modd dangos bod angen gwneud hynny ar yr
arfordir; hynny yw, na fyddai’n dibynnu ar waith peirianyddol helaeth i amddiffyn y safle
datblygu arfaethedig; ac y dylai ceisiadau am amddiffynfeydd arfordirol newydd ystyried
holl effeithiau amgylcheddol posibl. Fel y cyfryw, nid oes unrhyw effaith gyfunol andwyol i’w
disgwyl o’r ymrwymiad hwn.

6.2.14

Nid yw Strategaeth Wastraff Ceredigion yn nodi unrhyw gamau penodol a fyddai’n digwydd
yn y parth arfordirol neu ar y lan, trwy ganolbwyntio ar gasglu a dyddodi gwastraff mewn
mannau a drwyddedwyd yn briodol (oddi allan i’r sir). Felly, mae modd dod i gasgliad nad
oes disgwyl i unrhyw effaith gyfunol godi.

6.2.15

O dderbyn y rhyngweithiadau cyfyngedig ac na nodwyd unrhyw effeithiau andwyol o
ganlyniad i bolisïau’r CRhT, daethpwyd i gasgliad nad oes disgwyl unrhyw effeithiau
cyfunol gyda’r CRhLlD.

CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad G
Cyfnod 3: Asesiad Priodol – Fersiwn 2

9T9001/A9/Version 4/304041/Exet
- 68 -

Ionawr 2011

6.2.16

Yn LBAP Ceredigion ni nodwyd unrhyw gynefinoedd sy’n cael eu rhestru yn y LBAP yn
ystod yr HRA ar PDZ 5, 6, 7, 8 neu 9. Fodd bynnag, dynodwyd y frân goesgoch fel
rhywogaeth gysylltiedig â’r AGA yn y cynllun gweithredu. Yn y byrdymor, yr amcanion yw
cynnal y cyrhaeddiad a’r boblogaeth bresennol; a chynyddu’r boblogaeth yng Ngheredigion
i 30 o barau erbyn 2010, gydag o leiaf 2 bâr mewndirol. Yn ystod yr asesiad annibynnol o
PDZ 5 i 9, nid yw’r AGA sy’n cynnal cymuned y frân goesgoch yng Ngheredigion yn
unedau polisi PDZ 5, 6, 7, 8 na 9. Felly daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn
cael effaith gyfunol andwyol ar amcanion y frân goesgoch yn y LBAP.

6.2.17

Nid yw polisïau CRhT2 PDZ 5, 6, 7, 8 neu 9 yn neu yn union ar bwys unrhyw un o’r unedau
Rheoli Adnoddau Dŵr Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr o Ddalgylch Gogledd Ceredigion. Ni
fyddai unrhyw rwystr i ollwng dŵr o ganlyniad i’r CRhT ac nid yw cynnydd yn lefelau dŵr yn
nherfyn isaf afonydd oherwydd cynnydd yn lefel y môr dan ddylanwad unrhyw bolisïau
CRhT. Felly, daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn cael effaith gyfunol andwyol
gyda’r CAMS.

6.2.18

Nododd Cynllun Cludiant Rhanbarthol De-orllewin Cymru (NEWID, 2009) y gallai Ffordd
Gyswllt Gogledd Sir Gâr i Aberteifi effeithio ar ACA Afon Teifi mewn cysylltiad â gollwng /
cyfeintiau /ansawdd dŵr croyw. Nid yw’r nodweddion hyn yn gweithredu ar y cyd â
pholisïau’r CRhT ac, felly, daethpwyd i gasgliad nad oes unrhyw effaith gyfunol.

6.2.19

Nododd Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gorllewin Cymru (TRACC, 2009) y gallai fod effaith
ar ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn Aber Dysynni o ganlyniad i waith adeiladu. Gallai fod
effeithiau byrdymor ar yr un cynefinoedd â’r rhai a nodwyd ar gyfer PDZ10. Felly,
daethpwyd i gasgliad fod effaith gyfunol debygol cyn lliniaru.

PDZ 11, PDZ 12, PDZ 13, PDZ 14, PDZ 15 and PDZ 16
6.2.20

Cynlluniau / polisïau perthnasol a ystyriwyd i’w cynnwys:
 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2007 – 2022
Datganiad Ysgrifenedig (Fersiwn Adneuo Gwanwyn 2009).
 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001 – 2016.
 Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Gwynedd.
 Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Gogledd-orllewin Cymru (Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru, 2009).
 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gorllewin Cymru (TRACC, 2009).
 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru (Taith, 2009).

6.2.21

Effaith bosibl polisi: Oherwydd ymrwymiad yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd
(CDU) bydd cynigion i godi tai ar safleoedd addas heb eu neilltuo o fewn terfynau
datblygu’r canolfannau isranbarthol (Bangor; PDZ16) a’r canolfannau trefol (Caernarfon,
PDZ16; Pwllheli, PDZ13; Porthmadog, PDZ12; a Blaenau Ffestiniog, tua’r tir o PDZ12),
gyda phosibilrwydd datblygu tai yn y parth arfordirol. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn y CDU,
bydd cynigion sy’n debygol o beri niwed sylweddol uniongyrchol neu anuniongyrchol (naill
ai’n unigol neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill) i gyfanrwydd Ardaloedd
Gwarchodaeth Arbennig (posibl neu ddosbarthedig), Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
(ymgeisiol neu ddynodedig), safleoedd Ramsar (arfaethedig neu restredig) yn cael eu
gwrthod heb allu cyrraedd meini prawf arbennig (gwelwch Polisi B14 y CDLl). Fel y cyfryw,
nid oes unrhyw effaith gyfunol andwyol i’w disgwyl oherwydd yr ymrwymiad hwn.
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6.2.22

Gwnaed HRA ar Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Eryri Awdurdod ac fe nodwyd
nad oes unrhyw effeithiau andwyol cysylltiedig â’r CDLl. O ganlyniad, nid oes unrhyw
effeithiau cyfunol cysylltiedig â’r CRhT a’r CDLl.

6.2.23

Gallai amcanion rheoli bioamrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau allweddol yng
Ngwynedd ac ar hyd y morlin beri bod polisïau CRhT2 o PDZ11 i 16 yn cael effaith
andwyol ar amcanion y LBAP. O fewn y LBAP nodwyd y gallai polisïau CRhT2 ddylanwadu
ar glogwyni morol a choetiroedd gwlyb.
 Ymhlith pryderon arbennig sy’n cael eu hamlinellu yn y LBAP mae: Diflannodd peth
coetir gwlyb oherwydd cwympo. Mae enghreifftiau eraill yn dioddef niwed oherwydd
draenio, llygru dŵr a chytrefu planhigion ymosodol fel llysiau’r cythraul. Mae môr o
amgylch llawer o Wynedd.
 Mae amrywiaeth eang o fathau o dyfiant ar y clogwyni a llethrau sydd mor gyffredin
mewn rhannau o’r sir fel Pen Llŷn.
 Mae clogwyni a llethrau morol yn aml yn dan fygythiad o ddatblygu trefol a
diwydiannol, amddiffynfeydd arfordirol amhriodol, llety gwyliau a newidiadau mewn
arferion amaethyddol. Weithiau mae’r adar môr sy’n eu defnyddio i fagu dan
fygythiad cathod a llygod mawr hefyd.
 Tynnwyd rhai cloddiau (nodwedd o Ben Llŷn) i greu caeau mwy. Mae eraill yn
dioddef difrod. Collwyd sgiliau cynnal traddodiadol. Mae tocio mecanyddol llym o
blanhigion, neu dorri ar adeg anghywir y flwyddyn, yn un o amryw broblemau.

6.2.24

O fewn asesiad annibynnol y PDZ, daethpwyd i gasgliad na fyddai effeithiau andwyol ar
unrhyw un o’r cynefinoedd a nodwyd yn y LBAP; felly nid oes dim effaith andwyol i’w
disgwyl yn CRhT2 ar y cyd â’r LBAP.

6.2.25

O dderbyn y rhyngweithiadau cyfyngedig, a diffyg rheoli llifogydd afonol Afon Dyfi, mae
effeithiau’r CRhT yn PDZ 10, 11, 12, 13 ac 16 yn gysylltiedig â chynefinoedd aberol neu
arfordirol na fydd yn peri effaith gyfunol gyda pholisïau’r CRhLlD. Nid oes disgwyl unrhyw
effeithiau o ganlyniad i bolisïau’r CRhT yn PDZ14 ac 15 ac, felly, ni all unrhyw ryngweithiad
ddigwydd. O ganlyniad, daethpwyd i gasgliad na fyddai unrhyw effeithiau cyfunol yn codi.

6.2.26

Nododd Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gorllewin Cymru (TRACC, 2009) y gallai fod effaith
ar ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn Aber Dysynni o ganlyniad i waith adeiladu. Gallai fod
effeithiau byrdymor ar yr un cynefinoedd â’r rhai a nodwyd ar gyfer PDZ11, 12 ac 13. Felly,
daethpwyd i gasgliad fod effaith gyfunol debygol cyn lliniaru.

6.2.27

Nododd Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru (Taith, 2009) y gall fod
effaith ar ACA Pen Llŷn a’r Sarnau ac ACA Y Fenai a Bae Conwy cysylltiedig â goferiad
dŵr arwyneb ac nad ydynt yn debygol o ryngweithio â pholisïau ac effeithiau’r CRhT. Felly,
daethpwyd i gasgliad nad oes unrhyw effaith gyfunol.
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PDZ 16, PDZ 17, PDZ 18 and PDZ 19
6.2.28

Cynlluniau / polisïau perthnasol a ystyriwyd i’w cynnwys:
 Cynllun Datblygu Lleol Ynys Môn (CDLl) 2006 -2021.
 Adolygiad o Gynllun Rheoli AHNE Ynys Môn 2009.
 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001 – 2016.
 Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Gwynedd.
 Dogfen Ymgynghori Strategaeth Reoli Dalgylch Tynnu Dŵr Ynys Môn 2006.
 Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Gogledd-orllewin Cymru (Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru, 2009).
 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gorllewin Cymru (TRACC, 2009).
 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru (Taith, 2009).

6.2.29

Effaith bosibl polisi: Gallai ymrwymiad i ddatblygu ar Ynys Môn i ehangu rhychwant yr
anheddau newydd ac anheddau o fewn canolbwyntiau presennol ar gyfer CDLl beri
datblygiad newydd ar bwys yr arfordir. Byddai datblygiadau arfordirol newydd angen
amddiffynfeydd arfordirol newydd a allai beri effaith andwyol ar y safleoedd ACA.

6.2.30

Yn PDZ17, nodwyd datblygiadau arfordirol newydd at ddibenion preswyl, adwerthu a
chyflogaeth yng Nghaergybi, ar dir diamddiffyn i’r dwyrain o Harbwr Caergybi. Fodd
bynnag, oherwydd nad yw’r datblygiadau arfaethedig hyn mewn safle amgylcheddol a
ddynodwyd y rhyngwladol mae modd dod i gasgliad nad oes unrhyw effaith gyfunol
andwyol i’w disgwyl o’r ymrwymiad hwn.

6.2.31

Yn PDZ18, nodwyd datblygiadau preswyl newydd ar gyfer Porth Amlwch. Fodd bynnag,
oherwydd nad yw’r datblygiadau arfaethedig hyn mewn safle amgylcheddol a ddynodwyd y
rhyngwladol mae modd dod i gasgliad nad oes unrhyw effaith gyfunol andwyol i’w disgwyl
o’r ymrwymiad hwn.

6.2.32

Ni nodwyd unrhyw ddatblygiadau adnabuwyyn PDZ19.

6.2.33

Mae AHNE Ynys Môn yn ymgorffori mwyafrif y morlin ar bwys PDZ17, 18 ac 19, sydd
hefyd yn ymgorffori Arfordir Treftadaeth Bae Aberffraw, Arfordir Treftadaeth Ynys Lawd,
Arfordir Treftadaeth Trwyn Carmel, Arfordir Treftadaeth Bae Cemais ac Arfordir
Treftadaeth Porth Eilian. Ar y cyfan mae polisïau’r CRhT yn gyfyngedig i rai a fyddai’n peri
newid gweledol oherwydd adeileddau dynol i fannau lle mae gweithgaredd dynol ac
isadeiledd ar hyn o bryd, a hybu prosesau naturiol ble bynnag y bo modd. O ganlyniad,
daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn cael effaith gyfunol andwyol gyda
pholisïau AHNE Ynys Môn.

6.2.34

Mae LBAP Ynys Môn yn rhoi targedau am ar gyfer camau gweithredu i warchod a gwella
cynefinoedd a rhywogaethau, gyda chynefinoedd arbennig o berthnasol fel machair
arfordirol a gorlifdir, morlynnoedd halwynog arfordirol, corstiroedd iseldirol, rhostir iseldirol,
clogwyni a llethrau morol, traethau tywodlyd, afonydd a nentydd a gwelyau morwellt. Fodd
bynnag, mae disgwyl i’r CRhT beidio ag effeithio ar gynefinoedd dynodedig heblaw
traethau tywodlyd ac efallai ar afonydd a nentydd (trwy aberoedd), tra mai bwriad y LBAP
yw gwella’r cynefinoedd hyn. O ganlyniad, oherwydd nad oes dim effeithiau andwyol yn
cael eu nodi’n deillio o’r BAP, daethpwyd i gasgliad nad oes disgwyl unrhyw effaith gyfunol.
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6.2.35

Heblaw’r traethau tywodlyd, oherwydd ymrwymiad yng Nghynllun Datblygu Unedol
Gwynedd (CDU) bydd cynigion i godi tai ar safleoedd addas heb eu neilltuo o fewn
terfynau datblygu’r canolfannau isranbarthol (Bangor; PDZ16) a’r canolfannau trefol
(Caernarfon, PDZ16), gyda phosibilrwydd datblygu tai yn y parth arfordirol. Fodd bynnag,
fel y nodwyd yn y CDU bydd cynigion sy’n debygol o beri niwed sylweddol uniongyrchol
neu anuniongyrchol (naill ai’n unigol neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill) i
gyfanrwydd Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (posibl neu ddosbarthedig), Ardaloedd
Cadwraeth Arbennig (ymgeisiol neu ddynodedig), safleoedd Ramsar (arfaethedig neu
restredig) yn cael eu gwrthod heb allu cyrraedd meini prawf arbennig (gwelwch Polisi B14 y
CDLl). O ganlyniad, nid oes unrhyw effaith gyfunol andwyol i’w disgwyl oherwydd yr
ymrwymiad hwn.

6.2.36

Gallai amcanion rheoli bioamrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau allweddol yng
Ngwynedd ac ar hyd y morlin beri bod polisïau CRhT2 o PDZ16 i 20 yn cael effaith
andwyol ar amcanion y LBAP. O fewn y LBAP nodwyd y gallai polisïau CRhT2 ddylanwadu
ar glogwyni morol a choetiroedd gwlyb. Mae mwyafrif y rhain yn berthnasol i Ben Llŷn ac
nid yw polisïau’r CRhT yn effeithio arnynt. Yn asesiad annibynnol y PDZ, daethpwyd i
gasgliad na fyddai effeithiau andwyol ar unrhyw un o’r cynefinoedd a nodwyd yn y LBAP;
felly nid oes unrhyw effaith andwyol i’w disgwyl yn CRhT2 ar y cyd â’r LBAP.

6.2.37

Nid yw polisïau CRhT2 PDZ16, 17, 18 nac 19 yn unrhyw un o unedau Rheoli Adnoddau
Dŵr Strategaeth Reoli Dalgylch Tynnu Dŵr Ynys Môn. Fodd bynnag, fe all fod materion
lleihau ailgyflenwi dŵr codi neu ddŵr arwyneb ar gyfer safleoedd dynodedig neu effaith ar
ddaeareg adeileddol clogwyni arfordirol. Yr uned gyda therfynau agosaf at y draethlin yw
WMRU 1 sy’n ymestyn i gyfeiriad Caergybi a Rhosneigr. Nid oes unrhyw safleoedd a
ddynodwyd yn rhyngwladol yn WMRU 1 ac, felly, daethpwyd i gasgliad na fydd polisïau
CRhT2 yn cael effaith gyfunol andwyol ar CAMS Ynys Môn.

6.2.38

O dderbyn y rhyngweithiadau cyfyngedig a nodi bod effeithiau’r CRhT yn PDZ 16, 17, 18,
19 ac 20 yn gysylltiedig â chynefinoedd aberol neu arfordirol, daethpwyd i gasgliad na fydd
unrhyw effeithiau cyfunol yn codi gyda CRhLlD.

6.2.39

Nododd Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gorllewin Cymru (TRACC, 2009) nad oes unrhyw
effeithiau o fewn y safleoedd yn y PDZ hyn ac, felly, daethpwyd i gasgliad nad oes unrhyw
effaith gyfunol.

6.2.40

Nododd Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru (Taith, 2009) y gallai fod
effaith ar ACA Pen Llŷn a’r Sarnau ac ACA Y Fenai a Bae Conwy cysylltiedig â goferiad
dŵr arwyneb ac nad yw yn debygol o ryngweithio gyda pholisïau ac effeithiau’r CRhT.
Felly, daethpwyd i gasgliad nad oes unrhyw effaith gyfunol.

CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad G
Cyfnod 3: Asesiad Priodol – Fersiwn 2

9T9001/A9/Version 4/304041/Exet
- 72 -

Ionawr 2011

PDZ 20
6.2.41

Cynlluniau / polisïau perthnasol a ystyriwyd i’w cynnwys:
 Strategaeth Ddewisol Cynllun Datblygu Lleol Conwy 2006.
 Strategaeth Reoli Tynnu Dŵr Dalgylch Conwy 2004.
 Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Conwy.
 Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Conwy a Chlwyd (Asiantaeth yr Amgylchedd
Cymru, 2009).
 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru (Taith, 2009).

6.2.42

Effaith bosibl polisi: Gallai ymrwymiad i ddatblygu yng Nghonwy i gyrraedd targedau’r
CDLl ar dai, hamdden a thwristiaeth a chludiant beri datblygiad newydd ar yr arfordir. Fodd
bynnag, bydd y cynllun yn diogelu tirweddau, cynefinoedd a safleoedd nodweddion eraill o
bwysigrwydd lleol; a bydd yn llywio datblygiad draw o ardaloedd lle mae perygl llifogydd ac
yn cefnogi darparu cyfundrefnau amddiffyn yr arfordir addas sy’n gadarn a chynaliadwy’n
economaidd, yn dechnegol ac yn amgylcheddol. Fel y cyfryw, nid oes unrhyw effaith
gyfunol andwyol i’w disgwyl o’r ymrwymiad hwn.

6.2.43

Nid yw polisïau CRhT2 PDZ20 yn unrhyw o’r unedau Rheoli Adnoddau Dŵr yn Strategaeth
Reoli Tynnu Dŵr Dalgylch Conwy. Nid oes disgwyl y bydd materion lleihau ailgyflenwi dŵr
codi neu ddŵr arwyneb mewn safleoedd dynodedig o ganlyniad i bolisi CRhT, am nad oes
unrhyw glogwyn lle mae polisi CRhT yn bwriadu tarfu ar y prosesau naturiol, a dim rhwystr
rhag gollwng dŵr arwyneb i’r môr. Nid yw polisïau CRhT yn dylanwadu ar y cynnydd yn
lefelau dŵr ar derfyn isaf afonydd oherwydd cynnydd yn lefel y môr ac, felly, daethpwyd i
gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn cael effaith gyfunol andwyol gyda’r CAMS.

6.2.44

Gallai amcanion rheoli bioamrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau allweddol yn Sir Conwy
ac ar hyd y morlin beri bod polisïau CRhT2 PDZ20 yn cael effaith andwyol ar amcanion y
LBAP. Nodwyd y cynefinoedd canlynol yn y LBAP fel rhai y gallai polisïau CRhT2
ddylanwadu arnynt:
 Corsydd pori arfordirol a gorlifdir.
 Twyni tywod arfordirol.
 Graean bras arfordirol â llystyfiant.
 Clogwyn a llethr morol.
 Afonydd a nentydd.
 Morfa heli a gwastadedd llaid.
 Tywodydd a graeanau isarforol.

6.2.45

Oherwydd y daethpwyd i gasgliad na fydd y polisïau yn PDZ20 yn cael effaith andwyol ar
gyfanrwydd y safleoedd Natura 2000 yn safle CRhT2, gan gynnwys y cynefinoedd a
restrwyd uchod, mae modd dod i gasgliad na fydd polisïau CRhT2 yn effaith andwyol ar
amcanion LBAP Conwy.

6.2.46

O dderbyn y rhyngweithiadau cyfyngedig a nodi bod effeithiau’r CRhT yn PDZ20 yn
gysylltiedig â chynefinoedd aberol neu arfordirol, daethpwyd i gasgliad na fyddai unrhyw
effeithiau cyfunol yn codi gyda CRhLlD.
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6.2.47

Nododd Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru (Taith, 2009) fod effaith
bosibl ar ACA Y Fenai a Bae Conwy cysylltiedig â goferiad dŵr arwyneb, er nad yw’r rhain
yn debygol o ryngweithio gyda pholisïau ac effeithiau’r CRhT. Felly, daethpwyd i gasgliad
nad oes unrhyw effaith gyfunol.
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6.3

Yr Asesiad Cronnol
Tabl 6.1 Asesiad Cronnol: Crynodeb o’r Effeithiau ar y Safleoedd Rhyngwladol at ei Gilydd
Crynodeb o’r effeithiau
Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
ACA
Arfordir Calchfaen de Orllewin Cymru (Arwynebedd Llawn = 1,595 hectar)
Mae’r safle hwn oddi allan i ardal CRhT2 (tuag 8.5km i’r dwyrain o Benrhyn y Santes Ann – terfyn PDZ1) ac,
At ei Gilydd: Ie
oherwydd y bydd arfordir PDZ1 (h.y. yr unig ddarn o arfordir a allai effeithio ar y dynodiad hwn) yn gallu
Dim
gweithredu’n naturiol, ni fydd unrhyw newidiadau yn y prosesau arfordirol a allai effeithio ar gyfanrwydd y safle.
Ie (PDZ1)
Sir Benfro Forol (Arwynebedd Llawn = 138,069 hectar)
At ei Gilydd: Na
Ie (PDZ1)
Na (PDZ2 a 3)
Gwastadedd tywod
rhynglanwol

Mae’r ACA forol fawr hon yn 138,069ha ac mae’n ymestyn o fan i’r dwyrain o Benrhyn y Santes Ann (dechrau
terfyn PDZ1) i Ynys Barri yn PDZ 3. Er mai NAI yw llawer o’r arfordir, mae darnau o’r arfordir gyda pholisi HTL am
y tro. Fodd bynnag, yn y tymor canolig i hir, bwriad rheoli’r arfordir yw adlinio a gadael i’r arfordir ddatblygu’n
naturiol yn bennaf.


Lle bo glannau creigiog a chlogwyni’n ffurfio’r arfordir dyma’r fan lle mae’r polisi’n gadael i’r arfordir ddatblygu
ac, felly, ni fydd unrhyw golledion o’r cynefinoedd hyn.



Mae rhai aberoedd bach yn y dynodiad hwn, gan gynnwys Solfach, yn ogystal â baeau bas mawr a
chilfachau. Am nad oes unrhyw fwriad i gynyddu’r amddiffynfeydd ond, yn hytrach, gadael iddynt weithredu’n
fwyfwy naturiol, ystyriwyd na fyddai effaith er gwaeth ar y nodweddion hyn.



Dim ond ychydig o ddarnau o wastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol sydd gyda pholisïau HTL;
mae’r rhain yn cynnwys Unedau Polisi 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 a 3.8. Fodd bynnag, dim ond
Unedau Polisi 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, a 3.8 y mae disgwyl iddynt beri unrhyw golled gan fod gweddill yr
Unedau Polisi ar lannau serth gyda chyfyngiad naturiol eisoes ar fudo rhynglanwol.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Afonydd Cleddau (Arwynebedd Llawn = 750 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ2, 3, a 4)

Dim

Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ1)

Dim

Crynodeb o’r effeithiau

Mae ACA Afonydd Cleddau’n cwmpasu ardal eang o Orllewin Cymru (750 hectar) gyda rhai ardaloedd yn agos
(h.y. o fewn rhyw 3km) at y morlin yn ardal astudiaeth CRhT2. Lle bo polisïau MR neu NAI yn CRhT2 fe all fod
ymwthiad halwynog i’r ACA gan effeithio ar gyfanrwydd y nodweddion dynodedig. Mae’r mannau hyn yn cynnwys
Uned Bolisi 2.10 a 2.11 yn PDZ2, Uned Bolisi 3.11 (ac Unedau Polisi cyfagos 3.1 i 3.12) yn PDZ 3 a rhyw 2.5km o
Uned Bolisi 4.6 yn PDZ 4. Daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw ymyrryd â’r arfordir na dŵr hallt yn ystod y tri
chyfnod ac, felly, na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyrsiau dŵr, cynefinoedd cysylltiedig (e.e. corsydd a
choedwigoedd) a rhywogaethau (e.e. lamprai a dyfrgi) yr ACA.
Mae’r safle hwn tuag 17.5km i’r dwyrain o Benrhyn y Santes Ann (terfyn PDZ1) tua’r tir o Aberllydan ac oddi allan i
ardal astudiaeth CRhT2. Y polisi ar gyfer morlin PDZ1 yw caniatáu swyddogaeth naturiol y cynefinoedd arfordirol
heb ymyriad dynol. Felly, mae’n annhebygol y bydd unrhyw effeithiau anuniongyrchol ar nodweddion cynefin neu
rywogaethau’r ACA hon a daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle.

Tyddewi (Arwynebedd Llawn = 935 hectar)
At ei Gilydd: Ie

ACA arfordirol (935ha) yw hon ar hyd morlin mwyaf gogleddol PDZ2 (Uned Bolisi 2.13) ac o gwmpas Penmaen
creigiog Dewi yn PDZ 3. NAI yw mwyafrif y polisïau ar hyd y darn hwn o arfordir ar gyfer yr holl gyfnodau, fydd yn
gadael i’r silffoedd creigiog a chlogwyni dan dyfiant ddatblygu’n naturiol oherwydd erydiad yn y pen draw, fel y
Ie (PDZ2 a 3)
Dim
bydd y rhostiroedd sych Ewropeaidd sydd ar ben y clogwyni. Ni fydd effaith er gwaeth ar y llyriad-y-dŵr arnofiol,
sydd i’w gael mewn pyllau dŵr glaw tir isel, gan nad ydynt yng nghyffiniau unrhyw forlin sydd â pholisi heblaw NAI
ar forlin heb ei ddatblygu.
Comins Gogledd-orllewin Penfro (Arwynebedd Llawn = 249 hectar)
Mae’r ACA fach hon (249ha) tua’r tir ar Benmaendewi, tua 0.73 cilomedr o’r man agosaf ar yr arfordir (Uned Bolisi
At ei Gilydd: Ie
3.6). Ni ragwelwyd unrhyw effeithiau ymwthiad halwynog ar yr ACA hon gan fod y safle a’i nodweddion i gyd yn
Dim
fewndirol a bydd y morlin yn cael dal i ddatblygu’n naturiol gyda pholisïau NAI.
Ie (PDZ 3)
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Afon Teifi (Arwynebedd Llawn = 715 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ 5)

Dim

Bae Ceredigion (Arwynebedd Llawn = 95,860 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ 5, 6, 7 ac 8)

Dim

Crynodeb o’r effeithiau

Mae’r ACA hon yn cwmpasu Aber Afon Teifi (er nad yw’r gwastadeddau tywod a gwastadeddau llaid yn nodwedd
ddynodedig) a chyfran uchel o gyrhaeddiad afonol Afon Teifi, gydag arwynebedd o 715 hectar. Daethpwyd i
gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion (cynefinoedd a rhywogaethau) yr ACA hon.
Yn arbennig, ni fydd y polisïau yn yr aber yn effeithio ar y nodweddion dŵr croyw gan eu bod y tu hwnt i unrhyw
gynnydd yn y prism llanwol o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr. Ar ben hynny, ni fydd polisïau CRhT2 yn torri ar
draws llwybrau ymfudol nodweddion pysgod yr ACA hon (e.e. llysywen bendoll yr afon ac eog yr Iwerydd), neac
yn effeithio ar gynefinoedd bwydo a magu’r dyfrgi.
Mae hon yn ACA forol fawr yn cwmpasu 95,860 hectar; yn ymestyn o Drewyddel (hanner ffordd ar hyd Uned
Bolisi 5.1) yn PDZ 5 i Aber-arth (Uned Bolisi 8.6) yn PDZ 8, gyda nodweddion perthnasol sy’n cynnwys ponciau
tywod ychydig dan ddŵr y môr, creigresi, ogofâu môr, pysgod ymfudol, morloi llwydion a dolffiniaid trwynfawr. Ar y
darn morlin sy’n cwmpasu’r ACA hon mae cymysgfa o gasgliadau polisïau. Daethpwyd i gasgliad na fydd effaith
er gwaeth ar gyfanrwydd y safle, gan fod y PDZ hwn yn cynnwys darnau mawr (e.e. Unedau Polisi 5.1, 5.15, 6.7,
7.6, 8.1 ac 8.5) o forlin heb ei ddatblygu, fydd yn dal i addasu’n naturiol. Lle bo polisïau HTL, er enghraifft, mewn
baeau bach tua’r tir o draethau tywodlyd (ac am y ffin â morlin creigiog naturiol heb ei ddatblygu gyda pholisïau
NAI), yn ogystal ag aberoedd bach, ymhob un o’r pedwar PDZ y rhagolwg yw y bydd newidiadau lleol mewn
hydrodynameg ond ei bod yn annhebygol y bydd y rhain yn effeithio ar y prosesau mwy ar hyd yr arfordir. Ar ben
hynny, mae llawer o bolisïau’n newid i MR yn y tymor canolig a/neu hirdymor ac, felly, yn sicrhau nad yw’r
prosesau arfordirol lleol a mwy yn newid gan gynnal cyfanrwydd cynefinoedd fel ponciau tywod, ogofâu a
chreigresi. Ni ragwelwyd chwaith y bydd y polisïau’n cyfyngu ar lwybrau pysgod ymfudol (e.e. rhywogaethau
lamprai), yn peri colli safleoedd glanio morloi llwydion oherwydd gwasgfa arfordirol (yn enwedig gan fod ardaloedd
poblog lle mae polisïau HTL, nad ydynt yn cael eu hystyried yn safleoedd glanio pwysig) nac yn effeithio ar
ddolffiniaid trwynfawr. Fodd bynnag, ni fydd colli gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod rhynglanwol yn Aber
Afon Teifi (Unedau Polisi 5.5, 5.7, 5.8, 5.11 a 5.12) oherwydd gwasgfa arfordirol yn effeithio ar gyfanrwydd y safle
gan nad yw’n nodwedd ddynodedig o’r Safle.

CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad G
Cyfnod 3: Asesiad Priodol – Fersiwn 2

9T9001/A9/Version 4/304041/Exet
- 77 -

Ionawr 2011

Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Pen Llŷn a’r Sarnau (Arwynebedd Llawn = 140,023 hectar)
At ei Gilydd: Na
Ie (PDZ 9, 14 ac 15)

Na (PDZ10, 11, 12 ac 13)







Aberoedd (10, 11 a
12).
Cilfachau a baeau
mawr bas (13).
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai (10, 11, 12
ac 13).
Salicornia a
phlanhigion unflwydd
eraill yn cytrefu llaid a
thywod (10, 11, 12 ac
13).
Dolydd heli Iwerydd
(GlaucoPuccinellietalia
maritimae) (10, 11 a
12).

Crynodeb o’r effeithiau

Mae hon yn ACA forol fawr iawn sy’n cwmpasu 140,023 hectar; yn ymestyn o Fae Clarach (hanner ffordd ar hyd
Uned Bolisi 9.11) yn PDZ 9 i Benrhyn Nefyn (rhan o’r ffordd ar hyd Uned Bolisi 15.1) yn PDZ15, gyda nodweddion
perthnasol yn cynnwys:

ponciau tywod ychydig dan ddŵr y môr,

aberoedd,

morlynnoedd arfordirol,

baeau bas mawr a chilfachau,

creigresi,

gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai,

Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod,

dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae),

ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr,

morloi llwydion,

dyfrgwn, a

dolffiniaid trwynfawr.
Yn gryno, o asesiad y PDZ unigol, bydd colli cynefin rhynglanwol yn yr aberoedd ac ar yr arfordir agored yn peri
effaith andwyol ar gyfanrwydd nodweddion gwastadedd tywod / gwastadedd llaid a morfa heli'r ACA a’r
cymunedau sy’n cael eu cynnal ganddynt yn PDZ 10, 11, 12 ac 13. Ar ben hynny, mae’r colledion rhynglanwol yn
debygol o arwain at newid yn strwythur nodweddion yr aber yn y PDZ hyn. [Cyfeiriwch at y Tablau Asesu yn
Helaethiad G-IV gan fod yr asesiad yn rhy helaeth i’w grynhoi’n llawn yn y tabl hwn]
Yn PDZ12, gallai amddiffynfeydd a adeiladwyd ar hyn o bryd yn union i’r de o ffiniau’r safle ar hyd yr arfordir (ar
gyfer maes carafanau) fod yn lleihau porthiant graean gyda’r lan ac i’r gyfundrefn dwyni. Os bydd y porthiant hwn
yn dod i ben, gallai leihau maint yr amddiffynfa naturiol i’r gyfundrefn dwyni, ac arwain at erydiad yn y tymor
canolig i hir. Fodd bynnag, bwriad y CRhT yw sicrhau cytuno ar amseriadau a lleoliadau MR er mwyn atal unrhyw
gyfyngiad ar gynefin rhynglanwol a phorthi gwaddod i’r gyfundrefn dwyni yn y gogledd.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Cors Fochno (Arwynebedd Llawn = 653 hectar)
At ei Gilydd: Ie

Crynodeb o’r effeithiau

Mae ACA Cors Fochno (arwynebedd llawn o 653 hectar) yn Unedau Polisi 10.5 a 10.6. Caiff mater difrodi Cors
Fochno a’r ardaloedd dynodedig cysylltiedig eu dwyn ymlaen fel rhan o ddatblygu rheolaeth yr ardal; gan dderbyn
y byddai ceisio dal i amddiffyn y nodwedd ynddo’i hun yn difrodi’r nodwedd neu’n ei gwneud yn fwyfwy agored i
Ie (PDZ10)
ddifrod mwy sylweddol. Byddai’r polisi MR yn creu posibilrwydd boddi halwynog dirybudd yn y cyfnodau dechreuol
a allai effeithio ar strwythur y gors. Gallai MR o ddraenio llai yn ystod y ddau gyfnod cyntaf cyn MR a rheoli gorlifo
Dim
sicrhau nad yw ymylon y gors yn cael eu heffeithio. Dros 50 mlynedd nid yw maint y llifogydd yn newid yn
sylweddol o’r presennol. Bydd maint y llifogydd dros 100 mlynedd (y trydydd cyfnod) yn golygu gorlifo’r ACA i gyd.
Os yw’r polisi MR i sicrhau gorlifo rheoledig a graddol ar y cyd â CCGC, bydd hyn yn sicrhau nad yw nodweddion
y gors yn cael eu heffeithio ac na fydd unrhyw effaith andwyol. Caiff strategaeth a Chynllun Gweithredu eu nodi
ym mwriad y CRhT er mwyn rheoli trawsnewid y tir gwlyb.
Morfa Harlech a Morfa Dyffryn (Arwynebedd Llawn = 1,063 hectar)
Mae twyni tywod yr ACA hon yn PDZ11 yn Uned Bolisi 11.20 lle na nodwyd polisïau HTL na MR, gyda NAI fel y
At ei Gilydd: Ie
polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly, nid oes disgwyl unrhyw effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi CRhT2.
Ie (PDZ11 a 12)

Dim

Mae twyni tywod yr ACA hon yn PDZ12 yn Uned Bolisi 12.7 ac yn rhannol yn Uned Bolisi 12.1 ac Uned Bolisi
12.8. Polisi dewisol Uned Bolisi 12.7 a 12.1 yw NAI, fyddai’n caniatáu i’r twyni ymateb yn naturiol i gynnydd yn
lefel y môr – ac ni fyddai unrhyw golled o ganlyniad i erydiad o ganlyniad i bolisi CRhT2.
Mae gofyn cael polisi HTL yn 12.8 (rhan o Uned Bolisi 12.8) i gynnal yr arglawdd tro yng nghefn y twyni. Mae’r
amddiffynfa hon yn cwmpasu llai na hanner Uned Bolisi 12.8 ac mae’n bennaf wrth gefn y cynefin morfa heli a
rhostir yn hytrach na’r twyni tywod. Nid yw’r amddiffynfa bresennol yn cyfyngu’r ardal fechan o dwyn yn Uned
Bolisi 12.8. Felly y disgwyl yw na fydd y polisi HTL yn Uned Bolisi 12.8 yn cael effaith andwyol ar y twyni tywod.
Byddai archwilio rheoli’r twyni cyfan yn gyfannol yn gadael i gorff y tywod fudo tua’r tir i gynnal y gyfundrefn dwyni
a’i sefyllfa berthnasol i’r ffrâm lanwol.
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Crynodeb o’r effeithiau
Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion (Arwynebedd Llawn = 2,813 hectar)
Yr Uned Bolisi agosaf at yr ACA hon yw Uned Bolisi 12.11 gydag MR fel y polisi dewisol yn y cyfnod cyntaf a NAI
At ei Gilydd: Ie
yn y ddau gyfnod olaf. Fodd bynnag, daeth modelu maint llifogydd neu erydiad 100 mlynedd i benderfyniad na
fydd unrhyw effaith ar gyfanrwydd yr ACA hon a dangosodd amcangyfrifon nad oes unrhyw gynefin yn cael ei golli
Ie (PDZ11 a 12)
o’r ACA hon yn PDZ12.
Dim

Corsydd Llŷn (Arwynebedd Llawn = 284 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ14 ac 15)

Dim

Mae nifer o ardaloedd sy’n ffurfio’r ACA hon ar bwys Aber Mawddach gan fod yn agos arbennig yn yr aber uchaf
(Uned Bolisi 11.13). Y polisi dewisol yn Uned Bolisi 11.13 yw HTL yn y cyfnod cyntaf a MR yn y ddau gyfnod olaf.
Gallai’r polisi MR beri colli cynefin gweundir neu goetir, tua 0.004ha o Uned Bolisi 11.13 dros y tri chyfnod.
Byddai’r polisi MR yn sicrhau na fyddai coetir / gweundir yn cael eu colli, a’i fod yn peri llifogydd teimladol a
naturiol i unrhyw gynefin yn hytrach nag adeileddau.
Polisi dewisol y darn arfordir agosaf at ACA Corsydd Llŷn yw NAI. Felly, byddai erydu naturiol yr arfordir a newid
hydroleg yn datblygu’n naturiol ac nid fel un o ganlyniadau uniongyrchol y CRhT. Nid yw’n ymddangos fod unrhyw
gyfyngiadau tir amlwg fyddai’n newid cyfanrwydd yr ACA hon.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Clogwyni Llŷn (Arwynebedd Llawn = 1,048 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ13, 14 ac 15)

Dim

Crynodeb o’r effeithiau

Polisi dewisol rhan gyfan ACA Clogwyni Pen Llŷn yn PDZ13 yw NAI – felly bydd y clogwyni’n gallu ymateb yn
naturiol i gynnydd yn lefel y môr a bydd unrhyw golli cynefin o ganlyniad i erydiad o ganlyniad i brosesau naturiol
ac nid y CRhT. Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli na’i heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau
CRhT2 yn PDZ13.
Mae ACA Clogwyni Pen Llŷn yn cwmpasu dros hanner morlin PDZ14. Ni nodwyd polisïau HTL na MR yn union o
fewn neu ar bwys ffiniau’r safle, gyda NAI fel y polisi dewisol ym mwyafrif y PDZ hwn. Felly, nid oes disgwyl
unrhyw effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir. Ni fyddai effaith sylweddol
hirdymor, gan y byddai’r clogwyni’n cael erydu’n naturiol a chaniatáu dilyniant planhigion. Ni fydd y nodwedd
ddiddordeb hon yn cael ei cholli na’i heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2 yn PDZ14.
Mae polisïau lleol yn PDZ15 yn cynnwys cilio clogwyni Porth Dinllaen yn rheoledig gan ganiatáu i’r clogwyni
ymateb yn fwy naturiol (dan reolaeth) i gynnydd yn lefel y môr.
Dim ond yn Unedau Polisi 15.1 ac 15.2 y mae’r polisïau dewisol yn peri colli cynefin clogwyn. Gan mai’r polisi yn
15.1 yw NAI yn ystod y tri chyfnod, ni fydd colli cynefin clogwyn yn cael ei gynnwys yn yr asesiad hwn gan ei fod o
ganlyniad i brosesau naturiol yn hytrach na pholisi CRhT2. Yn Uned Bolisi 15.2 o ganlyniad i HTL a MR gallai fod
gostyngiad yn nilyniant naturiol cynefin clogwyn dan dyfiant yn dibynnu ar faint a lleoliad polisi MR arbennig. Ni
fyddai HTL yn y cyfnod cyntaf yn effeithio’n amlwg ar ddilyniant naturiol o dderbyn y rheoli presennol, ond fe allai
MR. Bydd clogwyn dan dyfiant yn erydu draw o ardal fach leol y polisi MR (ar bwys yr eiddo’n unig) ac yn digwydd
o ganlyniad i brosesau naturiol.
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Crynodeb o’r effeithiau
Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn (Arwynebedd Llawn = 114hectar)
Mae Llyn Cwellyn rhyw 11km i fyny’r afon o’r Foryd. O dderbyn ffurf y tir yn y cylch, mae ymwthiad halwynog i
At ei Gilydd: Ie
nodwedd hon yr ACA yn annhebygol dros ben.
Ie (PDZ16)

Y farn yw na fydd unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion yr ACA hon o ganlyniad i’r dewisiadau rheoli.
Dim

Bydd ymwthiad halwynog i ddyfroedd isaf Afon Gwyrfai yn debygol yn ystod y tri chyfnod. Yn Uned Bolisi 16.5
gyfan (Y Foryd) y bwriad yw HTL yn y cyfnod cyntaf gyda MR a NAI yn y ddau gyfnod olaf yn ôl eu trefn. Byddai’r
MR yn yr ail gyfnod yn anelu at liniaru’r wasgfa arfordirol yn y Foryd a, gyda NAI yn y trydydd cyfnod, efallai’n
dychwelyd y Bae i gyfundrefn yn gweithredu’n naturiol.

Fe all fod ymwthiad halwynog i ddyfroedd isaf yr afon o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr ac mewn ymateb i’r
wasgfa arfordirol, ac nid o ganlyniad i fwriadau neu bolisïau’r CRhT.
Twyni Abermenai i Aberffraw (Arwynebedd Llawn = 1,871 hectar)
Mae darnau o dwyn tywod gyda chysylltiad arbennig â’r prosesau arfordirol yn PDZ16 ym Mae Llanddwyn (Uned
At ei Gilydd: Ie
Bolisi 16.7), Morfa Dinlle (Uned Bolisi 16.4), Y Foryd (16.5) ac ychydig yn Aber Afon Cefni (Uned Bolisi 16.10).
Bydd y gymuned morfa heli gyfagos yn lleihau colled twyni tywod a pholisi NAI sydd ar gyfer yr holl ardaloedd, ac
Ie (PDZ16 ac 17)
eithrio Unedau Polisi 16.4 (MR/MR/NAI) ac 16.5 (HTL/MR/NAI), fydd yn gadael i’r twyni tywod a morfeydd heli
ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr. Mae’r polisi MR yn galluogi i’r twyni ddatblygu’n naturiol. Yn y pen
draw ni fydd y polisïau MR a NAI yn y ddau gyfnod olaf (Unedau Polisi 16.4 ac 16.5) yn cael effaith andwyol ar
gyfanrwydd nodwedd yr ACA hon oherwydd bod y twyni’n gallu addasu a chaniatáu dilyniant naturiol a lleihau’r
bwriad rheoli.
Dim
Yn PDZ17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac 17.4 sydd ar bwys yr ACA hon; gyda NAI fel y polisi dewisol yn
Uned Bolisi 17.2 ac 17.4. Felly, y disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y
môr. Gall HTL yn y cyfnod cyntaf gyfyngu datblygiad y twyni; fodd bynnag mae’n annhebygol o effeithio ar dwyni
elfennol, ond gall effeithio ar gynefin y twyni tua’r tir.
Nid oedd map Rheoliad 33 ar gael i nodi lleoliad penodol y cynefinoedd hyn. Gellir tybio y bydd cynefin y twyn
blaen yn dal i allu datblygu, ond gall y twyni cefn ddod yn gyfyngedig. Fodd bynnag, at ei gilydd ni fydd y nodwedd
twyn hon yn cael ei heffeithio.
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Crynodeb o’r effeithiau
Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Cors Heli Glannau Ynys Môn (Arwynebedd Llawn = 1,058 hectar)
Yn PDZ17 mae’n debygol y bydd y morfa heli o flaen y twyni’n datblygu gyda chynnydd yn lefel y môr; fodd
At ei Gilydd: Na
bynnag, bydd HTL yn y cyfnod cyntaf yn Aberffraw ei hun yn cyfyngu’r morfa heli a datblygiad cynefin rhynglanwol
o flaen yr amddiffynfeydd. Bydd y MR arfaethedig yn y ddau gyfnod olaf yn lliniaru’r cyfyngiadau ar ddatblygiad
Ie (PDZ16 ac 17)
naturiol y gyfundrefn ac, felly, yn caniatáu datblygiad naturiol yr arfordir yn y pen draw. Mae’r gwastadeddau
tywod yn Uned Bolisi 17.2 gyda NAI fel y polisi dewisol yn ystod pob cyfnod ac, felly, bydd unrhyw gynefin yn cael
ei golli o ganlyniad i brosesau naturiol yn hytrach na pholisïau CRhT2. Daethpwyd i gasgliad nad yw PDZ17 yn
cael effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA hon.




Aber (16)
Gwastadedd llaid
rhynglanwol (16)

Yn PDZ16, mae nodweddion yr ACA yn Unedau Polisi 16.6 (NAI), 16.7 (NAI), 16.8 (NAI), 16.9 (HTL) ac 16.10
(NAI). Bydd y polisi NAI yn gadael i’r cynefinoedd rhynglanwol weithredu’n naturiol, a bydd yn gadael i’r morfa heli
fudo’n ôl wrth i’r gwastadeddau tywod ddal i symud tua’r tir mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Oherwydd bod
y cynefin gwastadedd tywod a morfa heli’n gallu mudo tua’r tir, ni fydd unrhyw golli cynefin o ganlyniad i bolisi
CRhT2. Bydd unrhyw golli cynefinoedd yn yr Unedau Polisi hyn o ganlyn i brosesau naturiol. Gallai’r polisi HTL yn
yr aber mewnol (16.9; yr arglawdd a’r pentref) lle mae amddiffynfeydd eisoes, arwain at ddatblygu ymylon is o
gynefin morfa heli i wastadedd llaid. Fodd bynnag, byddai presenoldeb amddiffynfeydd yn creu gwasgfa arfordirol
gan beri colli cynefin rhynglanwol trwy fethu mudo tua’r tir gyda gwasgfa arfordirol. Mae’n ymddangos bod prif
ardal y morfa heli ar ystlys ddeheuol yr aber (NAI). Fodd bynnag, ar waethaf cofnodi colli dim cynefin, gallai fod
mân golled i gynefin ymylol ar hyd rhan ogleddol yr aber.
Daeth amcangyfrifon colli cynefinoedd i gasgliad y bydd gwastadedd llaid rhynglanwol yn cael ei golli yn Uned
Bolisi 16.9 o ganlyniad i bolisi HTL CRhT2, yn dod i 16.16ha yn yr holl gyfnodau (0.85ha yn y cyfnod cyntaf,
4.25ha yn yr ail gyfnod ac 11.06ha yn y trydydd cyfnod).

Glannau Ynys Gybi (Arwynebedd Llawn = 464 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ17)
Dim

Mae nodwedd glogwyn yr ACA hon yn Uned Bolisi 17.14 gyda NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon.
Felly nid oes disgwyl unrhyw effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir. Ni
fydd effaith sylweddol debygol yn y pen draw gan y byddai’r clogwyni dan dyfiant yn cael erydu’n naturiol, fyddai’n
caniatáu dilyniant naturiol o blanhigion, ac ymateb y gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol a
chynefinoedd twyni i gynnydd yn lefel y môr.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Bae Cemlyn (Arwynebedd Llawn = 43 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Ie (PDZ18)
Dim

Crynodeb o’r effeithiau

Yn ACA Bae Cemlyn y polisi dewisol yw MR yn y cyfnod cyntaf gyda NAI fel y polisi dewisol yn y ddau gyfnod
olaf. Y strategaeth MR fyddai rheoli’r newid naturiol yn ystod y cyfnod cyntaf a bwriad at ei gilydd NAI yn y ddau
gyfnod olaf fyddai’n caniatáu datblygiad naturiol yr ardal gyfan, gyda’r rheoli dechreuol yno i sicrhau bod hyn yn
digwydd yn raddol ac yn caniatáu trawsnewidiad amgylchiadau graddol. Fodd bynnag, gallai MR beri lleihau
arwynebedd y morlyn, er y byddai hynny ar raddfa fechan yn y cyfnod cyntaf. Mae NAI yn y ddau gyfnod olaf yn
debygol o arwain at leihau mwy ar arwynebedd y cynefin morlyn. Ar ben hynny, gallai fod bylchu a fyddai’n newid
nodweddion ffisegol a chemegol y morlyn, a pheri newidiadau sylweddol i gymunedau planhigion ac anifeiliaid y
morlyn. Byddai’r newid hirdymor hwn yn digwydd oherwydd y prosesau erydu a bylchu naturiol (na fydd yn
digwydd o angenrheidrwydd) ac ni fyddai o ganlyniad i’r CRhT.
Ni fydd MR yn tarfu ar y traethellau na’r rhywogaethau sydd arnynt yn ystod y cyfnod cyntaf. Fodd bynnag, cyn
gwybod manylion y gweithgareddau, gallai tarfu ddigwydd ond nid oes modd nodi maint y tarfu ar yr adeg hon. O
ganlyniad, gallai fod effaith andwyol yn y byrdymor.
Bydd NAI yn ystod y ddau gyfnod olaf yn peri symudiad a dilyniant naturiol y traethellau a’r cymunedau llystyfiant.
Caiff y gofyniad am Strategaeth i sicrhau bod modd rheoli’r cynefinoedd yn y Safle tuag at gyfundrefn naturiol yn y
cyfnod cyntaf ei nodi yn y CRhT a’r Cynllun Gweithredu.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Y Fenai a Bae Conwy (Arwynebedd Llawn = 26,483 hectar)
At ei Gilydd: Na
Na (PDZ16 a 20)
Ie (PDZ19)






Cilfachau a baeau
mawr bas (20).
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai (16, 20).
Creigresi (16).

Crynodeb o’r effeithiau

Bydd colli cynefin yn Unedau Polisi 16.6, 16.13, 16.18, 16.25, 16.30 ac 16.31 gyda NAI fel y polisi dewisol o
ganlyniad i brosesau naturiol ac nid o ganlyniad i bolisïau CRhT2. Bydd polisi HTL yn Unedau Polisi 16.5, 16.9,
rhan o 16.11 ac 16.33 yn peri colli cynefin rhynglanwol wrth i’r gwastadeddau tywod / gwastadeddau llaid gael eu
cyfyngu wrth i lefel y môr gynyddu. Er y bydd HTL yn Unedau Polisi 16.12, 16.14, 16.17, 16.19, 16.21, 16.22,
16.24, 16.27, 16.28 ac 16.29 yn peri cyfyngu ar gynefin rhynglanwol, ni fydd yn effeithio er gwaeth ar nodwedd y
safle gan y byddai’n effeithio ar gynefin rhynglanwol oddi allan i derfynau’r safle. Bydd y polisi NAI yn y trydydd
cyfnod yn Unedau Polisi 16.5 ac 16.17 yn galluogi i’r cynefin rhynglanwol ymateb yn naturiol i’r cynnydd yn lefel y
môr – felly, bydd unrhyw golli cynefin o’r Unedau Polisi hyn yn y trydydd cyfnod yn o ganlyniad i brosesau naturiol
ac nid o ganlyniad i bolisi CRhT2.
Yn PDZ19, nid yw mwyafrif nodweddion yr ACA yn Unedau Polisi’r PDZ, nac mewn ardal NAI. Felly, daethpwyd i
gasgliad nad oedd y PDZ yn peri effaith andwyol ar yr ACA hon.
Mae’r holl wastadeddau tywod rhynglanwol yn PDZ20 ac eithrio Uned Bolisi 20.1 oddi allan i derfyn yr ACA; fodd
bynnag, mae clytiau bach o wastadeddau tywod sydd heb fod dan ddŵr ar drai, yn cael eu cynnwys yn Unedau
Polisi 20.2, 20.3 a 20.11. Bydd polisi HTL yn y cyfnod cyntaf yn Unedau Polisi 20.1, 20.2, 20.3 a 20.11 yn peri colli
cynefin rhynglanwol wrth i’r gwastadeddau tywod / gwastadeddau llaid ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Fodd
bynnag, o dderbyn cyn lleied sydd o gynefin rhynglanwol o fewn terfyn yr ACA, ni fydd y darnau hyn yn cael eu
hatal rhag datblygu’n naturiol o ganlyniad i’r polisïau HTL yn Unedau Polisi 20.2, 20.3 a 20.11. Mae’r effeithiau
rhynglanwol hyn hefyd yn debygol o leihau neu effeithio ar strwythur y nodwedd cilfachau a baeau bas.
Caiff HTL ei awgrymu ar gyfer yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 20.1. Bydd hyn yn peri colli cynefin rhynglanwol
wrth i’r gwastadeddau tywod ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Byddai hyn yn effeithio ar gyflawni cyflwr ffafriol
mewn cysylltiad â maint y gwastadedd tywod rhynglanwol.
Mae polisïau yn unedau 16.11 yn debygol o effeithio ar faint cynefin creigres.

Pen y Gogarth (Arwynebedd Llawn = 303 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Dim
Ie (PDZ20)

Mae nodweddion yr ACA hon ar glogwyni PDZ20 yn Unedau Polisi 20.12, 20.13 a 20.14 gyda NAI fel y polisi
dewisol. Felly, bydd unrhyw golli cynefin o ganlyniad i erydiad yn digwydd oherwydd prosesau naturiol ac nid o
ganlyniad i bolisi CRhT2.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
AGA
Arfordir Castellmartin (Arwynebedd Llawn = 1,119 hectar)
At ei Gilydd: Ie

Crynodeb o’r effeithiau

Mae’r safle hwn oddi allan i ardal CRhT2 (tuag 8.5km i’r dwyrain o Benrhyn y Santes Ann – terfyn PDZ1) ac,
oherwydd y bydd arfordir PDZ1 (h.y. yr unig ddarn o arfordir a allai effeithio ar y dynodiad hwn) yn gallu
Dim
gweithredu’n naturiol, ni fydd unrhyw newidiadau mewn prosesau arfordirol a allai effeithio ar gyfanrwydd cynefin
Ie (PDZ1)
yr adar yn y safle hwn.
Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer (Arwynebedd Llawn = 423 hectar)
Mae’r safle hwn oddi ar arfordir tir mawr PDZ1 (mae Ynys Sgomer tua 0.6km ac Ynys Sgogwm tua 2.8km). Fodd
At ei Gilydd: Ie
bynnag, gan fod polisi NAI ar yr ynysoedd hyn ac yn PDZ1 ymhob un o’r tri chyfnod a’u bod, felly, yn gallu
gweithredu’n naturiol, ni fydd unrhyw effaith ar gyfanrwydd y cynefinoedd sy’n cynnal yr adar (h.y. y frân
Dim
Ie (PDZ1)
goesgoch, tylluan glustiog, pedryn drycin, gwylan gefnddu leiaf, aderyn drycin Manaw a’r pâl) y dynodwyd yr ardal
hon ar eu cyfer.
Ynys Gwales
Mae’r safle hwn oddi ar arfordir tir mawr PDZ1 (tua 13km) ac mae oddi allan i ardal astudiaeth CRhT2. Gan mai
At ei Gilydd: Ie
polisi NAI sydd ar arfordir PDZ1 ymhob un o’r tri chyfnod a’i fod, felly, yn gallu gweithredu’n naturiol, ni fydd
Dim
unrhyw effaith ar gyfanrwydd y cynefinoedd sy’n cynnal yr adar (h.y. y nythfa fwyaf ond dwy yn y byd) y dynodwyd
Ie (PDZ1)
yr ardal hon ar eu cyfer.
Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi (Arwynebedd Llawn = 847 hectar)
Polisi dewisol llawer o forlin PDZ 3 (a’r darn bach o’r AGA hon sydd yn PDZ2: Uned Bolisi 2.13 gyda pholisi NAI
At ei Gilydd: Ie
yn ystod y tri chyfnod) yw NAI, fydd yn gadael i’r clogwyni dan dyfiant erydu’n naturiol ac i’r twyni tywod fudo tua’r
tir yn y pen draw, a chaniatáu dilyniant naturiol. Bydd y polisi NAI yn caniatáu parhad symudiad naturiol tua’r tir
Ie (PDZ2, 3)
Dim
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr ac, felly, ni fydd nodwedd yr AGA (h.y. y frân goesgoch) sy’n defnyddio’r
clogwyni hyn i fwydo ar borfa fer neu fachair cyfagos yn cael ei heffeithio er gwaeth.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Aber Afon Dyfi (Arwynebedd Llawn = 2,057 hectar)
At ei Gilydd: Na

Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
Na (PDZ10)
rhyngwladol (gaeafu):
gwyddau talcen-wyn
yr Ynys Las Anser
albifrons flavirostris
Ymhlith cynefinoedd
cynhaliol sy’n cael eu
heffeithio mae:

Afonydd llanwol

Aberoedd

Gwastadeddau llaid,
gwastadeddau tywod

Morlynnoedd (gan
gynnwys basnau
gwaith halen)

Morfeydd heli,
porfeydd heli, peithiau
heli

Crynodeb o’r effeithiau

Byddai gwasgfa arfordirol yn yr aber ac ar hyd yr arfordir agored yn peri colli gwastadedd tywod / twyn tywod /
cynefinoedd morfa heli sy’n cael eu defnyddio gan yr adar yn gaeafu ac fel tiroedd porthi rhynglanwol (yn
enwedig) yn yr aber. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd effaith andwyol o golli cynefin bwydo o fewn y parth
rhynglanwol.
O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw HTL a MR. Mae’n debygol y bydd cynefin gwastadedd
tywod yn cael ei golli yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd yn ystod y ddau gyfnod cyntaf yn Unedau Polisi
10.5, 10.6 a 10.7 ac yn yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 10.8, 10.11, 10.12 a 10.13. Gyda’r polisïau HTL yn yr
unedau hyn, byddai’r amddiffynfa ar ochr ddeheuol a gogleddol yr aber yn parhau yn yr Unedau Polisi a restrwyd
uchod. Byddai arwynebedd llai’r cynefin rhynglanwol hefyd yn arwain at leihau arwynebedd y cynefin morfa heli
priodol wrth i’r gwastadeddau llaid / gwastadeddau tywod dreiglo’n ôl i’r cynefin morfa heli, yn enwedig yn Unedau
Polisi 10.6 a 10.11.
Mae’r perygl i’r cynefinoedd glaswelltir yn gyffredinol fach yn ystod y ddau gyfnod cyntaf gyda mwyafrif y
dewisiadau polisi yn yr aber yn HTL yn y cyfnodau hyn; fodd bynnag wrth i’r polisi MR gael ei sefydlu yn y trydydd
cyfnod yn Unedau Polisi 10.6 a 10.7, bydd y cynefin rhynglanwol yn treiglo’n ôl, a allai leihau’r cynefin glaswelltir
sydd ar gael, ond yn cynnal ac yn cynyddu faint sydd ar gael ar gyfer gwyddau’n bwydo.
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Crynodeb o’r effeithiau
Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal (Arwynebedd Llawn = 373 hectar)
Y polisi dewisol yn ardal gyfan AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal yn PDZ13 yw NAI
At ei Gilydd: Ie
(Unedau Polisi 13.16, 13.17, 13.18 ac 13.19) – felly bydd y clogwyni a chynefin arfordirol cysylltiedig arall yn gallu
ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr a bydd unrhyw golli cynefin i erydiad o ganlyniad i brosesau naturiol ac
Ie (PDZ13, 14)
Dim
nid y CRhT. Polisi dewisol yr ardal yn PDZ14 sy’n cwmpasu’r AGA yw NAI ac, felly, byddai erydu naturiol o’r
cynefinoedd cynhaliol hyn yn digwydd, ond nid fel un o ganlyniadau uniongyrchol polisi gweithredol CRhT2. Ni
fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli na’i heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2 yn PDZ14.
Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli (Arwynebedd Llawn = 505 hectar)
Polisi dewisol yr ardal yn PDZ14 sy’n cwmpasu’r AGA yw NAI ac, felly, byddai erydu naturiol o’r cynefinoedd
At ei Gilydd: Ie
cynhaliol hyn yn digwydd, ond nid fel un o ganlyniadau uniongyrchol polisi gweithredol CRhT2. Ni fydd y nodwedd
Dim
ddiddordeb hon yn cael ei cholli na’i heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2 yn PDZ14.
Ie (PDZ14)
Glannau Ynys Gybi (Arwynebedd Llawn = 609 hectar)
Mae nodwedd glogwyn yr ACA hon yn Uned Bolisi 17.14 gyda NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon.
At ei Gilydd: Ie
Felly, nid oes disgwyl unrhyw effeithiau uniongyrchol nac anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir. Dim
Ie (PDZ17)
Dim
effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y byddai’r cynefinoedd cynhaliol yn cael erydu’n naturiol a datblygu trwy
ddilyniant naturiol.
Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid (Arwynebedd Llawn = 86 hectar)
Mae polisïau ar Unedau Polisi 17.6 (HTL/HTL/MR) ac 17.7 (HTL/HTL/HTL) ar bwys yr AGA. Fodd bynnag,
At ei Gilydd: Ie
byddant yn effeithio ar nodweddion y cynefin sydd ar neu o gwmpas AGA Ynys Feurig o fewn polisi NAI Uned
Bolisi 17.8. Yn ardal AGA Bae Cemlyn PDZ18 y polisi dewisol yw MR yn y cyfnod cyntaf gyda NAI fel y polisi
Ie (PDZ17, 18)
dewisol yn y ddau gyfnod olaf (PU18.6). Y strategaeth MR fyddai rheoli’r newid naturiol yn ystod y cyfnod cyntaf a
bwriad at ei gilydd NAI yn y ddau gyfnod olaf fyddai caniatáu datblygiad naturiol yr ardal gyfan, gyda’r rheoli
dechreuol yno i sicrhau bod hyn yn digwydd yn raddol ac yn caniatáu trawsnewidiad graddol o amgylchiadau. Nid
Dim
oes disgwyl i MR beri colli’r cynefin cynhaliol cronnus, ond gall beri bod mân newid yng nghydbwysedd
cynefinoedd rhynglanwol, corstir, rhostir a morlyn, er nad oes disgwyl i hynny arwain at newid nodweddion
hanfodol (e.e. ardal nythu neu adnodd bwyd) y rhywogaeth y dynodwyd y safle o’u herwydd. Yn y pen draw bydd
cryn newid yn y cynefin oherwydd symud y grib raeanog yn ôl; gan leihau arwynebedd y morlyn a mwy o
donnau’n torri dros y grib. Fodd bynnag, byddai hyn o ganlyniad i brosesau naturiol yn yr ardal ac nid o ganlyniad
i’r CRhT.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Ynys Seiriol (Arwynebedd Llawn = 31 hectar)
At ei Gilydd: Ie
Dim
Ie (PDZ19)
Traeth Lafan, Bae Conwy (Arwynebedd Llawn = 2,703 hectar)
At ei Gilydd: Na
Rhywogaethau Erthygl 4.2
pwysig yn rhyngwladol
Na (PDZ16 a 20)
(gaeafu): Pioden fôr
Haematopus ostralegus,
gylfinir Numenius arquata
Ymhlith cynefinoedd
cynhaliol sy’n cael eu
heffeithio mae:

Afonydd llanwol

Aberoedd

Gwastadeddau llaid

Gwastadeddau tywod

Morlynnoedd (gan
gynnwys basnau
gwaith halen)

Crynodeb o’r effeithiau

Y polisi dewisol ar gyfer Ynys Seiriol yw NAI. Mae’r clogwyni’n ddiamddiffyn a bydd yn gallu ymateb yn naturiol i
gynnydd yn lefel y môr. Ni fydd effaith sylweddol o ganlyniad i bolisi’r CRhT. Ni fydd cynefinoedd yn cael eu colli o
ganlyniad i bolisi CRhT2 yn AGA Ynys Seiriol.
Ar hyd morlin yr AGA, y dewis rheoli yw NAI, gan ganiatáu i’r ponciau tywod ymateb i gynnydd yn lefel y môr.
Yn Uned Bolisi 16.33, y dewis arfaethedig yw HTL yn ystod y ddau gyfnod cyntaf gyda pholisi o MR yn y trydydd
cyfnod. Bydd y polisi HTL yn peri rhywfaint o wasgfa arfordirol a cholli peth o’r cynefin gwastadedd tywod a bydd
yn cynyddu drifft gwaddod yn y cylch. Bydd colli traeth a mwy o amlygrwydd i donnau’n digwydd hefyd gyda’r
dewis rheoli hwn ym mhen gorllewinol yr Uned Bolisi hon.
Byddai’r golled hon o gynefin rhynglanwol yn digwydd hefyd yn Uned Bolisi 20.1 a byddai’n peri gostyngiad yn y
cynefin cynhaliol (gwastadedd tywod) ar gyfer rhywogaethau’r AGA. Er bod yr ardal hon yn cynrychioli llai na 0.6%
o’r cynefin cynhaliol, gallai hyn effeithio ar y boblogaeth ac, felly, gallai beryglu cyflawni cyflwr ffafriol.
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Dod i Gasgliad na fydd Dim
Nodweddion y Safle
Effaith Andwyol ar
gydag effaith andwyol
Gyfanrwydd Polisïau CRhT2
neu effeithiau
Safleoedd Natura 2000?
amhendant
Ramsar
Cors Fochno a Dyfi (Arwynebedd Llawn = 2,508 hectar)
At ei Gilydd: Na

Afonydd llanwol

Aberoedd
Na (PDZ10)

Gwastadeddau llaid

Gwastadeddau tywod

Morlynnoedd (gan
gynnwys basnau
gwaith halen)

Morfeydd heli

Porfeydd heli

Peithiau heli

Crynodeb o’r effeithiau

Byddai gwasgfa arfordirol yn yr aber ac ar hyd yr arfordir agored yn peri colli gwastadedd tywod / twyn tywod /
cynefinoedd morfa heli sy’n cael eu defnyddio gan yr adar yn gaeafu ac fel tiroedd porthi rhynglanwol (yn
enwedig) yn yr aber. Fodd bynnag, o dderbyn maint y cynefin hwn yn yr aber a’r MR arfaethedig yn hirdymor, fydd
yn gadael i’r aber ymateb yn fwy naturiol i gynnydd yn lefel y môr, mae’n annhebygol y bydd unrhyw golli cynefin
yn cael effaith sylweddol ar gyfanrwydd nodweddion yr AGA a’r boblogaeth aeafu. Fodd bynnag, mae’n debygol y
bydd effaith andwyol o golli cynefin bwydo o fewn y parth rhynglanwol.
O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw HTL a MR. Mae’n debygol y bydd cynefin gwastadedd
tywod yn cael ei golli yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd yn ystod y ddau gyfnod cyntaf yn Unedau Polisi
10.5, 10.6 a 10.7 ac yn yr holl gyfnodau yn Unedau Polisi 10.8, 10.11, 10.12 a 10.13. Gyda’r polisïau HTL yn yr
unedau hyn, byddai’r amddiffynfa ar ochr ddeheuol a gogleddol yr aber yn parhau yn yr Unedau Polisi a restrwyd
uchod. Byddai arwynebedd llai’r cynefin rhynglanwol hefyd yn arwain at leihau arwynebedd y cynefin morfa heli
priodol wrth i’r gwastadeddau llaid / gwastadeddau tywod dreiglo’n ôl i’r cynefin morfa heli, yn enwedig yn Unedau
Polisi 10.6 a 10.11.
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Tabl 6.2

Crynodeb o’r Effaith Gronnol ar Gyfanrwydd Safleoedd Rhyngwladol

Safle Dynodedig

Lleihad yn arwynebedd y cynefin
(ha)#
Y cyfnod
Yr ail
Y trydydd
cyntaf
gyfnod
cyfnod

Math o Gynefin

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

Cyfanswm

1.05

1.52

0.39

2.96

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

15.88

71.12

66.13

153.13

Morfa heli

23.57

78.50

45.18

147.25

Afonydd llanwol.
Aberoedd.
Gwastadeddau llaid.
Gwastadeddau
tywod. Morlynnoedd
(gan gynnwys basnau
gwaith halen)

7.86

39.56

30.69

78.11

Morfeydd heli. Dolydd
heli. Peithiau heli

20.09

69.15

27.93

117.17

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

0.85

4.25

11.06

16.16

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

2.91

11.88

0.73

15.52

AGA Traeth Lafan, Conwy

Cynefin cynhaliol*

2.91

11.88

0.73

15.52

ACA Y Fenai a Bae Conwy

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

1.21

3.90

0.01

5.12

AGA Traeth Lafan, Conwy

Cynefin cynhaliol*

0.00

0.03

0.01

0.04

ACA Sir Benfro Forol

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
(gan gynnwys nodweddion
cynefin cynhaliol AGA Aber
Afon Dyfi, a meini prawf
Ramsar Cors Fochno a
Dyfi)

Ramsar Cors Fochno a
Dyfi**

Aber

Aber
ACA Cors Heli Glannau
Môn

Gwastadedd llaid
rhynglanwol
Creigres

ACA Y Fenai a Bae Conwy

# Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 isod.
anhysbys = gwir faint yn anhysbys ond yn gysylltiedig â cholli cynefin rhynglanwol a
ddynodwyd yn y Safle ar gyfer y PDZ.
* mae cynefin cynhaliol yn gysylltiedig â cholli cynefin rhynglanwol yn yr un uned ar gyfer yr
ACA berthnasol.
** mae ardaloedd yn rhan o safle ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.
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Tudalen wag o fwriad.

CRhT2 Gorllewin Cymru: Atodiad G
Cyfnod 3: Asesiad Priodol – Fersiwn 2

9T9001/A9/Version 4/304041/Exet
- 92 -

Ionawr 2011

7

CASGLIADAU

7.1.1

Seiliwyd y darnau cynefin yr effeithir arnynt ac a gyflwynwyd yn fersiwn ymgynghori â’r
cyhoedd yr HRA ar y detholiadau GIS gwreiddiol yn gynnar yn y prosiect. Yn dilyn
ymgynghori â’r cyhoedd ac ymatebion a dderbyniwyd yn benodol oddi wrth CCGC,
adolygwyd y darnau cynefin yr effeithir arnynt yn fanwl gan ddefnyddio GIS a
chadarnhau gweledol. Roedd yr adolygiad yn golygu defnyddio’r data GIS bïotop
rhynglanwol a ddarparwyd gan CCGC i nodi mathau cynefin presennol yn fwy manwl
gywir, penderfynu ar gyfyngiadau er mwyn rhoi arwydd mwy manwl gywir o faint y
cynefin yr effeithir arno na fyddai’n codi o haenau ‘lefel dŵr / ffurf tir’ GIS yn unig.
Cafwyd rhagor o eglurhad gan geomorffolegwyr a pheirianwyr y prosiect i nodi’r cynigion
polisi tebygol ac ymarferol a sut allai hynny ddylanwadu ar bob un o’r unedau
perthnasol. Wrth edrych eto ar lefelau dŵr heddiw ac yn y dyfodol ar gyfer pob un o’r
cyfnodau a ddefnyddiwyd yn y GIS cafwyd cynnydd mwy ymarferol a chyflymol mewn
meintiau cynefin yr effeithir arnynt yn yr ail gyfnod nag yn y cyfnod cyntaf. At ei gilydd,
nid oedd ond gostyngiad bach yng nghyfanswm y cynefin all gael ei effeithio (i lawr o
335ha o gynefin rhynglanwol i 325ha). Roedd mwyafrif y newidiadau’n ddarnau mwy y
byddai effaith arnynt yn yr ail gyfnod na’r cyfnod cyntaf, a mwy o forfa heli’n cael ei
effeithio. At ei gilydd, mae’r meintiau cynefin yn dal i adlewyrchu asesiad ceidwadol o
effeithiau’r CRhT.

8

CASGLIADAU

8.1

Cyflwyniad

8.1.1

Mae’r asesiad hwn yn adlewyrchu ystyriaeth weithredol o gynnal cyfanrwydd safleoedd
Rhyngwladol wrth baratoi a datblygu polisi CRhT. Mae’n amlwg y cymrwyd camau i
gynnwys gofynion y safleoedd Rhyngwladol yng nghyfres polisïau’r CRhT. O ganlyniad,
mae polisi’r CRhT yn canolbwyntio’n bennaf ar gynnal neu ddilyn mesurau fydd naill ai’n
cynnal neu’n gwella nodweddion safleoedd Rhyngwladol. Felly, mae modd ddosbarthu
PDZ yn ddau ddosbarth:
 PDZ sydd â pholisïau nad oes disgwyl iddynt gael effaith andwyol ar safleoedd
rhyngwladol; a
 PDZ sydd â pholisïau y mae disgwyl iddynt gael effaith andwyol ar gyfanrwydd y
safleoedd rhyngwladol.

8.1.2

Wrth wneud asesiad o bolisi CRhT, dylid nodi mai cyfnod ffurfio cynlluniau i weithredu
polisi o’r fath fydd yn canolbwyntio fwyaf ar osgoi unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd
safleoedd Rhyngwladol. Felly, bydd y mesurau ataliol a ddarparwyd yn sicrhau, lle gallai
polisi gael effaith andwyol, y caiff polisi ei weithredu mewn ffordd fydd yn atal hyn.

8.1.3

O bolisïau’r CRhT a aseswyd (yr asesiad ‘yn unig’), mae’r Parthau Datblygu Polisi’n
rhannu i’r categorïau canlynol:
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8.2

Dim Effaith Andwyol ar Gyfanrwydd Safleoedd Rhyngwladol

8.2.1

Ar gyfer deuddeg o’r PDZ, mae modd dod i gasgliad na fydd y polisïau ynddynt yn cael
effaith andwyol ar gyfanrwydd safle Rhyngwladol. Yr ardaloedd rheoli hyn yw:
 PDZ1 – Penrhyn y Santes Ann i Benrhyn Borough
 PDZ4 – Pen Anglas i Ben-y-Bal
 PDZ5 – Pen-y-Bal i Aberteifi
 PDZ6 – Pencribach i Benrhyn Cei Newydd
 PDZ7 – Penrhyn Cei Newydd i Drwyn Llanina
 PDZ8 – Gilfach i Lanrhystud
 PDZ9 – Carreg i Sarn Gynfelyn
 PDZ14 – Trwyn Cilan i Garreg Du
 PDZ15 – Carreg Ddu i Drwyn y Tal
 PDZ17 – Twyn y Parc i Dwyn Cliperau
 PDZ18 – Twyn Cliperau i Drwyn Cwmrwd
 PDZ19 – Baeau Dwyrain Ynys Môn

8.3

Crynodeb o Effeithiau Andwyol ar Gyfanrwydd Safleoedd Rhyngwladol

8.3.1

Nodwyd PDZ lle nad oes modd dod i gasgliad na fyddai eu polisïau’n cael effaith
andwyol ar gyfanrwydd safleoedd Rhyngwladol neu fod effaith andwyol yn debygol heb
gymryd camau ychwanegol wrth weithredu polisïau penodol, neu y mynegwyd bwriad
polisi mewn ffordd (a thrwy Gamau Gweithredu’r CRhT) fyddai’n dangos sut i osgoi tarfu
ffisegol y polisi a allai beri effaith andwyol ar nodweddion y safle. Ystyriwyd y PDZ hyn o
ran sut mae ychwanegu cafeatau at bolisi CRhT, sy’n canolbwyntio gweithrediad a’r
camau sydd i’w cymryd mewn cynlluniau (fydd, eu hunain, wedyn yn debygol o fod
angen Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd). O ganlyniad, byddai modd disgrifio rhai o’r
PDZ fel rhai na fyddai’n cael effaith andwyol ar gyfanrwydd Safle Rhyngwladol, ond bod
nifer o gamau ataliol a lliniaru’n cael eu cymryd.

8.3.2

Ystyriwyd a nodwyd mesurau ataliol a lliniaru wrth lunio polisi ac yn ystod proses yr
asesiad priodol. Byddai llawer o fesurau penodol i safle (fel osgoi gweithio yn ystod y
tymor gaeafu rhag tarfu ar adar) yn codi ac yn cael eu nodi ar adeg gwneud cais
penodol am unrhyw gynllun. Fodd bynnag, nodwyd nifer o fesurau penodol i’w cynnwys
yng Nghynllun Gweithredu’r CRhT gyda’r unig fwriad o atal effaith andwyol rhag
digwydd. Caiff y mesurau eu crynhoi fel a ganlyn:
1. PDZ2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 – Bydd gweithrediad HTL ar lefel cynllun yn cael
ei ddylunio i sicrhau nad oes dim newid i brosesau arfordirol heblaw gerllaw’r
llinell amddiffyn bresennol er mwyn sicrhau nad oes dim aflonyddu
anuniongyrchol ar gynefin creigres fiogenig (Sabellaria alveolate).
2. PDZ2 (Unedau Polisi 2.2, 2.4 a 2.5) – Unwaith y bydd yr amddiffynfeydd
presennol yn dechrau methu yn y cyfnod cyntaf, dylai datblygiad ar lefel cynllun
ystyried agwedd ymaddasol sy’n defnyddio mesurau amddiffyn meddalach fel
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ychwanegu graean i ‘reoli’ yn hytrach nag atal erydiad, a byddai hyn yn cynnal y
nodwedd ddiddordeb rynglanwol.
3. PDZ2 – Mae lle i adlinio rhywfaint ar amddiffynfeydd presennol pan fyddant yn
dechrau methu, a dylid edrych ar hyn wrth ddatblygu ar lefel cynllun a, thrwy
hynny, leihau maint y wasgfa arfordirol ar fuddiannau rhynglanwol.
4. PDZ2 – Dylid arolygu yn Unedau Polisi 2.2, 2.5 a 2.8 i sicrhau nad yw
hydromorffoleg a dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad
tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac
islanwol.
5. PDZ3 – Er bod HTL yn cael ei ddatgan ar gyfer Porth Mawr, y bwriad ar adeg
datblygu ar lefel cynllun fyddai creu agwedd ymaddasol gan ddefnyddio
dewisiadau amddiffyn meddalach gyda’r bwriad o leihau (a gobeithio osgoi)
effaith andwyol rhag deillio o wasgfa arfordirol.
6. PDZ3 – Mae lle i adlinio rhywfaint ar amddiffynfeydd presennol pan fyddant yn
dechrau methu (er mai HTL yw’r polisi penodol), a dylid edrych ar hyn wrth
ddatblygu ar lefel cynllun a, thrwy hynny, leihau maint y wasgfa arfordirol ar
fuddiannau rhynglanwol.
7. PDZ3 – Dylid arolygu yn Unedau Polisi 3.3, 3.4 a 3.8 i sicrhau nad yw
hydromorffoleg a dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad
tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac
islanwol.
8. PDZ10 – Mae lle i adlinio rhywfaint ar amddiffynfeydd presennol pan fyddant yn
dechrau methu (er mai HTL yw’r polisi penodol) ac y gall fod lle i ailalinio tua’r tir,
a dylid edrych ar hyn wrth ddatblygu ar lefel cynllun a, thrwy hynny, leihau maint
y wasgfa arfordirol ar fuddiannau rhynglanwol.
9. PDZ10 – Yn ystod y polisïau MR yn y ddau gyfnod olaf ar gyfer y gyfundrefn
dwyni, dylai datblygiad ar lefel cynllun sicrhau bod y gyfundrefn dwyni’n cael
cefnogaeth.
10. PDZ10 Cors Fochno – Datblygu strategaeth rheoli a chynnal ar gyfer lefelau dŵr
cysylltiedig â’r gors, yn ogystal â dulliau a rhaglen ar gyfer newid cyfundrefn lefel
y dŵr er mwyn i’r gors allu ymateb yn unol â chynnydd yn lefel y môr cyn ac yn
ystod cyflwyniad y polisi MR.
11. PDZ10 – Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Aber Afon Dyfi
er mwyn sicrhau bod lliniaru’n cyflawni’r meintiau a fwriadwyd, ac i gynorthwyo
ysbrydoli amseroldeb mesurau priodol.
12. PDZ10 – Dylid arolygu yn Uned Bolisi 10.18 i sicrhau nad yw hydromorffoleg a
dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y
gallant ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol.
13. PDZ10 – Dylai datblygiad ar lefel cynllun yn Aber Dysynni sicrhau bod y morlyn
yn dal i gael ei warchod, a bod cyfundrefn lefel y dŵr yn cael ei rheoli’n briodol.
14. PDZ11 – Mae lle i adlinio rhywfaint ar amddiffynfeydd presennol pan fyddant yn
dechrau methu (er mai HTL yw’r polisi penodol) ac y gall fod lle i ailalinio tua’r tir,
a dylid edrych ar hyn wrth ddatblygu ar lefel cynllun a, thrwy hynny, leihau maint
y wasgfa arfordirol ar fuddiannau rhynglanwol.
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15. PDZ11 – Wrth ddatblygu ar lefel cynllun, dylid gwneud arolwg o’r greigres
fiogenig i sicrhau nad oes unrhyw newidiadau yn ei maint na’i lleoliad wedi
digwydd, a dylid ystyried y greigres wrth ddylunio amddiffynfeydd er mwyn osgoi
tarfu ar ôl troed uniongyrchol yn ystod yr adeiladu. Dylid arolygu hefyd yn
Unedau Polisi 11.1, 11.3 ac 11.4 i sicrhau nad yw hydromorffoleg a dynameg yn
cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant ddechrau
effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol.
16. PDZ11 – Wrth wneud unrhyw ddylunio ar lefel cynllun yn Unedau Polisi 11.1 ac
11.3, dylid gwneud arolwg i gael gwybod lleoliad ogofâu môr a, phan fyddant yn
bresennol yng nglannau’r cynllun, dylid cymryd camau i osgoi rhwystro neu
darfu ar nodweddion yr ogofâu môr.
17. PDZ11 – Datblygu a gweithredu cynllun arolygu a rheoli ar gyfer cors Arthog i
sicrhau bod y nodwedd yn cael ei rheoli i wella’i gwydnwch i gynnydd yn lefel y
môr a materion rheoli lefel dŵr cysylltiedig os bydd codiadau annisgwyl (eithafol)
mewn lefelau dŵr neu faterion draenio’n digwydd.
18. PDZ11 – Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Aber
Mawddach er mwyn sicrhau bod lliniaru’n cyflawni’r meintiau a fwriadwyd, ac i
gynorthwyo ysbrydoli amseroldeb mesurau priodol.
19. PDZ11 – Dylid datblygu strategaeth ac arolygu i ddarparu data arolygon ar gyfer
symudiad gwaddodion trwy’r unedau polisi i’r de o Forfa Dyffryn (Unedau Polisi
11.18 i 11.20) er mwyn nodi beth yw’r gofyniad porthi gwaddod ar hyn o bryd, a
nodi pa mor gyflym y dylid cynnal MR i sicrhau bod hyn yn cael ei gynnal yn
naturiol trwy symud y lan yn gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr. Dylid
datblygu’r strategaeth rhwng yr Awdurdod Cynllunio Lleol a CCGC er mwyn
sicrhau bod MR yn datblygu ar gyflymder priodol i gynnal y gyfundrefn dwyni.
20. PDZ11 – Rhaid dylunio’r polisi MR yn Uned Bolisi 11.13, ar lefel cynllun, i osgoi
colli’r nodweddion cynefin coetir / gweundir neu darfu arnynt trwy adeiladu, a’i
fod yn arwain at orlifo unrhyw gynefin yn ystyriol a naturiol yn hytrach na
phresenoldeb neu godi adeileddau.
21. PDZ12 – Mae lle i adlinio rhywfaint ar amddiffynfeydd presennol (yn arbennig yn
Uned Bolisi 12.9) pan fyddant yn dechrau methu (er mai HTL yw’r polisi
penodol) ac y gall fod lle i ail-alinio tua’r tir, a dylid edrych ar hyn wrth ddatblygu
ar lefel cynllun a, thrwy hynny, leihau maint y wasgfa arfordirol ar fuddiannau
rhynglanwol.
22. PDZ12 – Dylid gweithredu rhaglen arolygu (yn cwmpasu Unedau Polisi 12.2,
12.5, 12.6, 12.16, 12.18, 12.20, 12.22 ac 12.24) er mwyn sicrhau bod cyflenwad
gwaddod yn cael ei gynnal ac nad yw hydromorffoleg a dynameg yn cael eu
newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad tonnau) fel y gallant ddechrau
effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac islanwol.
23. PDZ12 – Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Aber Afon
Glaslyn / Traeth Bach er mwyn sicrhau bod lliniaru’n cyflawni’r meintiau a
fwriadwyd, ac i gynorthwyo ysbrydoli amseroldeb mesurau priodol.
24. PDZ12 – Dylid osgoi colli neu aflonyddu ar gynefin gweundir neu goetir y
rhywogaethau yn ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion ar adeg
datblygu cynlluniau ar gyfer Uned Bolisi 12.11. Dylid gweithredu’r lliniaru hwn yn
llwyddiannus.
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25. PDZ12 – Wrth wneud unrhyw ddylunio ar lefel cynllun yn Uned Bolisi 12.16,
dylid gwneud arolwg i gael gwybod lleoliad ogofâu môr a, phan fyddant yn
bresennol yng nglannau’r cynllun, dylid cymryd camau i osgoi rhwystro neu
darfu ar nodweddion yr ogofâu môr.
26. PDZ13 – Datblygu a gweithredu cynllun arolygu yn Unedau Polisi 13.6, 13.7 ac
13.8 er mwyn sicrhau bod cyflenwad gwaddod yn cael ei gynnal ac nad yw
hydromorffoleg a dynameg yn cael eu newid (fel cynyddu plygiant / adlewyrchiad
tonnau) fel y gallant ddechrau effeithio ar nodweddion y greigres rynglanwol ac
islanwol.
27. PDZ13 – Dylid arolygu’r cynefinoedd rhynglanwol a’u meintiau yn Unedau Polisi
13.6 i 13.8 er mwyn sicrhau bod lliniaru’n cyflawni’r meintiau a fwriadwyd, ac i
gynorthwyo ysbrydoli amseroldeb mesurau priodol, yn ogystal ag i gadarnhau
rhagolygon newidiadau a, thrwy hynny, ganiatáu unrhyw fesurau ataliol mewn
ymateb i gynnydd annisgwyl yn lefel y môr.
28. PDZ16 – Mae lle i adlinio rhywfaint ar amddiffynfeydd presennol pan fyddant yn
dechrau methu (er mai HTL yw’r polisi penodol) ac y gall fod lle i ailalinio tua’r tir,
a dylid edrych ar hyn wrth ddatblygu ar lefel cynllun a, thrwy hynny, leihau maint
y wasgfa arfordirol ar fuddiannau rhynglanwol.
29. PDZ16 (Morfa Dinlle, Unedau Polisi 16.3, 16.4 ac 16.5) – Dylid datblygu
strategaeth a chynllun rheoli ar gyfer cyfundrefn dwyni Morfa Dinlle a’r cylch, cyn
datblygu polisïau MR, er mwyn sicrhau bod cynigion a gweithrediadau’n gwella
ac yn caniatáu datblygiad cynefinoedd y twyni’n briodol.
30. PDZ16 – Dylid arolygu er mwyn sicrhau nad yw maint y nodwedd morfa heli a
dosbarthiad mathau o forfa heli’n cael eu colli yn lle’r golled o wastadedd llaid
rhyngwladol sy’n cael ei ragweld.
31. PDZ16 a PDZ 20 – Dylid arolygu’r ponciau tywod rhynglanwol ac islanwol er
mwyn sicrhau nad yw maint y ponciau tywod islanwol at ei gilydd wedi newid o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.
32. PDZ16 a PDZ20 – Dylid arolygu’r cynefinoedd creigres rynglanwol ac islanwol er
mwyn sicrhau na fydd unrhyw golled maint neu ddosbarthiad yn digwydd o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.
8.3.3

Bydd y mesurau ataliol neu liniaru hyn yn sicrhau (fel yr awgryma’r enw) bod unrhyw
effaith andwyol ar gyfanrwydd y safle yn cael ei atal neu liniaru. Fodd bynnag, hyd yn
oed trwy ymgorffori mesurau ataliol a mesur lliniaru ni fu modd i asesiad priodol CRhT
Gorllewin Cymru ddod i gasgliad na fydd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd nifer o
Safleoedd Rhyngwladol. Y PDZ lle gall fod effaith andwyol ar gyfanrwydd Safleoedd
Rhyngwladol yw:
 PDZ2 – Penrhyn Borough i Ddinas Fach
 PDZ3 – Dinas Fach i Ben Anglas
 PDZ10 – Borth Uchaf i Donfannau
 PDZ11 – Tonfannau i Fochras
 PDZ12 – Mochras i Benychain
 PDZ13 – Penychain i Drwyn Cilan
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 PDZ16 – Trwyn Dylan i Lanfairfechan
 PDZ20 – Llanfairfechan i Lanrwst
8.3.4

Fe allai fod effaith andwyol sylweddol ar gyfanrwydd safleoedd rhyngwladol o fewn neu
ar bwys ardal astudiaeth CRhT2, o ganlyniad i’r polisïau dewisol, mewn cysylltiad â’r
safleoedd canlynol:


ACA Sir Benfro Forol: byddai effaith uniongyrchol o ganlyniad i wasgfa
arfordirol o’r amddiffynfeydd cynaledig, gan beri colli cynefin gwastadedd
tywod rhynglanwol.



ACA Pen Llŷn a’r Sarnau (a Safle Ramsar Cors Fochno a Dyfi): gallai fod
effaith uniongyrchol o ganlyniad i wasgfa arfordirol o’r amddiffynfeydd
cynaledig, gan beri colli cynefinoedd rhynglanwol (gwastadedd tywod,
gwastadedd llaid a morfa heli); ac effaith anuniongyrchol ar nodweddion
diddordeb dŵr codi a dŵr croyw o ganlyniad i adlinio rheoledig i wneud iawn
am gynefinoedd rhynglanwol.



AGA Aber Afon Dyfi: gallai fod effaith anuniongyrchol ar nodweddion
diddordeb dŵr codi a dŵr croyw o ganlyniad i adlinio rheoledig i wneud iawn
am golledion cynefin rhynglanwol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau a Safle
Ramsar Cors Fochno a Dyfi.



ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn: gallai fod effaith anuniongyrchol ar
nodweddion diddordeb dŵr codi a dŵr croyw o ganlyniad i adlinio rheoledig i
wneud iawn am golledion cynefin rhynglanwol yn ACA Cors Heli Glannau
Môn ac efallai ar ACA Y Fenai a Bae Conwy.



ACA Cors Heli Glannau Môn: effaith uniongyrchol o ganlyniad i wasgfa
arfordirol o’r amddiffynfeydd cynaledig, gan beri colli cynefin gwastadedd
llaid rhynglanwol.



ACA Y Fenai a Bae Conwy: byddai effaith uniongyrchol o ganlyniad i
wasgfa arfordirol o’r amddiffynfeydd cynaledig, gan beri colli cynefin
gwastadedd tywod rhynglanwol.



ACA Abermenai a Thwyni Aberffraw: gallai fod effaith anuniongyrchol ar
nodweddion diddordeb dŵr codi a dŵr croyw o ganlyniad i adlinio rheoledig i
wneud iawn am golledion cynefin rhynglanwol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.



AGA Traeth Lafan, Conwy: effaith uniongyrchol ar rywogaethau diddordeb
yr AGA (y bioden fôr yn benodol) o ganlyniad i golled cynefin gwastadedd
tywod rhynglanwol oherwydd gwasgfa arfordirol o’r amddiffynfeydd
cynaledig.

8.3.5

Crynodeb yw Tabl 7.1 o’r Safleoedd Rhyngwladol, mathau o gynefin a meintiau a
nodwyd ar hyn o bryd fel rhai y mae disgwyl iddynt ddigwydd o ganlyniad i bolisïau’r
CRhT. Gan fod yr asesiad o’r cynllun, yn hytrach na pholisi cyfansoddol, daethpwyd i
gasgliad felly y gallai’r CRhT effeithio’n andwyol ar gyfanrwydd Safleoedd Rhyngwladol.

8.3.6

O’r cynlluniau a phrosiectau sy’n rhan o’r asesiad hwn, ni ystyriwyd bod unrhyw un yn
cyfrannu at yr un effeithiau tebygol â pholisi’r CRhT o dderbyn bod mesurau ataliol a
awgrymwyd yn sicrhau bod unrhyw effeithiau andwyol posibl o bolisi’r CRhT yn cael eu
hosgoi. Fodd bynnag, mae’n debygol hefyd, oherwydd bod CRhT yn rhoi’r canolbwynt
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strategol ehangach i amddiffyn yr arfordir (er bod hynny ar sail anstatudol) bod polisïau
sy’n debygol o gael effaith debyg i bolisi CRhT yn annhebygol o fod yn amlwg. Er mwyn
i effaith gyfunol gael ei hystyried, fel y trafodwyd yn y ddogfen hon, mae angen dangos
yn eglur y byddai angen i effaith cynlluniau neu brosiectau o’r fath fod yn amlwg yr un
fath ag effeithiau’r CRhT. Yng nghyd-destun yr asesiad hwn a’r mesurau ataliol a
restrwyd, ni chafwyd enghreifftiau o’r fath, ac eithrio Cynllun Cludiant Rhanbarthol
Gorllewin Cymru gyda phosibilrwydd effaith gyfunol ar nodwedd gwastadedd llaid
rhynglanwol ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.
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Tabl 8.1

Crynodeb o PDZ lle caiff Effaith Andwyol ei Rhagweld ar Gyfanrwydd
Safleoedd Rhyngwladol, yn dangos mathau o gynefin dan sylw a maint tebygol
Lleihad yn arwynebedd y cynefin (ha)#

Safle Dynodedig

PDZ

Math o Gynefin

Y cyfnod
cyntaf

Yr ail
gyfnod

Y trydydd
cyfnod

Cyfanswm

ACA Sir Benfro Forol

2

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.76

1.07

0.00

1.83

ACA Sir Benfro Forol

3

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.29

0.45

0.39

1.13

10

Aber

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

10

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

8.74

46.30

36.03

91.07

10

Morfa heli

20.09

69.15

27.93

117.17

10

Cynefin cynhaliol*

27.95

108.71

58.62

195.25

11

Aber

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

11

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

4.44

9.18

7.08

20.70

11

Morfa heli

1.70

2.99

4.00

8.69

12

Aber

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

12

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

2.50

14.45

22.22

39.17

12

Morfa heli

1.78

6.36

13.25

21.39

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

13

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.20

1.19

0.80

2.19

ACA Y Fenai a Bae Conwy

16

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

2.85

11.60

0.00

14.45

16

Creigres

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

16

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

2.85

11.60

0.00

14.45

16

Aber

anhysbys

anhysbys

anhysbys

anhysbys

16

Gwastadedd llaid
rhynglanwol

0.85

4.25

11.06

16.16

AGA Traeth Lafan, Conwy

20

Cynefin cynhaliol*

0.06

0.28

0.73

1.07

ACA Y Fenai a Bae Conwy

20

Gwastadedd tywod
rhynglanwol

0.06

0.28

0.73

1.07

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

AGA Aber Afon Dyfi

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

ACA Y Fenai a Bae Conwy

ACA Cors Heli Glannau Môn

# Gwelwch y testun ym mharagraff 6.3.2 (tudalen 88).
anhysbys = gwir faint yn anhysbys ond yn gysylltiedig â cholli cynefin rhynglanwol a
ddynodwyd yn y Safle ar gyfer y PDZ.
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* mae cynefin cynhaliol yn gysylltiedig â cholli cynefin rhynglanwol yn yr un uned ar gyfer yr
ACA berthnasol.

8.4

Y Cyfnod Nesaf: I Ble o’r Fan Hon?

8.4.1

Gyda’r casgliad bod y CRhT2 cyfan (a PDZ 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16 a 20 yn arbennig) yn
cael effaith sylweddol debygol ar nifer o safleoedd Rhyngwladol yn ardal astudiaeth
CRhT2, yna rhaid profi nad oes “dim atebion eraill”. Bydd y cyfnod canlynol (Cyfnod 4)
yn cynnwys yr Asesiad Priodol (Cyfnod 3) a grybwyllwyd yn y ddogfen hon, ynghyd â’r
prawf am atebion eraill, yr achos dros Resymau Budd Gor-redol Hanfodol y Cyhoedd
(IROPI), a’r gofynion cydadferol a strategaeth.
Profi am Atebion Eraill

8.4.2

Rhaid seilio’r prawf am ddim atebion eraill ar y dewisiadau polisi eraill sy’n gallu bod yn
ddrutach, yn anoddach eu cyflawni neu’n llai cyfleus eu gweithredu, ond rhaid iddynt
beidio â bod yn ddewisiadau gwahanol afresymol sy’n amlwg nad ydynt yn dechnegol
ymarferol. Archwiliodd y cyfnod datblygu polisi’r pedwar dewis polisi strategol tebygol
mewn perthynas â mesurau rheoli’r arfordir. Yn strategol fel hyn dyma’r hyn sy’n cael ei
ystyried yn archwilio dewisiadau gwahanol (gwelwch CRhT Atodiad A). Mae’r adroddiad
yn nodi’r effeithiau mwy andwyol a allai fod ar y prosesau naturiol a’r amgylchedd
naturiol (gan gynnwys safleoedd dynodedig) trwy wneud dewisiadau eraill, yn arbennig y
senario NAI.

8.4.3

O ganlyniad, bu ystyried effeithiau polisi CRhT ar nodweddion ac amcanion cadwraeth y
Safleoedd Rhyngwladol yn yr ardal hon yn ganolog i lunio polisi yn y broses hon. Fodd
bynnag, oherwydd gofynion croes i’w gilydd a gwrthdrawiadol y CRhT (yn y cyd-destun
economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol fel ei gilydd), neu oherwydd y gallai polisi i
warchod un Safle beri effeithiau andwyol ar y Safle neu Safleoedd cyfagos eraill, ni fu
modd i asesiad priodol CRhT Gorllewin Cymru ddod i gasgliad na fyddai dim effaith
andwyol ar gyfanrwydd y Safleoedd Rhyngwladol.

8.4.4

Mae Atodiad G-VII a thablau ategol yn Atodiad G-VIII yn cyflwyno prawf dechreuol o’r
polisïau dewisol ac atebion eraill.
Profi am Resymau Budd Gor-redol Hanfodol y Cyhoedd (IROPI)

8.4.5

Yn dibynnu ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i’r prawf am atebion eraill (gwelwch
uchod), yna bydd y polisïau angen cymeradwyaeth am resymau budd gor-redol
hanfodol y cyhoedd. Rhesymau derbyniol yw:


Hanfodol, ei fod yn angenrheidiol ac yn frys;



Gor-redol, ei fod yn o’r fath bwysigrwydd bod y rhesymau’n gorbwyso
maint y niwed i gyfanrwydd y safleoedd;



O fudd cyhoeddus, nid preifat; ac



O natur gymdeithasol neu economaidd oni bai y gall effeithio ar rywogaeth
neu gynefin blaenoriaethol.
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8.4.6

Gall y rhesymau fod yn berthnasol i ystyriaethau economaidd neu gymdeithasol,
rhesymau iechyd dynol, rhesymau diogelwch y cyhoedd neu ganlyniadau buddiol o’r
pwysigrwydd mwyaf i’r amgylchedd.

8.4.7

Cyflwynwyd prawf IROPI dechreuol yn Atodiad G-IX i hysbysu Llywodraeth Cymru.
Daw’r prawf IROPI dechreuol a wnaethom i gasgliad bod y dewisiadau polisi sy’n cael
eu rhagweld fydd yn arwain at effaith andwyol ar gyfanrwydd y Safleoedd Ewropeaidd
yn cael eu cefnogi gan y prawf IROPI, oherwydd mai eu bwriad yw amddiffyn neu
gynnal ar fyrder yr amddiffynfeydd i anheddau a’u seilwaith cymdeithasol ac
economaidd hanfodol i’r rhanbarth a’r genedl, yn ogystal â gwarchod isadeiledd cludiant
cenedlaethol.
Mesurau Cydadferol

8.4.8

Yn dibynnu ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i’r prawf IROPI, lle mae effaith er
gwaeth ar gynefinoedd a rhywogaethau, rhaid nodi mesurau cydadferol i sicrhau
gwarchod cydlyniad ecolegol y rhwydwaith Natura 2000 (a safleoedd Ramsar). Yng
Nghyfnod 4 y disgwyl yw y bydd llawer o’r unedau polisi lle caiff MR ei awgrymu yn
darparu’r gefnlen allweddol i’r gofynion cynefinoedd cydadferol, a’r cysylltiad â’r Cynllun
Rhanbarthol Creu Cynefinoedd ynghyd â derbyniad ac ymrwymiad yr Awdurdodau Lleol
yn ardal astudiaeth y CRhT i ddarparu’r gofynion cynefinoedd cydadferol a nodwyd.

8.4.9

Caiff archwiliad dechreuol o’r ardaloedd a mathau cynefin cydadferol posibl ei gyflwyno
yn Atodiad G-X a thablau ategol yn Atodiad G-XI. Mae’r gofynion cynefinoedd
cydadferol a nodwyd yn yr asesiad priodol hwn yn dangos y bydd angen cynefin
rhynglanwol a throsiannol, gyda 14.97ha yn y cyfnod cyntaf, 226.61ha yn yr ail gyfnod a
79.04ha yn y trydydd cyfnod. Mae Atodiad G-X yn dangos y bydd y cynefinoedd
rhynglanwol a throsiannol yn cael eu creu o’r lleoliadau polisi MR yn ardal astudiaeth y
CRhT, ac mae posibilrwydd 332ha o gynefin cydadferol yn y cyfnod cyntaf, 1,201ha yn
yr ail gyfnod a 1,574ha yn y trydydd cyfnod. Byddai’r ardaloedd hyn yn cael eu datblygu
ar lefel strategaeth a chynllun, yn ogystal â thrwy RHCP.

8.4.10

Yn ogystal, byddai angen gwneud iawn am gynefinoedd dŵr croyw a daearol hefyd o
ganlyniad i bosibilrwydd ardaloedd i wneud iawn am gynefin rhynglanwol, gyda 14.97ha
yn y cyfnod cyntaf, 226.61ha yn yr ail gyfnod a 79.04ha yn y trydydd cyfnod. Mae
adolygiad strategol o safleoedd dichonol a’r gronfa dir sydd ar gael yn dangos y gall fod
1,539ha yn y cyfnod cyntaf, 2,120ha yn yr ail gyfnod a 1,826 yn y trydydd cyfnod.

8.4.11

At ei gilydd, o dderbyn y gronfa fawr o dir all fod ar gael ar gyfer cynefin cydadferol, ar
lefel strategol nid oes unrhyw amheuaeth ynghylch gallu darparu cynefinoedd
cydadferol.

8.4.12

Bydd angen mesur a phenderfynu’r meintiau dynodedig o safleoedd / lleoliadau /
ardaloedd / mathau o gynefin cydadferol yn benodol trwy astudiaethau strategaeth yn
ogystal â datblygiad / cymhwysiad penodol i safle a chynllun. Fodd bynnag, y disgwyl yw
y byddai cynefin cydadferol yn cael ei weithredu hefyd trwy Raglen Creu Cynefinoedd
Rhanbarthol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru fydd yn cael cefnogaeth yr awdurdodau
lleol arforol sy’n rhan o’r CRhT hwn.
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GEIRFA
Amcan: Datganiad o’r bwriad, yn manylu ar gyfeiriad dewisol y newid mewn
tueddiadau.
Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA): Safle o bwysigrwydd rhyngwladol i adar, a
ddynodwyd yn ôl gofynion Cyfarwyddeb Adar y CE. Caiff AGA eu dynodi oherwydd eu
pwysigrwydd rhyngwladol fel cynefin magu, bwydo a chlwydo i rywogaethau adar. Rhaid
i’r Llywodraeth ystyried gwarchod AGA yn ei holl benderfyniadau cynllunio. Caiff AGA
ddynodiad SoDdGA dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Deddf Bywyd
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y diwygiwyd). I gael rhagor o fanylion, ymwelwch â
gwefan y Comisiwn Ewropeaidd http://europa.eu.int/
Asesiad Priodol (AA): Caiff ei ddiffinio fel Cyfnod 3 o Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
(HRA). Mae Asesiad Priodol yn penderfynu a fydd yr effeithiau andwyol (a nodwyd o
asesiad effeithiau sylweddol tebygol – Cyfnod 2 yr HRA) yn effeithio ar gyfanrwydd y
safleoedd dynodedig Rhyngwladol neu Ewropeaidd dan sylw.
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRAi): Asesiad pedwar cyfnod i benderfynu a fydd
effaith sylweddol debygol (LSE; Cyfnod 2) ar safleoedd dynodedig gwarchod natur
Rhyngwladol neu Ewropeaidd yn digwydd o ganlyniad i gynllun, polisi neu brosiect
arfaethedig. Os oes LSE, bydd Cyfnod 3 y broses, yr Asesiad Priodol, yn asesu a oes
effaith er gwaeth ar gyfanrwydd y safleoedd dynodedig. Cyfnod terfynol yr HRA (Cyfnod
4) yw derbyn neu wrthod y cynllun, polisi neu brosiect.
Awdurdod Cymwys: Y sefydliad sy’n paratoi cynllun neu raglen dan y Gyfarwyddeb ac
sy’n gyfrifol am yr Asesiad Priodol.
Cwmpasu: Proses benderfynu cwmpas a manylder Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
(HRA). Mae hyn yn cynnwys effeithiau amgylcheddol sylweddol tebygol (Cyfnod 2 yr
HRA) a gwahanol ddewisiadau sydd angen eu hystyried, y dulliau asesu i’w defnyddio
ar gyfer yr Asesiad Priodol, a strwythur a chynnwys Adroddiad yr HRA.
Cyfarwyddeb Adar: Cyfarwyddeb y Gymuned Ewropeaidd (79/409/EEC) ar warchod
adar gwyllt. Caiff ei weithredu yn y DU fel Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol,
ac ati) (1994). I gael rhagor o wybodaeth ymwelwch â gwefan Gwasg Ei Mawrhydi:
http://www.hmso.gov.uk/si/si1994/Uksi_19942716_en_1.htm
Cyfarwyddeb Cynefinoedd: Mae’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd (Cyfarwyddeb y Cyngor
92/43/EEC 21 Mai 1992) yn gofyn bod Aelod-wladwriaethau’r UE yn creu rhwydwaith o
ardaloedd bywyd gwyllt gwarchodedig, yn dwyn yr enw Natura 2000, ar hyd a lled yr
Undeb Ewropeaidd. Mae’r rhwydwaith hwn yn cynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
(ACA) ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA), a sefydlwyd i warchod adar gwyllt
dan y Gyfarwyddeb Adar (Cyfarwyddeb y Cyngor 79/409/EEC 2 Ebrill 1979). Mae’r
safleoedd hyn yn rhan o amrywiaeth o fesurau’n anelu at warchod cynefinoedd a
rhywogaethau pwysig neu dan fygythiad.
Cynllun Gweithredu ar Fioamrywiaeth (BAP): Cynllun a gytunwyd ar gyfer cynefin
neu rywogaeth, sy’n ffurfio rhan o ymrwymiad y DU i fioamrywiaeth. I gael rhagor o
wybodaeth, ymwelwch â gwefan BAP: http://www.ukbap.org.uk
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Cynllun neu Raglen: At ddibenion HRA, mae’r term “cynllun neu raglen” yn cwmpasu
unrhyw gynlluniau neu raglenni y mae’r Gyfarwyddeb yn berthnasol iddynt.
Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT): Cynlluniau anstatudol i lunio polisïau cynaliadwy
amddiffyn yr arfordir (i atal erydiad gan y môr a gorlifo tir arfordirol isel) ac i bennu
amcanion at reoli’r draethlin yn y dyfodol. Cânt eu paratoi gennym ni neu awdurdodau
lleol arforol, yn gweithredu’n unigol neu fel rhan o grwpiau amddiffyn yr arfordir.
Iawndal: Caiff ei ddefnyddio yn y ddogfen hon i gyfeirio at fesurau i wneud iawn am
effeithiau andwyol sylweddol (h.y. colli cynefin) ar yr amgylchedd oddi allan i’r ardal
ddynodedig lle nodwyd colli cynefin.
Lliniaru: Caiff ei ddefnyddio yn y ddogfen hon i gyfeirio at fesurau i osgoi, lleihau neu
wneud iawn am effeithiau andwyol sylweddol ar yr amgylchedd yn yr un ardal
ddynodedig lle nodwyd colli cynefin.
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA): Caiff Safleoedd o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) eu hysbysu dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
1981 (fel y diwygiwyd) a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 oherwydd
nodweddion eu planhigion, anifeiliaid, daeareg neu ffisiograffeg. Mae hysbysu
SoDdGA’n cynnwys rhestr o waith all wneud drwg i ddiddordeb arbennig y safle.
Disodlwyd Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (darpariaethau perthnasol i
SoDdGA) gan Adran 28 newydd yn Atodlen 9 i Ddeddf Hawliau Tramwy Cefn Gwlad.
Mae’r Adran 28 newydd yn rhoi llawer gwell amddiffyniad i SoDdGA. Caiff holl ACAy,
AGA a safleoedd Ramsar eu dynodi’n SoDdGA. I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â
gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru: http://www.ccw.org.uk/
Safle Ramsar: Mae Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd o Bwys Rhyngwladol, yn
arbennig fel Cynefin Adar Dŵr (1971), yn gofyn bod Llywodraeth y DU yn hyrwyddo
defnyddio gwlyptiroedd yn ddoeth ac yn gwarchod gwlyptiroedd o bwysigrwydd
rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys dynodi rhai ardaloedd fel safleoedd Ramsar, lle bo eu
pwysigrwydd i warchod natur (yn enwedig mewn perthynas ag adar dŵr) a
chynaliadwyedd amgylcheddol yn cyrraedd meini prawf arbennig. Caiff safleoedd
Ramsar ddynodiad SoDdGA dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Deddf
Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y diwygiwyd). Mae rhagor o wybodaeth i’w chael
ar wefan Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd: http://www.ramsar.org/
Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG): Yr adran sy’n gyfrifol am
gymunedau lleol a materion cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth ymwelwch â’r
wefan: http://www.communities.gov.uk/corporate/
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RHESTR BYRFODDAU
AA

Asesiad Priodol

ACA

Ardal Cadwraeth Arbennig

AGA

Ardal Gwarchodaeth Arbennig

ATL

Symud y Llinell Ymlaen

AyrA

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

BAP

Cynllun Gweithredu ar Fioamrywiaeth

CCGC

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

CDLl

Cynllun Datblygu Lleol

CDU

Cynlluniau Datblygu Unedol

CHaMP Cynllun Rheoli Cynefin Arfordirol
CRhT
CSG
DCLG

Cynllun Rheoli Traethlin
Grŵp Llywio’r Cleient
Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

EMP

Cynllun Rheoli Aber

FCS

Strategaeth Llifogydd a’r Arfordir

FEPA

Deddf Diogelu Bwyd a’r Amgylchedd

HRA

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

HTL

Cadw’r Llinell

IPPC Rheoli ac Atal Llygredd Cyfunol
IROPI

Rhesymau Hanfodol er Budd Gor-redol y Cyhoedd

JNCC

Cydbwyllgor Cadwraeth Natur

LDD

Dogfen Datblygu Lleol

LSE

Effaith Sylweddol Debygol

MFA

Asiantaeth y Môr a Physgodfeydd

MHWS Penllanw Mawr Cymedrig
MLWS

Trai Mawr Cymedrig
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MR Adlinio Rheoledig
MAN

Uned Reoli

NAI

Dim Ymyriad Gweithredol

PDZ

Parth Datblygu Polisi

PPS

Datganiad Polisi Cynllunio

PU

Uned Bolisi

RHCP

Rhaglen Creu Cynefinoedd Rhanbarthol

RSPB

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

Ramsar Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd o Bwys Rhyngwladol
RoC

Adolygu Cydsyniadau

RPG

Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol

RSS

Strategaeth Ofodol Ranbarthol

SEA

Asesiad Amgylcheddol Strategol

SINC Safle Bwysig i Warchod Natur
SSFDC

Pwyllgor Dosbarth Deheuol Pysgodfeydd Môr

SoDdGA Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
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Atodiad I – Dyluniadau Cadwraeth Natur

Key:

Policy Development Zones
Special Protection Areas

N

Ramsar
Special Ares of Convservation
Sites of Specific Scientific Interest

St David`s / Ty Ddewi

PDZ 3
St David`s / Ty Ddewi

Ramsey and St David's Peninsula Coast

St David`s / Ty Ddewi
Title:

Nature Conservation Designations
in the West Wales SMP2
Project:

West Wales SMP2

PDZ 2
Client:

Pembrokeshire Marine/ Sir Benfro Forol

PDZ 1

Date:

Scale:

November 2011

NTS

Figure:

Annex G-I Coastal Area a
Skokholm and Skomer

Skokholm and Skomer

I:\9T9001\Technical_Data\GIS\Projects\WFD Appendix\ANNEX IV

Pembrokeshire County Council

Key:

Policy Development Zones

Cardigan Bay/ Bae Ceredigion

N

Special Protection Areas
Ramsar
Special Ares of Convservation
Sites of Specific Scientific Interest

PDZ 6

PDZ 5

Afon Teifi/ River Teifi

Title:

Nature Conservation Designations
in the West Wales SMP2
Project:

West Wales SMP2
Client:

Pembrokeshire County Council

Date:

Scale:

November 2011

NTS

Figure:

Annex G-I Coastal Area b
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PDZ 4

Key:

Policy Development Zones
Special Protection Areas

N

Ramsar
Special Ares of Convservation
Sites of Specific Scientific Interest

PDZ 9

Cardigan Bay/ Bae Ceredigion

Title:

Nature Conservation Designations
in the West Wales SMP2
Project:

PDZ 8

West Wales SMP2
Client:

PDZ 7

Date:

Scale:

November 2011

NTS

Figure:

Annex G-I Coastal Area c
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Pembrokeshire County Council

Key:

Policy Development Zones
Special Protection Areas

N

Ramsar
Special Ares of Convservation
Sites of Specific Scientific Interest

Cors Fochno and Dyfi

PDZ 10

Title:

Pen Llyn a`r Sarnau/ Lleyn Peninsula and the Sarnau

Dyfi Estuary / Aber Dyfi

Nature Conservation Designations
in the West Wales SMP2
Project:

Cors Fochno

West Wales SMP2
Client:

Pembrokeshire County Council

Date:

Scale:

November 2011

NTS

Figure:

Annex G-I Coastal Area d
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Cors Fochno and Dyfi

Key:

Policy Development Zones
Special Protection Areas
Ramsar
Special Ares of Convservation
Sites of Specific Scientific Interest

Morfa Harlech a Morfa Dyffryn

PDZ 13

PDZ 12

Morfa Harlech a Morfa Dyffryn

Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion/
Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites

Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Sant Tudwal

Title:

Nature Conservation Designations
in the West Wales SMP2

Pen Llyn a`r Sarnau/ Lleyn Peninsula and the Sarnau
Project:

West Wales SMP2
Client:

Pembrokeshire County Council

PDZ 11
Date:

Scale:

November 2011

NTS

Figure:

Annex G-I Coastal Area e

I:\9T9001\Technical_Data\GIS\Projects\WFD Appendix\ANNEX IV

N

Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion/
Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites

Key:

Policy Development Zones
Special Protection Areas

N

Ramsar
Special Ares of Convservation
Sites of Specific Scientific Interest

Glannau Aberdaron and Ynys Enlli /
Aberdaron Coast and Bardsey Island

Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Sant Tudwal

Title:

Nature Conservation Designations
in the West Wales SMP2
Project:

West Wales SMP2
Client:

PDZ 14

Date:

Scale:

November 2011

NTS

Figure:

Clogwyni Pen Llyn/ Seacliffs of Lleyn

Annex G-I Coastal Area f
Clogwyni Pen Llyn/ Seacliffs of Lleyn

Glannau Aberdaron and Ynys Enlli /
Aberdaron Coast and Bardsey Island
Pen Llyn a`r Sarnau/ Lleyn Peninsula and the Sarnau

Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa
ac Ynysoedd Sant Tudwal

I:\9T9001\Technical_Data\GIS\Projects\WFD Appendix\ANNEX IV

Pembrokeshire County Council

and The Skerries
Key:

Policy Development Zones
Y Fenai a Bae Conwy/
Menai Strait and Conwy Bay

N

Special Protection Areas
Ramsar

PDZ 19

Special Ares of Convservation
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1

CYFLWYNIAD

1.1

Cefndir

1.1.1

Cyfyd yr angen am Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) dan ofynion Cyfarwyddeb
Cynefinoedd y CE (92/43/EEC) a’i weithrediad yng Nghymru dan IVA y Rheoliadau
Cynefinoedd (Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati) (Diwygio) (Cymru a
Lloegr) 2007). Caiff y weithdrefn ar gyfer yr ARhC ei nodi yn rheoliad 85A-E yn Rheoliadau
2007. Yn gryno, rhaid i’r ARhC wneud asesiad priodol o oblygiadau polisïau’r CRhT i’r
Safleoedd Ewropeaidd o ystyried eu hamcanion cadwraeth.

1.1.2

Mae Safle Ewropeaidd neu Safle Natura 2000 naill ai’n Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA)
neu’n Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA). Yn unol â Nodyn Cyngor Technegol 5 Cynllunio
a Chadwraeth Natur (2009), dylai darpariaethau Rheoliadau Cynefinoedd fod yn berthnasol
hefyd i Safleoedd Ramsar ac AGAy. O hyn ymlaen caiff Safleoedd Ramsar, AGA ac ACA, eu
cyfeirio atynt ar y cyd fel ‘Safleoedd Rhyngwladol’ neu ‘Safleoedd Ewropeaidd’ fel y bo’n
briodol.

1.1.3

ARhC yw’r broses i gefnogi penderfyniad gan yr ‘Awdurdod Cymwys’ a fyddai’r cynllun neu
brosiect arfaethedig yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd. Dim
ond pan fo modd penderfynu nad yw cynllun neu brosiect yn cael effaith andwyol ar unrhyw
Safle Ewropeaidd y gall yr Awdurdod Cymwys ei gymeradwyo.

1.1.4

Caiff statws cadwraethol ffafriol Safle Ewropeaidd ei ddiffinio trwy amcanion cadwraeth y
safle ac ar gyfer yr amcanion hyn y mae effeithiau’r cynllun neu brosiect yn gorfod cael eu
hasesu. Mae amcanion cadwraeth yn nodi’r trothwyon ffisegol, cemegol a biolegol, a
therfynau gweithgaredd ac aflonyddwch anthropogenig y mae gofyn eu cyrraedd i gyflawni
cyfanrwydd y safle. Mae amcanion cadwraeth yn gwasanaethu fel meini prawf ar gyfer asesu
a hysbysu cyflwr y safle, a hefyd fel sail i asesu cynlluniau neu brosiectau all effeithio ar y
safle.

1.1.5

Pan nad oes modd penderfynu na fydd cynllun neu brosiect dan ystyriaeth yn cael effaith
andwyol ar safle Ewropeaidd neu Ramsar, yna rhaid chwilio am atebion eraill sy’n osgoi
niweidio cyfanrwydd y safle. Os nad oes atebion eraill, yna ni all y cynllun neu brosiect fwrw
ymlaen heblaw ar sail rhesymau hanfodol o bwysigrwydd gor-redol (IROPI). Os yw
Llywodraeth Cynulliad Cymru’n cytuno bod IROPI yna rhaid sicrhau mesurau cydadferol i
wneud iawn am y niwed a wneir gan y cynllun neu brosiect, fel bod cydlyniad y rhwydwaith
ACA / AGA at ei gilydd yn cael ei gynnal.

1.1.6

Caiff amcanion cadwraeth ar gyfer Safleoedd Morol Ewropeaidd eu cyflwyno yn nogfennau
Rheoliad Perthnasol 33 (a enwyd felly oherwydd bod eu cynhyrchu’n ofyniad Rheoliad 33 (2)
o’r Rheoliadau Cynefinoedd) ar gyfer pob safle sydd, o ran Safleoedd Morol Ewropeaidd yng
Nghymru, yn gyfrifoldeb Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC).

1.2

ARhC yng Nghyd-destun Cynllun Rheoli Traethlin

1.2.1

Ar hyn o bryd y dogfennau canlynol: “Diweddariad Cynllun Gofodol Cymru Asesiad
Rheoliadau Cynefinoedd ac Asesiad Priodol” (LlCC, 2008), “Nodyn Cyngor Technegol 5 –
Cynllunio a Chadwraeth Natur” (LlCC, 2009), “Asesu Prosiectau dan y Gyfarwyddeb
Cynefinoedd – Canllawiau i Awdurdodau Cymwys” (CCGC, 2008), “Asesu Cynlluniau
Datblygu yng Nghymru yn ôl Darpariaethau Rheoliadau Cynefinoedd” (LlCC, 2006),
“Cynllunio er Diogelu Safleoedd Ewropeaidd: Asesiad Priodol” (DCLG, 2006), “Asesu
Strategaethau Gofodol Rhanbarthol yn ôl Darpariaethau Rheoliadau Cynefinoedd –
Canllawiau Drafft” (English Nature, 2006), ac “Asesiad Priodol o Gynlluniau Rheoli Perygl
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Llifogydd dan y Rheoliadau Cynefinoedd” (Asiantaeth yr Amgylchedd, Dogfen Ddrafft) yw
ffynhonnell fwyaf cydlynol canllawiau cysylltiedig â darparu ARhC ar gyfer Cynlluniau Rheoli
Traethlin. O ganlyniad, defnyddiwyd y dogfennau hyn fel sail dull a methodoleg penderfynu
cwmpas ARhC ar gyfer CRhT2 Gorllewin Cymru.

1.3

Enwi Awdurdod Cymwys ar gyfer CRhT2

1.3.1

Un o’r camau cyntaf wrth roi sylw i CRhT dan y Rheoliadau Cynefinoedd yw enwi’r
Awdurdod Cymwys. Yn yr achos hwn, mae Royal Haskoning yn gwneud y dadansoddiad
technegol sy’n sail yr Asesiad Priodol, ond mae’r cyfrifoldeb eithaf dros dderbyn yr Asesiad
Priodol a sicrhau cydymffurfio â’r Rheoliadau Cynefinoedd ar yr Awdurdod Cymwys. Yn yr
achos hwn, yr Awdurdod Cymwys yw Awdurdodau Lleol Ardal Astudiaeth CRhT2.

1.4

Nod yr Adroddiad Cwmpasu

1.4.1

Nod yr adroddiad hwn yw:
1. Nodi’r safleoedd Natura 2000 perthnasol a’u nodweddion o fewn neu ar bwys
unedau rheoli CRhT2 Gorllewin Cymru ac effaith sylweddol debygol ar gyfanrwydd y
safleoedd Natura 2000 mewn ymateb i’r dewisiadau rheoli traethlin a ystyriwyd yn
CRhT2 Gorllewin Cymru;
2. Darparu methodoleg ar gyfer yr Asesiad Priodol;
3. Eglurhau cynlluniau a phrosiectau perthnasol eraill i’w hystyried yn yr Asesiad
Priodol; a
4. Rhoi crynodeb o’r materion all fod yn gysylltiedig â’r dewisiadau rheoli traethlin sydd
angen eu hystyried yn yr Asesiad Priodol a’r rhai nad oes.

1.4.2

Yn ogystal, bydd yr adroddiad hwn yn cael ei ddefnyddio fel offeryn ymgynghori i ysbrydoli’r
cyfnod Asesiad Priodol manwl wrth baratoi’r CRhT a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol
(AAS).

1.5

Fframwaith yr Adroddiad

1.5.1

Trefnwyd gweddill yr adroddiad hwn fel a ganlyn:
 Adran 2

Safleoedd a Nodweddion i’w hystyried yn yr Asesiad Priodol;

 Adran 3

Methodoleg yr Asesiad Priodol;

 Adran 4

Ystyried Cynlluniau a Phrosiectau Eraill;

 Adran 5

Dewisiadau Rheoli Traethlin a Gynhwyswyd neu a Hepgorwyd; ac

 Adran 6

Casgliadau.

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
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2

SAFLEOEDD A NODWEDDION I’W HYSTYRIED YN YR ASESIAD PRIODOL

2.1

Cyflwyniad

2.1.1

Mae ardal astudiaeth CRhT2 Gorllewin Cymru’n cynnwys40 Safle Natura 2000 (ACA ac
AGA), yn llwyr neu’n rhanol, a ddynodwyd dan y Cyfarwyddeb Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb
Adar, ynghyd ag un safle a ddynodwyd dan Gytundeb Ramsar. Caiff y safleoedd hyn eu
hystyried yn yr Adroddiad Cwmpasu hwn o ran effeithiau tebygol dewisiadau polisi CRhT2.
Caiff hanes y safleoedd ei gyflwyno yn Adran 2.2, sy’n cynnwys nodi’r prif resymau dros eu
dynodi, y ffactorau sy’n dylanwadu ar gyflwr y safleoedd, ac amcanion cadwraeth a
sensitifedd y safleoedd. Caiff rhagor o fanylion y safleoedd eu cyflwyno yn Atodiad A.

2.1.2

Yn ogystal, Adran 5 yw golwg dros yr effeithiau sylweddol tebygol (LSE) ar gyfanrwydd y
Safleoedd Natura 2000, a’u nodweddion, mewn ymateb i’r dewisiadau rheoli traethlin
cysylltiedig â ChRhT2 Gorllewin Cymru.

2.2

Safleoedd yn neu ar bwys Unedau Rheoli CRhT2
ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd

2.1.1

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.1) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg;
aberoedd, gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai,
cilfachau a baeau mawr bas, Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a
thywod, a dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae). Rhywogaeth Atodiad II
sy’n brif reswm dros ddewis y safle yw’r wangen (Alosa fallax). Ymhlith Rhywogaethau
Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwyso ond heb fod yn brif reswm dros ddewis
safle mae llysywen bendoll y môr (Petromyzon marinus), llysywen bendoll yr afon (Lampetra
fluviatilis), herlyn (Alosa alosa) a dyfrgi (Lutra lutra).
Ffigur 2.1

Terfyn ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).
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2.1.2

Amcanion cadwraeth ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’,
gan ystyried newid naturiol, maint a nodweddion y ponciau tywod, nodweddion aberol ac
arfordirol, Salicornia a dolydd heli Iwerydd; a chynnal poblogaethau gwangod, dyfrgwn,
llysywod pendoll yr afon a llysywod pendoll y môr, a maint a nodweddion eu cynefinoedd
cynhaliol.

2.1.3

Ymhlith y ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr y cynefinoedd ACA
mae: datblygiadau mewn arferion pysgota a rhywogaethau targed a allai fygwth cyfanrwydd
y cymunedau benthig a phoblogaeth môr-hwyaid (y cynigiwyd y bae fel AGA ar eu cyfer
hefyd). Daw rhan fwyaf y bygythion all fod o bysgodfeydd a gweithgareddau cysylltiedig fel
rheoli pysgod cregyn a materion mynediad perthnasol i gasglu misglod a chocos. Gall y
gwaith hwn fod ag effaith yn lleol ar fioleg y boncen ac, ar y cyd â gwaith arall amddiffyn yr
arfordir, gall hefyd effeithio ar gyllidebau a nodweddion gwaddod dros gylch ehangach. Mae
CCGC wedi annog arolygu a rhagor o ymchwil.
ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru

2.1.4

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.2) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig; a
thwyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’) (nodwedd flaenoriaethol).
Ymhlith cynefinoedd Atodiad I sydd hefyd yn bresennol yn y safle mae rhostiroedd sych
Ewropeaidd, porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir: ar swbstradau calchaidd
(Festuco-Brometalia), ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd, ogofâu môr dan ddŵr neu’n
rhannol dan ddŵr, gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar
drai, twyni symudol elfennol, twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria
(‘twyni gwynion’), a llaciau twyni llaith. Ymhlith rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros
ddewis y safle mae ystlumod pedol mwyaf (Rhinolophus ferrumequinum), a chrwynllys
cynnar (Gentianella anglica). Mae rhywogaeth Atodiad II, llysiau’r afu (Petalophyllum ralfsii),
yn bresennol ond heb fod naill ai’n brif reswm dewis nac fel rhywogaeth gymhwysol.
Ffigur 2.2

Terfyn ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru
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2.1.5

Amcanion cadwraeth ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru yw cynnal mewn ‘cyflwr
ffafriol’, gan ystyried newid naturiol, maint a nodweddion y clogwyni môr dan dyfiant a thwyni
sefydlog; a chynnal maint a nodweddion y nodweddion cynefin cymhwysol fel rhostiroedd
sych Ewropeaidd, porfeydd lled-naturiol, ogofâu heb fod yn agored i’r cyhoedd, ac ogofâu
môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodweddion
hyn yw Anffafriol, yn Dirywio (clogwyni môr dan dyfiant, rhostir sych, a phorfeydd) a
Ffafriol (twyni sefydlog, ogofâu heb fod yn agored i’r cyhoedd, ogofâu dan ddŵr neu’n
rhannol dan ddŵr).

2.1.6

Mae’r safle’n ddibynnol ar y gofynion ar gyfer cynnal neu ailgyflwyno cyfundrefn bori
draddodiadol, sy’n hanfodol i reoli’r ACA hwn. Ymhlith ffactorau allweddol sy’n dylanwadu ar
gyflwr y safle mae prysgwydd yn ennill tir, pwysau adloniadol, a llygredd cemegol / olew o’r
môr.
ACA Twyni Bae Caerfyrddin

2.1.7

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.3) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys morlynnoedd arfordirol (nodwedd flaenoriaethol); twyni symudol
elfennol; twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’); twyni
sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’) (nodwedd flaenoriaethol); twyni gyda
Salix repens ssp; argentea (Salicion arenariae); a llaciau twyni llaith. Ymhlith rhywogaethau
Atodiad II sy’n bresennol yn y safle sy’n brif reswm dros ddewis mae’r falwen droellog
(Pendro angustior), llysiau’r afu, a thegeirian y fign galchog (Liparis loeselii).
Ffigur 2.3

2.1.8

Terfyn ACA Twyni Bae Caerfyrddin

Amcanion cadwraeth ACA Twyni Bae Caerfyrddin yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan
ystyried newid naturiol, maint a nodweddion cymuned y twyni; a chynnal poblogaethau
malwod troellog, llysiau’r afu a thegeirian y fign galchog. Asesiad cyflwr presennol y safle o
ran y nodweddion hyn yw Ffafriol (twyni symudol elfennol, twyni gwynion) ac Anffafriol, yn
Dirywio (twyni sefydlog, twyni gyda Salix repens ssp. Argentea, llaciau twyni llaith, malwod
troellog, llysiau’r afu a thegeirian y fign galchog).
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2.1.9

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA
mae: Hippophae yn llechfeddiannu ardaloedd sylweddol o dwyni agored, tra bo’r llaciau llaith
yn yr un modd dan bwysau Salix repens; mae’r bygythion hyn yn niweidiol i rywogaethau o’r
cyfnodau olynol cynnar fel Liparis loeselii a Petrelophyllum ralfsii. Rheolwyd y problemau hyn
gan CCGC a’r Awdurdod Lleol (yn GNG Whiteford a Gwarchodfa Natur Leol Pen-bre –
GNL), ond mae darnau sylweddol yn dal i newid.
AGA Bae Caerfyrddin

2.1.10

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.4) yn gymwys dan Erthygl 4.2 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaeth o rywogaeth Ewropeaidd o bwysigrwydd sef, o ran y
safle hwn, môr-hwyaid duon (Melanitta nigra) yn gaeafu. Mae cynefinoedd cynhaliol
allweddol yn cynnwys aberoedd, dolydd heli Iwerydd, Salicornia (cymuned morfa heli
arloesol), gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod rhynglanwol, cilfachau a baeau mawr
bas a phonciau tywod islanwol.
Ffigur 2.4

Terfyn AGA Bae Caerfyrddin

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).

2.1.11

Amcanion cadwraeth AGA Bae Caerfyrddin yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, y boblogaeth hwyaid duon, a maint a nodweddion ei chynefinoedd cynhaliol.

2.1.12

Ymhlith y ffactorau neu sensitifedd all ddylanwadu ar gyflwr yr AGA (a phoblogaeth y môrhwyaid duon) mae: datblygiadau / newidiadau yn arferion pysgota; llygredd olew; cynnydd
mewn gweithgareddau adloniadol, masnachol neu filwrol ar wyneb y dŵr neu yn yr awyr yn
ystod misoedd y gaeaf; datblygiadau isadeiledd, fel cynhyrchu ynni ar y môr; newidiadau i’r
strwythurau gwaddod neu gyfundrefn gludo gwaddodion; newid yn yr hinsawdd, a gwasgfa
arfordirol.
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ACA Sir Benfro Forol
2.1.13

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.5) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys aberoedd; cilfachau a baeau mawr bas; a chreigresi. Y prif
rywogaethau cymhwysol Atodiad II sy’n bresennol yn y safle yw’r morlo llwyd (Halichoerus
grypus); a thafolen y traeth (Rumex rupestris). Ymhlith cynefinoedd a rhywogaethau
cymhwysol sy’n bresennol ond nid fel prif reswm dros ddewis y safle mae ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr, gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar
drai, morlynnoedd arfordirol (nodwedd flaenoriaethol), dolydd heli Iwerydd (GlaucoPuccinellietalia maritimae), ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr, llysywen bendoll y
môr, llysywen bendoll yr afon, herlyn, gwangen a dyfrgi.
Ffigur 2.5

Terfyn ACA Sir Benfro Forol

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob
hawl. Cyngor Cefn Gwlad Cymru
100018813 (2008).
2.1.14

Amcanion cadwraeth ACA Sir Benfro Forol yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, maint a nodweddion yr aberoedd, cilfachau a baeau mawr bas, a chreigresi; a
chynnal poblogaethau llysywod pendoll yr afon a’r môr, tafolen y traeth, gwangen Alosa spp,
dyfrgi, a morlo llwyd.

2.1.15

Ymhlith y ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd a
rhywogaethau’r ACA mae: materion ansawdd dŵr fel y rhai cysylltiedig â gwaredu gwastraff
carthu; llygredd yn tarddu o gludo neu archwilio / cynhyrchu olew a nwy. Mae cymunedau
morol hefyd yn agored i niwed trwy ddulliau pysgota arbennig a phwysau ymwelwyr, gan
gynnwys casglu coed a phriciau tân, a allai effeithio ar nodweddion rhynglanwol.

CRhT 2 Gorllewin Cymru
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ACA Afonydd Cleddau
2.1.16

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.6) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n nodwedd
gymhwysol ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle: cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd
i fynyddig gyda llystyfiant Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; corsydd dyrchafedig
byw (nodwedd flaenoriaethol); a choedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) hefyd yn nodwedd
flaenoriaethol. Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle yw llysywen
bendoll y nant, llysywen bendoll yr afon, penlletwad a dyfrgi. Mae rhywogaeth Atodiad II,
llysywen bendoll y môr, yn bresennol yn y safle hefyd.

2.1.17

Amcanion cadwraeth ACA Afonydd Cleddau yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, maint a nodweddion y cyrsiau dŵr, coedwigoedd llifwaddodol a chorsydd
dyrchafedig byw; yn ogystal â phoblogaethau llysywen bendoll y môr, llysywen bendoll y
nant, llysywen bendoll yr afon, penlletwad a dyfrgi. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran
mwyafrif y nodweddion hyn yw Anffafriol ac eithrio’r poblogaethau dyfrgwn sy’n cael eu
hystyried yn Ffafriol.

2.1.18

Mae’r cynefinoedd a rhywogaethau yn yr ACA yn agored i lygredd o ffynonellau amaethyddol
a newidiadau ffisegol fel sianelu, tynnu dŵr, clirio glannau afonydd, tynnu gro, newid trefnau
pori, a rhwystrau gwneud. Mae ar boblogaethau pysgod a dyfrgwn iach angen strwythur
sianelau lled-naturiol, ac mae ar y rhywogaethau pysgod hefyd angen gwelyau silt a gro i
silio ynddynt. Gallai gorbysgota a chyflwyno rhywogaethau anifeiliaid neu blanhigion estron
fod yn fygythiad hefyd. Mae dyfrgwn hefyd yn agored i aflonyddu dynol, colli cynefinoedd,
croesi priffyrdd ac anafu gan offer pysgota a daflwyd. Mae cynefinoedd tir gwlyb cysylltiedig
yn gofyn lefelau dŵr uchel a, lle bo angen, pori dan reolaeth. Ar hyn o bryd mae amrywiol
gynlluniau gweithredu’n rhoi sylw i’r materion hyn ac mae Ymddiriedolaeth Afonydd Sir
Benfro wrthi’n ceisio ac yn gwneud gwelliannau cynefinoedd o fewn dalgylch afonydd
Cleddau, mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, CCGC a thirfeddianwyr.
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Ffigur 2.6

Terfyn ACA Afonydd Cleddau

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).
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AGA Arfordir Castellmartin
2.1.19

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.7) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaeth Ewropeaidd o bwysigrwydd sef, yn y
safle hwn, brain coesgoch (Pyrrhocorax pyrrhocorax) yn magu a gaeafu. Ymhlith
cynefinoedd cynhaliol allweddol mae clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r
Baltig, twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’) (nodwedd flaenoriaethol),
rhostiroedd sych Ewropeaidd, porfeydd sych lled-naturiol, traethau tywod, machair, graean,
clogwyni môr ac ynysigau, ac ogofâu dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr.
Ffigur 2.7

Terfyn AGA Arfordir Castellmartin

2.1.20

Amcanion cadwraeth AGA Arfordir Castellmartin yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan
ystyried newid naturiol, poblogaeth y frân goesgoch a maint a nodweddion ei chynefinoedd
cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodwedd hon yw Ffafriol.

2.1.21

Mae cyflwr neu sensitifedd y frân goesgoch yn yr AGA hon yn dibynnu ar bori traddodiadol
heb wrteithiau, gan dda byw a chwningod, a chynorthwyo'r amgylchiadau agored byr sy’n
angenrheidiol i’r frân goesgoch. Ar faes tanio’r fyddin, mae porfa aeaf yn dibynnu ar
drawstrefa defaid o Ardal Gadwraeth Arbennig ymgeisiol Preseli a natur dymhorol y rhaglen
danio bresennol. Gall rhywfaint o aflonyddu pridd o’r hyfforddi milwrol fod yn fuddiol i’r frân
goesgoch, gan alluogi gwell mynediad at anifeiliaid di-asgwrn-cefn yn y pridd. Mae Cynllun
Cyfannol Rheoli Tir ar gyfer y maes tanio’n cael ei gynhyrchu sefydliadau partneriaeth yn
cynnwys CCGC, Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod y
Parc Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, sy’n cwmpasu holl agweddau ar reoli
tir, gan gynnwys adloniant. Mae cyswllt agos hefyd â Cyngor Mynydda Prydain ynghylch
effeithiau dringo creigiau. Mae rheoli pori ar Warchodfa Natur Genedlaethol Ystagbwll
gyfagos yn elfen allweddol o gydgynllun rheoli Cyngor Cefn Gwlad Cymru / Yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae cytundebau rheoli’n annog pori twyni Broomhill
Burrows.
CRhT 2 Gorllewin Cymru
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ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston
2.1.22

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.8) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys dyfroedd oligo-mesotroffig caled gyda llystyfiant benthig o
Chara spp. Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle yw’r ystlum pedol
mwyaf. Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol fel rhywogaethau cymhwysol yw’r ystlum
pedol lleiaf (Rhinolophus hipposideros) a’r dyfrgi.
Ffigur 2.8

Terfyn ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston

2.1.23

Amcanion cadwraeth ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston yw
cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid naturiol, maint a nodweddion y llynnoedd
marl, a chynnal poblogaethau’r ystlum pedol mwyaf, yn ystlum pedol lleiaf a’r dyfrgi, a maint
a nodweddion eu cynefinoedd cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y llynnoedd
marl a’r dyfrgi yw Anffafriol, yn Dirywio a Ffafriol, Cynaledig o ran yr ystlumod pedol
mwyaf a lleiaf.

2.1.24

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd all ddylanwadu ar gyflwr cynefinoedd a rhywogaethau’r
ACA mae: dirywiad adeiladau sy’n cynnwys y clwydi, aflonyddu dynol, a cholli cynefinoedd
ac aflonyddwch yn eu hardaloedd porthi allweddol. Mae’r materion hyn yn cael sylw trwy
gytundebau neu gynlluniau rheoli sy’n aros neu’n bodoli ar glwydi meithrin, clwydi dros dro,
gaeafdai cysylltiedig, a chynefinoedd bwydo cyfagos. Mae’r llynnoedd yn agored i sychder;
gormod o faetholion; a siltio. Mae Cytundeb Gwarchodfa Natur arnynt gyda’r perchenogion,
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy’n rhoi sylw i’r materion hyn. Mae’r boblogaeth fagu
dyfrgwn yn agored i lygru dŵr, aflonyddu dynol, drysu mewn gêr pysgota a cholli
cynefinoedd. Mae’r materion hyn hefyd yn cael sylw trwy’r Cytundeb Gwarchodfa Natur.

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Hawlfraint © Gorffennaf 2010 Haskoning DU Cyf.

11

9T9001/AA SR.v1/Exeter
Gorffennaf 2010

AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer
2.1.25

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.9) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaethau Ewropeaidd o bwysigrwydd, gan
gynnwys poblogaethau magu o bedryn drycin (Hydrobates pelagicus), brân goesgoch, a
thylluan glustiog (Asio flammeus). Mae’r safle hefyd yn cynnal palod (Fratercula arctica),
adar drycin Manaw, a gwylanod cefnddu lleiaf (Larus fuscus) yn magu, sy’n gymwys dan
Erthygl 4.2 o’r Gyfarwyddeb Adar. Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae twyni tywod
arfordirol, traethau tywod a machair.
Ffigur 2.9

2.1.26

Terfyn AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer

Amcanion cadwraeth AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’,
gan ystyried newid naturiol, poblogaethau Ewropeaidd pedryn drycin, brân goesgoch, tylluan
glustiog, llurs, gwylan gefnddu leiaf, aderyn drycin Manaw a phâl, yn ogystal â maint a
chyflwr eu cynefinoedd cynhaliol. O ran y frân goesgoch, mae llwyddiant magu wedi bod o
fewn terfynau yn y blynyddoedd diwethaf ac mae poblogaeth y safle’n cael ei hystyried yn
Ffafriol, Cynaledig. O ran y rhywogaethau eraill mae asesiad cyflwr presennol eu safle’n
rhedeg rhwng Ffafriol, Cynaledig (aderyn drycin Manaw a phâl), Anffafriol, Dim Newid
(gwylan gefnddu leiaf a thylluan glustiog), ac Anffafriol, Annosbarthedig (pedryn drycin,
casgliad adar y môr).
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2.1.27

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd all ddylanwadu ar gyflwr neu sensitifedd yr AGA (a
phoblogaethau Ewropeaidd pedryn drycin, llurs, pâl Iwerydd, ac aderyn drycin Manaw) mae:
breuder i lygredd ar y môr, naill ai’n uniongyrchol trwy gysylltiad neu’n anuniongyrchol trwy
ffynonellau bwyd. Bydd rhai newidiadau mewn dulliau pysgota hefyd yn effeithio ar
ffynhonnell fwyd yr adar ac achosi marwolaeth uniongyrchol. Mae Ynys Sgomer yn dod dan
bwysau adloniant tymhorol trwm. Mae rheoli’r ymwelwyr â’r ynysoedd gan Ymddiriedolaeth
Bywyd Gwyllt Dyfed wedi atal unrhyw darfu sylweddol, ac mae’r Warchodfa Natur Forol yn
lleihau aflonyddwch o’r môr o gwmpas Ynys Sgomer trwy god ymddygiad a thrwy
bresenoldeb wardeiniaid. Mae ysglyfaethu adaraidd (yn enwedig gan wylanod cefnddu
mwyaf), yn enwedig ar y pedrynnod drycin, palod ac adar drycin Manaw sy’n nythu mewn
tyllau. Mae cytrefu’r ynysoedd gan ysglyfaethwyr mamalaidd fel minc a llygod mawr yn peri
pryder arbennig. Mae cynlluniau’n bodoli i reoli’r bygythion os byddant yn codi neu’n
cynyddu.
AGA Gwales

2.1.28

Mae’r safle dros 10km i’r gorllewin o Ynys Sgomer. Mae’r safle’n gymwys dan Erthygl 4.2 o’r
Gyfarwyddeb Adar (79/409/EEC) trwy gynnal 12.5% o boblogaeth fagu huganod (Morus
bassanus). Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae graean, clogwyni môr a chilfachau.

2.1.29

Amcanion cadwraeth AGA Gwales yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, y poblogaethau huganod, yn ogystal â maint a chyflwr eu cynefinoedd cynhaliol.
AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi

2.1.30

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.10) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau rhywogaethau Ewropeaidd o bwys, sef brain
coesgoch yn magu yn y safle hwn. Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae cyrff dŵr
mewndirol (dŵr llonydd, dŵr symudol), ardaloedd morol a mornentydd, clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig, a rhostiroedd sych Ewropeaidd. Mae llyriad
nofiadwy (Luronium natans) yn un o nodweddion allweddol y safle.
Ffigur 2.10

Terfyn AGA Ynys Dew ac Arfordir Penmaen Dewi
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2.1.31

Amcanion cadwraeth AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi yw cynnal mewn ‘cyflwr
ffafriol’, gan ystyried newid naturiol, poblogaethau’r frân goesgoch a maint a nodweddion ei
chynefinoedd cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y llyriad nofiadwy yw Ffafriol.
Nid oedd gwybodaeth ar gael am asesiad cyflwr poblogaethau’r frân goesgoch.

2.1.32

Mae cyflwr neu sensitifedd poblogaethau’r frân goesgoch a’r hebog tramor ar y safle hwn yn
dibynnu ar ddarpariaeth ddigonol o gynefin porthi a magu ac absenoldeb tarfu difrifol gan
fodau dynol. Mae CCGC a sefydliadau partner yn gweithredu ‘Strategaeth Cadwraeth y Frân
Goesgoch yn Sir Benfro’. Gyda chymorth ariannol cytundebau rheoli CCGC a’r cynllun Ardal
Amgylcheddol Sensitif (AAS), mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a thirfeddianwyr eraill
wedi ailgyflwyno pori traddodiadol ar lethrau arfordirol, gan ddiogelu ac ymestyn tiroedd
porthi glaswellt byr y frân goesgoch. Ar Ynys Dewi mae rheolaeth y RSPB yn manteisio’r
ddwy rywogaeth. Yma, mae gostyngiad mewn pori cwningod oherwydd Clefyd Gwaedlifol
Firol Cwningod yn broblem ddiweddar a bydd raid gwneud iawn am unrhyw ddirywiad yn
ansawdd a maint tiroedd porthi oherwydd diffyg pori trwy reoli cynefin (e.e. defaid pori). Mae
pwysau adloniadol ar y safle, yn enwedig ymwelwyr yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir.
Oherwydd bod safleoedd y rhan fwyaf o’r nythod ar glogwyni uchel anhygyrch, a niferoedd
ymwelwyr ag Ynys Dewi’n gyfyngedig iawn, mae’n lleihau effaith yr aflonyddu hwn.
ACA Tyddewi

2.1.33

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.11) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig, a
rhostiroedd sych Ewropeaidd. Prif rywogaeth gymhwysol Atodiad II sy’n bresennol yn y safle
yw llyriad-y-dŵr arnofiol.

2.1.34

Amcanion cadwraeth ACA Tyddewi yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion y clogwyni môr dan dyfiant a chynnal poblogaeth llyriad-y-dŵr
arnofiol trwy gynnal maint a nodweddion ei gynefin cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y
safle o ran y clogwyni môr dan dyfiant yw Ffafriol, Cynaledig a Ffafriol o ran llyriad-y-dŵr
arnofiol. Y rhostiroedd sych yw Anffafriol, yn Gwella.

2.1.35

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd a
rhywogaethau’r ACA mae: darfyddiad pori traddodiadol llethrau arfordirol mewn rhai
ardaloedd, tra bo prysgwydd a rhedyn wedi ymledu ar draul cymunedau mwy arforol. Mae
diffyg pori’n cynyddu perygl difrodi gan danau haf damweiniol. Mae gwelliant amaethyddol yn
fygythiad hefyd, sy’n cael sylw trwy gytundebau rheoli dros rannau o’r safle, trwy’r cynllun
AAS a thrwy ailgyflwyno pori traddodiadol gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ar Ynys
Dewi, mae pori defaid a chwningod yn parhau yn unol â’r cynllun rheoli. Mae Clefyd
Gwaedlifol Firol Cwningod yn broblem ddiweddar. Mae pwysau adloniadol ar y safle hefyd,
yn enwedig ymwelwyr ar hyd llwybr yr arfordir, ond nid yw’r rhain eto’n achosi newid
niweidiol sylweddol i’r planhigion. Ar Ynys Dewi, cyfyngwyd yn fawr ar nifer ymwelwyr.
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Ffigur 2.11

Terfyn ACA Tyddewi

ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro
2.1.36

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.12) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys rhostiroedd sych Ewropeaidd, corsleoedd trosiannol a
siglennydd. Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle yw llyriad-y-dŵr
arnofiol. Ymhlith nodweddion cymhwysol Atodiad I sy’n bresennol ond heb fod yn brif reswm
dros ddewis mae rhostiroedd gwlyb gogleddol Iwerydd gydag Erica tetralix (gan gynnwys
rhostir llaith H4), a dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu gleiog lleidiog
(Molinion caeruleae).

2.1.37

Amcanion cadwraeth ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro yw cynnal mewn ‘cyflwr
ffafriol’, gan ystyried newid naturiol, maint a nodweddion y rhostiroedd sych, corsleoedd a
chorsydd, llyriad-y-dŵr arnofiol, rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix (gan
gynnwys rhostir llaith H4), a dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu gleiog
lleidiog (Molinion caeruleae); yn ogystal â chynnal poblogaeth llyriad-y-dŵr arnofiol a’i
gynefin cynhaliol. Mae asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodweddion hyn yn
gyffredinol Anffafriol, yn Gwella.
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Ffigur 2.12

2.1.38

Terfyn ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro

Mae esgeuluso’r safle’n gadael i rywogaethau fel Ulex gallii a Molinia caerulea oruchafu a
chynhyrchu glaswellt prin o rywogaethau o strwythur unffurf. Fel cyferbyniad, mae
cyfuniadau o dorri, pori a llosgi’n lleihau goruchafiaeth is-lwyni ac yn creu glaswellt llawn
rhywogaethau Eu-Molinion o strwythur amrywiol. Nod rheoli cadwraeth presennol yw
cynyddu cyfran y planhigion byrrach fel y rhain. Cyrff cadwraeth (Awdurdod Parc
Cenedlaethol Arfordir Penfro, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac Ymddiriedolaeth Bywyd
Gwyllt Gorllewin Cymru) yw perchenogion a rheolwyr llawer o’r comins. Mae rheoli’n cael
cefnogaeth rannol Cronfa Dreftadaeth y Loteri trwy Brosiect Treftadaeth Gweundir Yfory.
ACA Afon Teifi

2.1.39

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.13) yn cynnwys cynefin Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis
y safle, yn arbennig cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros
ddewis y safle yw llysywen bendoll y nant, llysywen bendoll yr afon, eog yr Iwerydd,
penlletwad, dyfrgi a llyriad-y-dŵr arnofiol. Ymhlith cynefinoedd a rhywogaethau sy’n
bresennol fel nodweddion cymhwysol ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle mae
merddwr oligotroffig i fesotroffig gyda phlanhigion o’r Littorelletea uniflorae a/neu o’r IsoëtoNanojuncetea, a llysywen bendoll y môr. Ymhlith cynefinoedd Atodiad I eraill sy’n bresennol
yn y Safle mae: gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai,
Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod, dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia maritimae), a thwyni symudol elfennol.
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Ffigur 2.13

Terfyn ACA Afon Teifi

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Cyngor
Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).
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2.1.40

Amcanion cadwraeth ACA Afon Teifi yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion y cyrsiau dŵr a merddwr; a chynnal poblogaethau llysywen
bendoll y nant, llysywen bendoll yr afon, llysywen bendoll y môr, eog yr Iwerydd, penlletwad,
dyfrgi a llyriad-y-dŵr arnofiol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodweddion hyn yw
Anffafriol, Annosbarthedig (llysywen bendoll y nant / afon / môr, penlletwad, eog yr
Iwerydd) a Ffafriol (cyrsiau dŵr, llyriad-y-dŵr arnofiol, merddwr a dyfrgi).

2.1.41

Mae sensitifedd y cynefinoedd a rhywogaethau yn yr ACA yn ddibynnol ar ansawdd dŵr,
cyfradd lifo a rheolaeth briodol o gynefin y glannau. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru’n
adolygu tyniadau a gollyngiadau presennol. Bydd angen archwilio cynigion am dyniadau a
gollyngiadau’n ofalus yn y dyfodol. Mae cytundebau rheoli’n cael eu defnyddio i sicrhau
rheolaeth briodol o gynefin y glannau. Yn y degawdau diweddar bu nifer y dyfrgwn ar y
safle’n cynyddu. Mae pysgod ymfudol yn agored i niwed oherwydd rhwystrau iddynt fudo
(e.e. llygredd, adeileddau dynol yn y dŵr), gorbysgota a difrodi cynefinoedd oddi allan i’r
safle. Mae CCGC yn gweithio’n agos gyda’r awdurdodau sy’n gyfrifol am bysgodfeydd,
bywyd gwyllt, diogelu’r amgylchedd, a chynllunio lleol, i roi sylw i’r materion hyn.
ACA Bae Ceredigion

2.1.42

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.14) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg,
creigresi, ac ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr. Ymhlith cynefinoedd Atodiad I
sy’n bresennol ond heb fod yn nodwedd gymhwysol mae gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai. Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol
fel prif reswm dros ddewis y safle yw dolffin trwynfawr (Tursiops truncates). Rhywogaethau
Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol ond heb fod yn brif resymau dros ddewis y
safle yw llysywen bendoll y môr, llysywen bendoll yr afon a morlo llwyd (Halichoerus grypus).
Ffigur 2.14

Terfyn ACA Bae Ceredigion

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).
2.1.43

Amcanion cadwraeth ACA Bae Ceredigion yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, maint a nodweddion ponciau tywod sydd dan orchudd prin o ddŵr y môr
drwy’r adeg, creigresi ac ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr; a chynnal
poblogaethau dolffiniaid trwynfawr, llysywod pendoll yr afon a’r môr a morloi llwyd.
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2.1.44

Mae dolffiniaid trwynfawr, llamhidyddion a morloi’n agored i darfu oherwydd arolygon seismig
am olew a nwy, ac ecodwristiaeth a gweithgareddau adloniadol seiliedig ar y môr.
Halogyddion amgylcheddol, yn enwedig arian byw a PCB, mae’n bryder sy’n cael sylw
astudiaethau ar rywogaethau all fod yn ysglyfaethus i ddolffiniaid a llamhidyddion. Mae
llawer o brosiectau bach carthu harbwrs yn y Bae. Gall gwaredu gwastraff o’r prosiectau hyn
effeithio ar gynefinoedd gwely’r môr a mamolion morol.
Terfyn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

2.1.45

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.15) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg,
aberoedd, morlynnoedd arfordirol (nodwedd flaenoriaethol), cilfachau a baeau mawr bas, a
chreigresi. Ymhlith cynefinoedd a rhywogaethau cymhwysol mae gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai, Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill
yn cytrefu llaid a thywod, dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae), ogofâu môr
dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr, dolffin trwynfawr (Tursiops truncates), dyfrgi a morlo
llwyd.
Ffigur 2.15

Terfyn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).

2.1.46

Amcanion cadwraeth ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, maint a nodweddion y ponciau tywod, nodweddion aberol ac arfordirol; a
chynnal poblogaethau’r morlo llwyd, y dolffin trwynfawr a’r dyfrgi, a maint a nodweddion eu
cynefinoedd cynhaliol.

2.1.47

Ymhlith y ffactorau neu sensitifedd sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA mae: gallai
adeiladu, e.e. llithrfeydd, amddiffynfeydd yr arfordir a marinâu / porthladdoedd, darfu ar y
cynefinoedd aberol, gwastadedd llaid rhynglanwol a gwastadedd tywod a chreigres a tharfu
ar brosesau ffisegol hanfodol i gynnal y cynefinoedd hyn. Mae rhai cymunedau creigres yn
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agored i niwed oherwydd dulliau pysgota penodol, yn arbennig gêr trwm pysgota’r gwaelod.
Mae angen asesu effeithiau tebygol gêr trwm pysgota’r gwaelod ar y boncen dywod islanwol
a chynefinoedd cilfachau bas a’r bae. Mae llawer o gymunedau bywyd gwyllt y môr yn yr
ACAy yn sensitif i lygredd olew. Gall datblygu ffynhonnau olew a symudiad cychod ym Môr
Iwerddon fod yn ffynonellau llygredd. Mae CCGC yn aelod o Grŵp Sefydlog Gogledd Cymru
ar yr Amgylchedd sy’n paratoi cynllun rhanbarthol at raid i gynorthwyo cydgysylltu ymateb i
geisio lleihau effeithiau amgylcheddol os bydd digwyddiad llygru.
ACA Cors Fochno
2.1.48

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.16) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys corsydd dyrchafedig byw (nodwedd flaenoriaethol), corsydd
dyrchafedig diraddiedig sy’n dal â’r gallu i adfywio’n naturiol. Mae pantiau yn swbstradau
mawn y Rhynchosporion a’r coetir cors (nodwedd flaenoriaethol) yn gynefinoedd cymhwysol
hefyd sy’n bresennol ar y safle. Rhywogaeth Atodiad II sydd hefyd yn bresennol fel nodwedd
gymhwysol yw’r dyfrgi.
Ffigur 2.16

Terfyn ACA Cors Fochno
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2.1.49

Amcanion cadwraeth ACA Cors Fochno yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion y corsydd dyrchafedig byw a’r corsydd dyrchafedig diraddiedig,
sydd â statws cyflwr presennol Anffafriol, Dim Newid ar gyfer y safle.

2.1.50

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA
mae: gwaith draenio yn y gorffennol, addasu amaethyddol, torri mawn a thân. Gwarchodwyd
cyfran sylweddol o’r corsle diraddiedig rhag tresmasiad dŵr y môr gan adeileddau dynol ac
mae, felly, yn agored i lifogydd. Mae angen asesu’r gallu i adfer trosiannau lled-hallt yn
fanwl. Lleihawyd breuder y corsle cyflawn yn sylweddol mewn degawdau diweddar trwy
gaffael a dynodi tir, fel bod ‘clustogfa’ eang o gorsle addasedig bellach dan reolaeth
gadwraeth. Cynnal draeniau ymylol yw’r prif fygythiad i adsefydlu llwyddiannus. Mae
arolygu’r hydroleg a’r planhigion corsle’n dangos ymateb cadarnhaol i waith cau ffosydd a
ddechreuwyd yn 1981. Mae camau adfer ychwanegol yn cael sylw, ar sail y cynllun rheoli.
AGA Aber Afon Dyfi

2.1.51

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.17) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaeth Ewropeaidd o bwysigrwydd sef, ar
gyfer y safle hwn, gwyddau talcen-wyn yr Ynys Las yn gaeafu (Anser albifrons flavirostris).
Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae afonydd llanw, aberoedd, gwastadeddau llaid,
gwastadeddau tywod, morlynnoedd (gan gynnwys basnau gwaith halen), morfeydd heli a
glaswelltir wedi’i wella.
Ffigur 2.17

2.1.52

Terfyn AGA Aber Afon Dyfi

Amcanion cadwraeth AGA Aber Afon Dyfi yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, poblogaethau gwyddau talcen-wyn a maint a nodweddion eu cynefinoedd
cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodwedd hon yw Dirywio a’r statws
cadwraeth yw Anffafriol.
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2.1.53

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd all ddylanwadu ar gyflwr yr AGA (a phoblogaeth gwyddau
talcen-wyn) mae: tarfu gan weithgareddau hamdden, gan gynnwys adara, ac awyrennau isel
hefyd, all fod yn arwyddocaol i wyddau’n porthi a chlwydo. CCGC a’r Gymdeithas Frenhinol
er Gwarchod Adar (RSPB) sy’n prydlesu’r hawliau hela dros fwyafrif y safle. Caiff yr hawliau
hela eu gosod i glybiau adara lleol o fewn y Warchodfa Natur Genedlaethol (GNG) lle mae
gwaharddiad gwirfoddol ar saethu’r gwyddau. Mae ardaloedd gwarchod hefyd lle nad oes
unrhyw saethu’n digwydd yn hanner dwyreiniol yr aber. Mae gan CCGC a’r RSPB
wardeiniaid yn yr AGA, a chaiff tarfu gan weithgareddau hamdden ei arolygu. Mae pori
priodol o’r morfa heli a’r glaswelltir yn bwysig i gynnal ardaloedd porthi. Mae haid breswyl
gynyddol o ryw 2,000 o wyddau Canada ar yr aber. Nid yw’r cydadwaith rhwng y rhywogaeth
hon a gwyddau talcen-wyn yr Ynys Las a’r effaith ar y cynefin yn hysbys ar hyn o bryd.
Safle Ramsar Cors Fochno a Dyfi

2.1.54

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.18) yn gymhlethdod aberol a ffurfiodd o herwydd bar, yn
cynnwys aber Afon Dyfi, dwy gyfundrefn twyni calchaidd, a chorsle ddyrchafedig fawr. Afon
Dyfi yw un o’r enghreifftiau gorau yng ngogledd-orllewin Ewrop o aber bach, prin o
faetholion, sy’n sychu, nad effeithiodd datblygiad diwydiannol lawer arno. Mae’r safle’n
cyrraedd maen prawf Ramsar 1 trwy fod y safle’n cynnwys yr ehangder mwyaf o gorsle
ddyrchafedig elfennol ar dir isel ym Mhrydain; y gorsle aberol ddyrchafedig fwyaf, a’r gorsle
ddyrchafedig ‘weithredol’ fwyaf ond dwy ym Mhrydain.
Ffigur 2.18

Terfyn Ramsar / ACA Cors Fochno (a Dyfi)
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2.1.55

Amcanion cadwraeth Safle Ramsar Cors Fochno a Dyfi yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan
ystyried newid naturiol, maint a chyflwr ffisegol corsydd dyrchafedig byw, corsydd
dyrchafedig diraddiedig yn dal â’r gallu i adfywio’n naturiol a phantiau ar swbstradau mawn
o’r Rhyncosporion. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodweddion hyn yw Anffafriol,
Dim Newid.

2.1.56

Yn y gorffennol, ffactorau neu sensitifedd allweddol yn dylanwadu ar gyflwr Safle Ramsar
Cors Fochno a Dyfi fu gwaith draenio, addasu amaethyddol, torri mawn a thân, sydd wedi
diraddio ansawdd a maint cynefinoedd y gorsle ddyrchafedig a’r gorsle led-hallt drosiannol.
Lleihawyd breuder y gorsle gyflawn yn sylweddol yn y degawdau diweddar trwy gaffael a
dynodiad tir, fel bod ‘clustogfa’ eang o gorsle addasedig bellach dan reolaeth gadwraeth.
Cynnal draeniau ymylol yw’r prif fygythiad i adsefydlu llwyddiannus, ac mae CCGC yn rhoi
sylw i’r broblem hon trwy gadw cyswllt ag Asiantaeth yr Amgylchedd, a chyfrannu at Gynllun
Rheoli Lefel Dŵr.
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn

2.1.57

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.19) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys twyni symudol elfennol; twyni symudol ar hyd y draethlin gydag
Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’), twyni gyda Salix repens ssp. argentea (Salicion
arenariae), a llaciau twyni llaith. Rhywogaeth Atodiad II bresennol sy’n prif reswm dros
ddewis y safle yw llysiau’r afu. Rhywogaeth Atodiad II sydd hefyd yn bresennol ar y safle yw
madfall ddŵr gribog (Triturus cristatus).
Ffigur 2.19

Terfyn ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn
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2.1.58

Amcanion cadwraeth ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’,
gan ystyried newid naturiol, cymuned y twyni a llysiau’r afu. Asesiad cyflwr presennol y safle
o ran cymuned y twyni yw Ffafriol, Cynaledig ac eithrio llaciau twyni llaith a thwyn gyda
Salix repens ssp (Ffafriol, Annosbarthedig).

2.1.59

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA
mae: pwysau adloniadol trwm, sy’n cael effaith ar y traethau ar bwys y ddwy gyfundrefn
dwyni yn enwedig ym misoedd yr haf. Caiff mynedfeydd drwy’r twyni eu rheoli’r weithredol i
leihau ansefydlogi twyni anthropogenig. Mae Morfa Dyffryn yn agored arbennig gan ei fod yn
symudol gyda chyflenwad tywod allanol cyfyngedig. Rheolwyd rhannau o’r ddwy gyfundrefn
dwyni fel Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ers y 1950au diweddar (Morfa Harlech) a’r
1960au cynnar (Morfa Dyffryn).
ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion

2.1.60

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.20) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys hen goedydd derw mes digoes gydag Ilex a Blechnum yn
Ynysoedd Prydain, a choedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), yn nodwedd flaenoriaethol. Rhywogaeth
Atodiad II bresennol sy’n prif reswm dros ddewis e safle yw’r ystlum pedol lleiaf. Ymhlith
cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol ond heb fod yn brif reswm
dros ddewis y safle mae cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda phlanhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd,
rhostiroedd sych Ewropeaidd, coedwigoedd Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd
(nodwedd flaenoriaethol), a choetir cors (nodwedd flaenoriaethol). Ymhlith rhywogaethau
Atodiad II eraill sydd hefyd yn bresennol mae eog yr Iwerydd a’r dyfrgi.
Ffigur 2.20

Terfyn ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).
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2.1.61

Amcanion cadwraeth ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion yw cynnal mewn
‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid naturiol, yr hen goedydd derw mes digoes, coedwigoedd
llifwaddodol, cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion, coedwigoedd Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a
cheunentydd, rhostiroedd sych Ewropeaidd a choetir cors; a chynnal poblogaethau’r ystlum
pedol lleiaf a maint a nodweddion ei gynefinoedd cynhaliol.

2.1.62

Asesiad cyflwr presennol y safle yw Anffafriol yn gyffredinol o ran nodweddion y goedwig,
coetir a’r ystlum pedol lleiaf ac eithrio coedwigoedd Tilio-Acerion (Ffafriol). Caiff cyflwr y
rhostiroedd sych ei ystyried yn Anffafriol.

2.1.63

Ymhlith amgylchiadau sy’n dylanwadu ar gynefinoedd a rhywogaethau’r ACA mae: rheoli
nodweddion allweddol y coetiroedd hyn, h.y. mae ar y cydosodiadau bryoffytau Iwerydd a
chennau angen pori ysgafn o lystyfiant haen y glaswellt, fel arfer trwy bori defaid. Rhaid
cydbwyso hyn â’r gofynion i aildyfiant naturiol coed. O fewn y GNG, caiff ffensys eu cynnal i
ganiatáu cyfundrefnau pori sy’n amrywio o wahardd yn llwyr i bori cyfnodol cymharol drwm.
Mwsoglau a llysiau’r afu mewn ceunentydd lle mae gweithgareddau adloniadol fel cerdded
ceunentydd a chanŵio eithafol yn bygwth gorddefnyddio. Mae geifr gwylltion sydd yn rhai o’r
safleoedd yn gofyn rheoli gofalus i atal dinoethi rhisgl a difrod pori i lasbrennau a choed
eginol. Oherwydd natur asid iawn y priddoedd drwy’r holl goetiroedd, maent yn agored i
asideiddio. Yn y gorffennol bygythiwyd y gweundir gan losgi / pori amhriodol a choedwigo.
Mae poblogaethau ystlumod pedol lleiaf ar eu mwyaf diamddiffyn yn eu clwydi haf a gaeaf,
er bod llawer o glwydi ym mynedfeydd mwyngloddiau wedi cael eu grilio bellach i atal tarfu ar
ystlumod yn gaeafu. Maent hefyd yn teimlo effaith gostyngiad yn yr ysglyfaeth trychfilod sydd
ar gael oherwydd newidiadau mewn arferion amaethyddol a defnyddio plaladdwyr.
ACA Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd

2.1.64

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.21) yn cynnwys cynefin Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis
y safle yw corsydd dyrchafedig byw (nodwedd flaenoriaethol). Rhywogaethau Atodiad II
presennol yn y safle sy’n brif reswm dros ddewis y safle yw misglen berlog dŵr croyw
(Margaritifera margaritifera) a llyriad nofiadwy (Luronium natans); a rhywogaethau Atodiad II
sy’n bresennol fel nodweddion cymhwysol yw’r eog a’r dyfrgi.
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Ffigur 2.21

Terfyn ACA Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd

2.1.65

Amcanion cadwraeth ACA Afon Eden yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion y corsydd dyrchafedig byw, a chynnal poblogaeth y fisglen
berlog dŵr croyw, llyriad nofiadwy, yr eog a’r dyfrgi, a’u cynefinoedd cynhaliol. Asesiad cyflwr
presennol y safle o ran y nodweddion a rhywogaethau yw Anffafriol.

2.1.66

Nid yw ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd a
rhywogaethau’r ACA yn hysbys. Fodd bynnag, gallai unrhyw newidiadau i’r swyddogaethau
hydrolegol ac ansawdd dŵr effeithio ar ansawdd nodweddion y safle.
ACA Corsydd Llŷn

2.1.67

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.22) yn cynnwys cynefin Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis
y safle, sef ffeniau alcalïaidd. Rhywogaeth Atodiad II bresennol sy’n brif reswm dros ddewis
y safle yw malwen droellog Desmoulin (Vertigo moulinsiana); tra bo rhywogaeth gymhwysol
Atodiad II yn bresennol ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle sef malwen droellog
Geyer (Vertigo geyeri).
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Ffigur 2.22

Terfyn ACA Corsydd Llŷn

2.1.68

Amcanion cadwraeth ACA Corsydd Llŷn yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion y cynefinoedd corstir, a chynnal poblogaeth malwen droellog
Desmoulin, malwen droellog Geyer (Vertigo geyeri) a’u cynefinoedd cynhaliol. Asesiad cyflwr
presennol y safle o ran y nodweddion a rhywogaethau yw Anffafriol.

2.1.69

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd a
rhywogaethau’r ACA mae pwysau amaethyddol (e.e. cynnal a chadw ffosydd, gwrteithio,
esgeulustod). Hefyd mae ansawdd dŵr y safle’n agored i ddirywiad oherwydd
gweithgareddau amaethyddol (e.e. slyri). Problem reoli barhaol yw prysgwydd yn ennill tir.
CCGC yw perchennog a rheolwr rhan o’r safle (GNG Cors Geirch) a gall reoli’r
gweithgareddau hyn, felly, ond bod adnoddau ar gael. Mae cytundebau rheoli’n bodoli hefyd
dros rannau eraill o’r safle sy’n rhoi sylw i’r materion amaethyddol ac ansawdd dŵr. Fodd
bynnag, nid oes gan tua thraean o’r safle unrhyw fath o gytundeb na pherchenogaeth
amddiffynnol.

2.1.70

Mae rhan o’r safle hefyd o fewn i safle Ramsar Corsydd Ynys Môn a Llŷn, fel sydd i’w weld
yn Ffigur 2.23.
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Ffigur 2.23

Terfyn Safle Ramsar Corsydd Ynys Môn a Llŷn (ar Ben Llŷn)
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ACA Clogwyni Pen Llŷn
2.1.71

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.24) yn cynnwys cynefin Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis
y safle, sef clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig.
Ffigur 2.24

Terfyn ACA Clogwyni Pen Llŷn

2.1.72

Amcanion cadwraeth ACA Clogwyni Pen Llŷn yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, maint a nodweddion y clogwyni môr dan dyfiant. Asesiad cyflwr presennol y
safle o ran y clogwyni môr dan dyfiant yw Anffafriol, Yn Gwella.

2.1.73

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr yr ACA mae mân
fygythion oherwydd gwaredu gwastraff achlysurol o eiddo cartrefi cyfagos.
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AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal
2.1.74

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.25) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaeth Ewropeaidd o bwys sef, ar gyfer y safle
hwn, brân goesgoch yn magu a gaeafu. Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae rhostir
arfordirol sych a glaswelltir, rhostir gwlyb, prysgwydd, maquis a garrigue, phygrana, graean,
clogwyni môr ac ynysigau. Mae cydosodiadau planhigion a’r saerwenynen yn nodweddion
rhywogaeth pwysig y safle hefyd.
Ffigur 2.25

Terfyn AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal

2.1.75

Amcanion cadwraeth AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal yw cynnal
mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid naturiol, poblogaeth y frân goesgoch a maint a
nodweddion ei chynefinoedd cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran poblogaeth y
frân goesgoch yw Ffafriol, Cynaledig.

2.1.76

Mae cyflwr neu sensitifedd poblogaeth y frân goesgoch ar y safle hwn yn dibynnu ar
agosrwydd amryw safleoedd nythu clogwyni môr at safleoedd porthi rhostir morol, glaswelltir
a thir amaeth. Mae cyfanrwydd safleoedd porthi o’r fath a’u hamrywiol gydosodiadau
anifeiliaid di-asgwrn-cefn a phlanhigion yn dibynnu ar bwysau pori cymedrol ar y cyd ag
dulliau amaethu traddodiadol dwysedd isel nad ydynt yn cynnwys defnyddio cemigion
amaethyddol. Mae safleoedd nythu’r clogwyni’n agored i darfu gan ddringwyr, problem yr
ymddengys iddi gael ei datrys yn llwyddiannus trwy waharddiad gwirfoddol ar ddringo rhwng
Chwefror a Gorffennaf, a gyfryngwyd gan Gyngor Mynydda Prydain.
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AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli
2.1.77

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.26) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaeth Ewropeaidd o bwys sef, ar gyfer y safle
hwn, y frân goesgoch yn magu a gaeafu. Mae’r safle hefyd yn cynnal aderyn drycin Manaw
(Puffinus puffinus) yn magu sy’n gymwys dan Erthygl 4.2 o’r Gyfarwyddeb Adar. Mae
cynefinoedd allweddol yn cynnwys prysgwydd rhostir, maquis a garrigue, phygrana, graean,
clogwyni môr, ynysigau, porfa sych, a phaith.
Ffigur 2.26

Terfyn AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli
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2.1.78

Amcanion cadwraeth AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’,
gan ystyried newid naturiol, poblogaethau’r frân goesgoch ac aderyn drycin Manaw a maint a
nodweddion eu cynefinoedd cynhaliol, yn enwedig rhostir arfordirol. Asesiad cyflwr presennol
y safle o ran poblogaethau’r frân goesgoch ac aderyn drycin Manaw yw Ffafriol, Cynaledig,
ac Anffafriol, Yn Gwella o ran rhostir arfordirol.

2.1.79

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr yr AGA (a
phoblogaethau’r frân goesgoch ac aderyn drycin Manaw) mae: llawer o bori defaid yn achosi
difrod i adeiledd tyllau adar drycin Manaw; mae cynlluniau rheoli’n cael eu hystyried i leihau
niferoedd da byw; mae ymlediad rhedyn ungoes i laswelltir arfordirol yn lleihau ardaloedd
porthi; mae dulliau’n cael eu hystyried i reoli ymlediad rhedyn ungoes. Ar rannau o’r ardal
mae pwysau adloniadol trwm gan gerddwyr a’u cŵn yn tarfu ar y frân goesgoch yn bwydo, er
nad yw hyn yn cael ei ystyried yn sylweddol ar hyn o bryd.
ACA Glynllifon

2.1.80

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.27) yn cynnal rhywogaeth Atodiad II o’r Gyfarwyddeb
Cynefinoedd sy’n brif reswm dros ddewis y safle, sef yr ystlum pedol lleiaf (Rhinolophus
hipposide).
Ffigur 2.27

2.1.81

Terfyn ACA Glynllifon

Amcanion cadwraeth ACA Glynllifon yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, poblogaeth yr ystlum pedol lleiaf i faint a nodweddion ei gynefinoedd cynhaliol. Mae
tair clwyd fagu a dwy glwyd aeafu yn yr ACA ac mae angen i holl glwydi fod mewn cyflwr
ffafriol i’r ACA gyfan gael ei hystyried yn Ffafriol. Ar hyn o bryd mae’r nodweddion yn y safle
hwn yn cael eu hystyried yn Anffafriol.
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2.1.82

Mae’r safle’n cynnwys y glwyd ac ardaloedd porthi cyfagos sy’n cael eu defnyddio gan yr
ystlumod. Ar hyn o bryd mae’r adeilad lle mae’r glwyd ar werth, ac mae rheolaeth tiroedd y
stad, gan gynnwys y coetiroedd, yn cael ei hadolygu. Mae cynllun gwelliant ffordd diweddar,
sydd wedi ymyrryd â llwybr hedfan allweddol allan o’r stad a heb ymgorffori lliniaru digonol ar
gyfer yr ystlumod, hefyd yn dangos y pwysau ar y safle hwn. Mae cytundeb rheoli’n bodoli
gyda pherchenogion presennol yr adeilad clwydo ond nid yw hyn yn ymestyn i’r ardaloedd
porthi, nad ydynt yn rhan o’r SoDdGA ac ACA ar hyn o bryd. Mae rhywfaint o le i wella
rheolaeth y safle cyfan i’r ystlumod, trwy gytundeb rheoli, cynlluniau amaeth-amgylcheddol
ac arweiniadau eraill ar y cyd.
ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn

2.1.83

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.28) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, gan gynnwys merddwr oligotroffig i fesotroffig gyda phlanhigion o’r
Littorelletea uniflorae a/neu o’r Isoëto-Nanojuncetea; a chyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. Rhywogaethau
Atodiad II presennol sy’n brif reswm dros ddewis y safle yw eog yr Iwerydd a llyriad-y-dŵr
arnofiol. Rhywogaeth gymhwysol sy’n bresennol ond nid prif reswm dros ddewis y safle yw’r
dyfrgi, a rhywogaethau Atodiad II eraill sydd hefyd yn bresennol yn y safle yw llysywen
bendoll y nant a llysywen bendoll yr afon.

2.1.84

Amcanion cadwraeth ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan
ystyried newid naturiol, maint a nodweddion cyrsiau dŵr a merddyfroedd; a phoblogaethau
eog yr Iwerydd a llyriad-y-dŵr arnofiol a dyfrgi. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y
nodweddion hyn yw Anffafriol, Yn Gwella (merddyfroedd), Anffafriol, Annosbarthedig
(eog, dyfrgi), Ffafriol (cyrsiau dŵr, llyriad-y-dŵr arnofiol).

2.1.85

Mae’r cynefinoedd a rhywogaethau yn yr ACA yn agored i gynnydd mewn gollyngiadau
ocsidau sylffwr a nitrogen a dyddodiadau asidaidd dilynol ar ffurf ‘glaw asid’. Mae rheoli’r
darn helaeth o blanhigfa gonifferaidd ar lannau Llyn Cwellyn yn elfen bwysig wrth warchod
gwerth cadwraeth y llyn. Cytunwyd ar gynllun rheoli rhwng CCGC a Menter Coedwigaeth.
Mae trafodaethau ar y gweill i ail-ddylunio’r blanhigfa i dynnu coed o gwmpas llednentydd ac,
felly, lleihau mwy ar berygl asideiddio. Mae Afon Gwyrfai’n debygol o fod yn fwyaf agored i
effeithiau cronnol newidiadau bach ar ei hyd, all effeithio ar ansawdd dŵr a strwythur cynefin.
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Ffigur 2.28

Terfyn ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn

© Crown Copyright. All rights reserved. Countryside
Council for Wales 100018813 (2008).

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.
Cyngor Cefn Gwlad Cymru 100018813 (2008).
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ACA y Twyni o Abermenai i Aberffraw
2.1.86

Mae’r safle (Ffigur 2.29) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y
safle, gan gynnwys twyni symudol elfennol, twyni symudol ar hyd y draethlin gydag
Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’), twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni
llwydion’) (nodwedd flaenoriaethol), Iwerydd twyni sefydlog a ddigalchwyd, twyni gyda Salix
repens ssp. argentea (Salicion arenariae), a llaciau twyni llaith. Rhywogaethau Atodiad II
presennol sy’n brif reswm dros ddewis y safle yw llysiau’r afu a thafol y traeth. Ymhlith
cynefinoedd Atodiad I sy’n nodweddion cymhwysol ond heb fod yn brif resymau dros ddewis
y safle mae’r llynnoedd ewtroffaidd naturiol gyda phlanhigion o fath Magnopotamion neu
Hydrocharition, a chorsleoedd trosiannol a siglennydd.
Ffigur 2.29

Terfyn ACA y Twyni o Abermenai i Aberffraw

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Hawlfraint © Gorffennaf 2010 Haskoning DU Cyf.

35

9T9001/AA SR.v1/Exeter
Gorffennaf 2010

2.1.87

Amcanion cadwraeth ACA y Twyni o Abermenai i Aberffraw yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’,
gan ystyried newid naturiol, maint a nodweddion cymunedau’r twyni a’r llynnoedd ewtroffaidd
naturiol gyda phlanhigion o fath Magnopotamion neu Hydrocharition, a chynnal
poblogaethau llysiau’r afu a thafol y traeth trwy gynnal maint a nodweddion eu cynefinoedd
cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran cymuned y twyni yw Anffafriol; Anffafriol
yn Dirywio o ran llysiau’r afu a thafol y traeth; ac Anffafriol, Cynaledig am y llynnoedd
ewtroffaidd naturiol.

2.1.88

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd a
rhywogaethau’r ACA mae sefydlogi twyni sy’n arwain at golli cyfnodau olynol cynnar yn
raddol. Caiff cynnal prosesau geomorffolegol dynamig eu cyfyngu yn Niwbwrch gan y
goedwig gonwydd sydd ar yr un rhan o’r safle. Mae gostwng lefel trwythiad oherwydd y cnwd
conwydd yn peryglu cyfanrwydd hydrolegol y safle hefyd. Mae ymlediad Hippophae
rhamnoides ac eginblanhigion pinwydd o’r goedwig yn bygwth y twyni, a chaiff y ddau eu
rheoli trwy dorri a chwistrellu. Nid oes unrhyw ateb parod i’r problemau hyn heb dynnu rhan
o’r goedwig. Erbyn hyn mae ailgynllunio’r goedwig dan sylw gyda’r Comisiwn Coedwigaeth.
Gallai pori traddodiadol ddod i ben ar dir comin Aberffraw oherwydd peryglon traffig ar ffyrdd
heb ffensys, ac mae gosod gridiau gwartheg yn cael ei drafod gyda’r perchenogion.
ACA Cors Heli Glannau Môn

2.1.89

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.30) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, sef Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill sy’n cytrefu llaid a thywod, a
dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae). Mae aberoedd a gwastadeddau llaid
a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai’n gynefinoedd cymhwysol, tra bo
cynefinoedd Atodiad I eraill sydd yno’n cynnwys clogwyni môr dan dyfiant a glastiroedd
Spartina.
Ffigur 2.30

Terfyn ACA Cors Heli Glannau Môn
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2.1.90

Amcanion cadwraeth ACA Cors Heli Glannau Môn yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan
ystyried newid naturiol, maint a nodweddion y Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill sy’n
cytrefu llaid a thywod, a’r dolydd heli Iwerydd. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y
nodweddion hyn yw Ffafriol (Salicornia) ac Anffafriol (dolydd heli).

2.1.91

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA
mae: newid eithafol i aber Cefni yn y 19eg ganrif gynnar, sy’n dal i beri ailgronni gwaddod yn
chwim, gan ganiatáu ymlediad Spartina anglica ar ymylon y morfa heli tua’r môr. Mae
triniaeth chwynladdwr yn lleihau hyn ond mae’n anochel y bydd datblygiad olynol o forfa heli
dros lawer o’r gwastadedd llaid presennol. Mae rhywfaint o ddatblygiad Spartina anglica ar
aber Braint yn debygol hefyd.
ACA Glan-traeth

2.1.92

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.31) yn cynnal prif rywogaeth dan Atodiad II i’r Gyfarwyddeb
Cynefinoedd sy’n brif reswm dros ddewis y Safle, yn benodol y fadfall ddŵr gribog. Yn
ogystal, mae’r safle’n cynnwys cynefin Atodiad I, twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol
(‘twyni llwyd’) sy’n nodwedd flaenoriaethol.
Ffigur 2.31

2.1.93

Terfyn ACA Glan-traeth

Amcanion cadwraeth ACA Glan-traeth yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, poblogaeth y fadfall ddŵr gribog a maint a nodweddion y cynefin cynhaliol. Y statws
cyflwr presennol ar gyfer y safle yw Anffafriol, Yn Dirywio.
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2.1.94

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd all ddylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA mae: gallai
gostwng y lefel trwythiad wrth i blanhigfeydd coedwigaeth helaeth Coedwig Niwbwrch
aeddfedu effeithio ar barhauster pyllau bas, sy’n bwysig fel magwrfeydd madfallod. Byddai
rheoli neu greu pyllau ar y safle’n cael ei ystyried pe bai effaith ar gynefin magu a’r
boblogaeth fadfallod. Mae’r boblogaeth fadfallod dŵr cribog hysbys nesaf 2km i’r de-orllewin.
ACA Llyn Dinam

2.1.95

Mae’r safle (Ffigur 2.32) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y
safle, yn benodol llynnoedd ewtroffaidd naturiol gyda math o blanhigion Magnopotamion neu
Hydrocharition.
Ffigur 2.32

Terfyn ACA Llyn Dinam

2.1.96

Amcanion cadwraeth ACA Llyn Dinam yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion y llynnoedd ewtroffaidd naturiol. Mae Llyn Dinam yn Anffafriol
yn bennaf oherwydd bod rhywogaethau llydanddail Potamogeton yn absennol ac oherwydd
bod lefel Cyfanswm Ffosfforws Blynyddol Cymedrig uwchlaw’r terfyn ar gyfer y math hwn o
lyn sef 58 μg/l seiliedig ar ddata o 2003 i 2005.

2.1.97

Mae RSPB yn rheoli 75% o’r safle ac mae rhan ychwanegol dan gynllun AAS. Nid yw
perchenogaeth 25% o’r llyn yn hysbys. Mae sensitifedd allweddol yn cynnwys mân fygythion
trwy waredu gwastraff achlysurol o eiddo cartrefi cyfagos.
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AGA/ACA Glannau Ynys Gybi
2.1.98

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.33) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar trwy
gynnal poblogaethau o rywogaeth Ewropeaidd o bwys sef, ar gyfer y safle hwn, y frân
goesgoch yn magu a gaeafu ac mae’n cynnwys cynefinoedd Atodiad I o’r Gyfarwyddeb
Cynefinoedd sy’n brif reswm dros ddewis y safle, sef clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig, a rhostiroedd sych Ewropeaidd. Cynefinoedd cymhwysol sy’n bresennol
ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn yw rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd
gydag Erica tetralix, tra bo cynefinoedd Atodiad I eraill sydd yno’n cynnwys creigresi, ac
ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr. Yn ogystal, mae’r safle hefyd yn cynnal
rhywogaeth Atodiad II, sef y morlo llwyd.
Ffigur 2.33

Terfyn AGA Glannau Ynys Gybi
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2.1.99

Amcanion cadwraeth AGA Glannau Ynys Gybi yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried
newid naturiol, poblogaeth y frân goesgoch a maint a nodweddion ei chynefinoedd cynhaliol.
Ymhlith nodweddion yr ACA y mae statws cyflwr ffafriol i gael ei gyflawni ar ei gyfer mae
clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig, rhostiroedd sych Ewropeaidd a
rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd. Asesiad cyflwr presennol mwyafrif y nodweddion hyn yn
y safle yw Anffafriol.

2.1.100

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr yr AGA mae: pwysau
am ddatblygiad adloniadol sy’n dal yn fygythiad a phwysau ymwelwyr, sydd angen rheolaeth
gyson i wrthweithio erydu pridd a tharfu ar fywyd gwyllt. Mae caniatâd tynnu mwynau ar dir
yn nwylo’r Awdurdod Lleol sydd heb ei arfer ar hyn o bryd, a phwysau am ddatblygiad
telathrebu ychwanegol. Gall planhigion estron (e.e. Disphyma crassifolium) sy’n ymledu o
gytrefi gerllaw beri problemau yn y dyfodol gyda chymunedau clogwyni, ac mae hyn yn cael
ei arolygu’n ofalus. Mae dilyniant planhigion ar dir ymhell o ben y clogwyn angen ymyriad
rheolaidd trwy bori, dorri neu losgi i ddynwared rheoli traddodiadol. Mae llawer o’r ardal yn
cael ei rheoli gan RSPB yn unol â chynllun rheoli neu gan dirfeddianwyr preifat dan gytundeb
rheoli CCGC neu gytundebau AAS.
AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid

2.1.101

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.34) yn gymwys dan Erthygl 4.1 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaethau Ewropeaidd o bwys, gan gynnwys
poblogaethau magu’r fôr-wennol ffrwynog (Sterna dougallii), y fôr-wennol gyffredin (Sterna
hirundo), môr-wennol y gogledd (Sterna paradisaea), y fôr-wennol bigddu (Sterna
sandvicensis). Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae afonydd llanw, aberoedd,
gwastadeddau llaid, gwastadeddau tywod, morlynnoedd (gan gynnwys basnau gwaith
halen), graean, clogwyni môr, ac ynysigau.

2.1.102

Amcanion cadwraeth AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid yw cynnal
mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid naturiol, poblogaethau’r fôr-wennol gyffredin, môrwennol y gogledd, y fôr-wennol bigddu a’r fôr-wennol ffrwynog, trwy gynnal maint a
nodweddion y cynefinoedd cynhaliol. Statws cyflwr poblogaethau’r fôr-wennol gyffredin, môrwennol y gogledd a’r fôr-wennol bigddu yw Ffafriol, Cynaledig. Statws cyflwr poblogaeth y
fôr-wennol ffrwynog yn y safle yw Anffafriol, Digyfnewid.

2.1.103

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd y safle sy’n dylanwadu ar gyflwr yr AGA (a phoblogaethau’r
fôr-wennol ffrwynog, y fôr-wennol gyffredin, môr-wennol y gogledd a’r fôr-wennol bigddu)
mae: pwysau y tu hwnt i reolaeth rheolwyr y safle, gan gynnwys ffactorau eang sy’n effeithio
ar gyflenwad bwyd, goroesi’r gaeaf ac ati. Mae pwysau adloniadol ym Mae Cemlyn yn deillio
o hyrwyddo llwybr yr arfordir sy’n mynd heibio’n agos at y cytrefi ac angen wardeinio 24 awr i
dywys y cyhoedd islaw’r nenlinell. Mae nythfeydd eraill yn dioddef aflonyddu achlysurol
oherwydd mynediad anfwriadol y cyhoedd, sydd angen wardeinio cyson. Mae angen rheoli
ysglyfaethwyr daear (carlwm a chadno) yn rheolaidd ym Mae Cemlyn ac Ynys Feurig. Mae
hebogau tramor a gwylanod drygionus wedi peri marwolaeth a gadael nythfeydd ar rai
adegau. Mae lladrata wyau gan gasglwyr yn dal i fod yn fygythiad.
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Ffigur 2.34

Terfyn AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid

ACA Bae Cemlyn
2.1.104

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.35) yn cynnwys cynefin Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis
y safle, sef morlynnoedd arfordirol (nodwedd flaenoriaethol). Mae planhigion bythol ar hen
bonciau caregog yn bresennol hefyd yn y Safle fel nodwedd gymhwysol.

2.1.105

Amcanion cadwraeth ACA Bae Cemlyn yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion cynefin y morlyn arfordirol, a statws cyflwr presennol y safle yw
Ffafriol, Cynaledig.

2.1.106

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw perchennog y safle ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd
Cymru sy’n ei reoli ar gyfer ei nythfa môr-wenoliaid yn magu. Llifddor sy’n rheoli
amgylchiadau’r morlyn trwy bennu halltedd. Caiff mynediad y cyhoedd i’r grib raeanog ei
reoli yn ystod y tymor magu.
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Ffigur 2.35

Terfyn ACA Bae Cemlyn

ACA y Fenai a Bae Conwy
2.1.107

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.38) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, sef ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg;
gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai; a chreigresi.
Cynefinoedd cymhwysol presennol ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn yw
cilfachau a baeau mawr bas, ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr.

2.1.108

Amcanion cadwraeth ACA y Fenai a Bae Conwy yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan
ystyried newid naturiol, maint a nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb
fod dan ddŵr y môr ar drai, creigresi, ponciau tywod sydd dan orchudd prin o ddŵr y môr
drwy’r adeg, cilfachau a baeau mawr bas, ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr.

2.1.109

Ymhlith y ffactorau neu sensitifedd all ddylanwadu ar gyflwr safle’r ACA mae: adeiladu, e.e.
llithrfeydd, gallai amddiffyn yr arfordir a marinâu / porthladdoedd darfu ar y cynefinoedd
Ewropeaidd ac ymyrryd â phrosesau ffisegol sy’n hanfodol i gynnal y cynefinoedd hyn. Er
mai cymharol ychydig o bysgota masnachol (ac eithrio pysgod cregyn) sydd, mae treillio’n
digwydd mewn rhai ardaloedd. Mae angen asesu effeithiau tebygol gêr trwm pysgota’r
gwaelod ar y boncen dywod islanwol a chynefinoedd cilfachau a baeau bas. Mae llawer o
angorfeydd cychod yn Afon Menai a galw am gyfleusterau ychwanegol (datblygiadau
angorfeydd a marinâu) ar gyfer mwy o gychod. Gall gwaredu deunydd a garthwyd fod yn
cyfrannu at gynyddu tyrfedd, sy’n effeithio ar ddosbarthiad a chyfansoddiad cymunedau
algaidd islanwol. Mae llawer o gymunedau bywyd gwyllt y môr yn yr ACAy yn sensitif i
lygredd olew, a gall datblygu ffynhonnau olew a llawer o symudiad cychod ym Mae Lerpwl
fod yn ffynonellau llygredd. Mae CCGC yn aelod o Grŵp Sefydlog Gogledd Cymru ar yr
Amgylchedd, sy’n paratoi cynllun rhanbarthol at raid i gynorthwyo cydgysylltu ymateb i geisio
lleihau effeithiau amgylcheddol os bydd digwyddiad llygru.
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Ffigur 2.36

Trefyn ACA y Fenai a Bae Conwy

AGA Ynys Seiriol
2.1.110

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.36) yn gymwys dan Erthygl 4.2 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaeth Ewropeaidd o bwys sef, ar gyfer y safle
hwn, mulfrain yn magu (Phalacrocorax carbo). Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae
is-feini, is-haenau meddal a duriwyd gan bidogau, fucus serratus a bidogau ar graig feddal
arfordirol isaf a laminaria digitata, a bidogau ar graig feddal ymyl isarforol.
Ffigur 2.37

Terfyn AGA Ynys Seiriol
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2.1.111

Amcanion cadwraeth AGA Ynys Seiriol yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, poblogaeth y fulfran a maint a nodweddion ei chynefinoedd cynhaliol. Y gred yw bod
poblogaeth y fulfran mewn cyflwr Ffafriol, ar sail cofnodion arolygu presennol ar gyfer y safle
o ran y boblogaeth Ewropeaidd at ei gilydd.

2.1.112

Ymhlith y ffactorau neu sensitifedd all ddylanwadu ar gyflwr yr AGA (a phoblogaeth y fulfran)
mae ymwelwyr a chychod yn mynd heibio, all darfu ar ofynion magu a nythu’r fulfran.
AGA Traeth Lafan, Bae Conwy

2.1.113

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.37) yn gymwys dan Erthygl 4.2 o’r Gyfarwyddeb Adar
(79/409/EEC) trwy gynnal poblogaethau o rywogaethau Ewropeaidd o bwys, gan gynnwys
poblogaethau o bioden fôr (Haematopus ostralegus), gylfinir (Numenius arquata) a gwyach
fawr gopog (Podiceps cristatus) yn gaeafu. Ymhlith cynefinoedd cynhaliol allweddol mae
afonydd llanw, aberoedd, gwastadeddau llaid, gwastadeddau tywod a morlynnoedd (gan
gynnwys basnau gwaith halen) a morfeydd heli.
Ffigur 2.38

Terfyn AGA Traeth Lafan, Bae Conwy

2.1.114

Amcanion cadwraeth AGA Traeth Lafan, Bae Conwy yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan
ystyried newid naturiol, poblogaethau pioden fôr, gylfinir a gwyach fawr gopog, trwy gynnal
maint a nodweddion y cynefinoedd cynhaliol. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y bioden
fôr yw Ffafriol.

2.1.115

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr y safle AGA (a
phoblogaethau pioden fôr, gylfinir a gwyach fawr gopog) mae: pryderon cysylltiedig â
sugndreillio cocos achlysurol, sy’n gallu disbyddu ffynhonnell fwyd piod y môr. Mae CCGC
wedi datblygu protocol gyda Pwyllgor Pysgodfeydd Môr Gogledd Cymru (NWSFC) i ganiatáu
asesu ceisiadau am drwyddedau i gynaeafu cocos. Ni fydd NWSFC bellach yn gwahodd
ceisiadau am drwyddedau heblaw pan fydd stociau cocos yn cael eu hystyried yn gymharol
fawr. Mae CCGC yn comisiynu ymchwil i fesur stociau cocos mewn perthynas â’u disbyddu
gan biod môr yn porthi.
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ACA Coedydd Aber
2.1.116

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.39) yn cynnwys cynefin Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis
y safle, sef hen goedydd derw mes digoes gydag Ilex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain.
Cynefin Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol yw coedwigoedd llifwaddodol
gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), tra
bo cynefin Atodiad I arall yn bresennol fel cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda
phlanhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. Rhywogaethau Atodiad II sy’n
bresennol yn y safle yw eog yr Iwerydd a’r dyfrgi.

2.1.117

Amcanion cadwraeth ACA Coedydd Aber yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion yr hen goedydd derw mes digoes, yn ogystal â’r coedwigoedd
llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior. Mae’r coedydd derw mes digoes a’r
coedwigoedd llifwaddodol mewn cyflwr Anffafriol.
Ffigur 2.39

2.1.118

Terfyn ACA Coedydd Aber

Mae’r safle’n cynnwys GNG Coedydd Aber presennol gydag estyniadau i gynnwys ardal
ychwanegol o goetir llydanddail yn bennaf ar lethrau uwchlaw’r gwastadedd arfordirol ac ar
hyd cwm cyfagos i’r dwyrain. Mae’r cynefin coetir yn gymharol gadarn, ond mae lle i’w wella
trwy dynnu conwydd a rhywogaethau goresgynnol eraill. Aeth rhan o’r Safle, o fewn y GNG
presennol, i gytundeb Tir Gofal yn ddiweddar. Mae angen cyfranogiad Menter Coedwigaeth
er mwyn sicrhau rheoli cadwraeth yn well a chyfuno coetir presennol ac adferedig yn well ar
y llethrau uwch uwchlaw cwm Aber, a sicrhau cynnal cyfanrwydd presennol y GNG.
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ACA Pen y Gogarth
2.1.119

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.40) yn cynnwys cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros
ddewis y safle, sef rhostiroedd sych Ewropeaidd, a phorfeydd sych lled-naturiol a
chyfansoddiad prysgdir ar swbstradau calchaidd (Festuco-Brometalia). Mae clogwyni môr
dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig yn bresennol fel cynefinoedd cymhwysol, tra bo
cynefinoedd Atodiad I eraill sy’n bresennol yn cynnwys porfeydd Calaminaraidd o’r Violetalia
calaminariae, dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu lawn silt cleiog (Molinion
caeruleae), palmentydd carreg galch, ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd, a choedwigoedd
Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd. Ymhlith rhywogaethau Atodiad II sy’n
bresennol yn y safle mae’r ystlum pedol lleiaf.
Ffigur 2.40

Terfyn ACA Pen y Gogarth

2.1.120

Amcanion cadwraeth ACA Pen y Gogarth yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’, gan ystyried newid
naturiol, maint a nodweddion y rhostiroedd sych a phorfeydd, a’r clogwyni dan dyfiant.
Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodweddion hyn yw Anffafriol, Annosbarthedig
(rhostir sych a phorfeydd) a Ffafriol (clogwyni môr dan dyfiant).

2.1.121

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA
mae pori, sy’n cynhyrchu tywyrch cwta. Ar y llethrau mwy serth mae ardaloedd a danborwyd,
oherwydd mynediad anodd i dda byw. Yn yr ardaloedd hyn mae rhywogaethau llwyni
brodorol ac estron yn ymledu. Mae’r problemau hyn yn cael sylw mewn cynllun rheoli a
gytunwyd rhwng CCGC a’r Awdurdod Lleol. Mae pwysau adloniadol ar y Gogarth yn
sylweddol, gan ei fod yn union ar bwys Llandudno, canolfan ymwelwyr o bwys. Mae’r safle’n
cael ei reoli fel Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur Leol gan yr Awdurdod Lleol yn
ymgynghori’n agos â CCGC. Cytunwyd ar gydgynllun rheoli a ddylai sicrhau cynnal y
nodweddion arbennig, ac mae’n cael ei weithredu.
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ACA Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn
2.1.122

Mae’r safle (gwelwch Ffigur 2.41) yn cynnwys cynefin Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis
y safle, sef coedwig Tillio-acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd. Mae porfeydd sych llednaturiol a chyfansoddiad prysgdir ar swbstradau calchaidd (Festuco-Brometalia), a choedydd
Taxus baccata o Ynysoedd Prydain (nodwedd flaenoriaethol) yn nodweddion cymhwysol.
Cynefinoedd Atodiad I eraill sy’n bresennol yn y safle yw palmentydd carreg galch, ogofâu
heb fod ar agor i’r cyhoedd, a choedwigoedd ffawydd Asperulo-Fagetum. Rhywogaeth
Atodiad II sy’n bresennol yw ystlum pedol lleiaf.
Ffigur 2.41

Terfyn ACA Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn

2.1.123

Amcanion cadwraeth ACA Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn yw cynnal mewn ‘cyflwr ffafriol’,
gan ystyried newid naturiol, maint a nodweddion y coedwigoedd Tillio-acerion o lethrau a
cheunentydd, porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir, a choedydd Taxus
baccata. Asesiad cyflwr presennol y safle o ran y nodweddion hyn yw Anffafriol, Yn Gwella
(coedwigoedd Tillio-acerion, porfa sych a phrysgdir) a Ffafriol, Cynaledig (coedydd Taxus
baccata).

2.1.124

Ymhlith ffactorau neu sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr cynefinoedd yr ACA
mae tanbori coetiroedd. Caiff darnau bach eu pori gan dda byw, gwartheg a merlod yn
bennaf ond hefyd rhai defaid, tra caiff rhai ardaloedd eu defnyddio ar gyfer cynhyrchu coed a
saethu helwriaeth all daro ar strwythur y coetir a phlanhigion daear. Mae’r materion hyn yn
cael sylw trwy gytundebau rheoli. Caiff tuag 20% o’r coetir ei reoli fel gwarchodfeydd natur
gan gyrff cadwraeth gwirfoddol. Gall pwysau adloniadol cysylltiedig â mynediad y cyhoedd
beri difrod hefyd.
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2.3

Safleoedd Newydd o Fewn neu ar Bwys Unedau Rheoli CRhT2

2.1.1

Ymhlith dynodiadau newydd neu estyniadau i safleoedd dynodedig presennol sy’n cael eu
hadolygu ar hyn o bryd gan Natural England mae AGAp Bae Lerpwl i’w ddynodi oherwydd y
nodweddion diddordeb allweddol canlynol:


Nodwedd ddiddordeb 1: Poblogaeth bwysig yn rhyngwladol o rywogaeth Atodiad 1
sy’n digwydd yn rheolaidd – trochydd gyddfgoch (Gavia stellata);



Nodwedd ddiddordeb 2: Poblogaeth bwysig yn rhyngwladol o rywogaethau ymfudol
sy’n digwydd yn rheolaidd – môr-hwyaden ddu; a



Nodwedd ddiddordeb 3: Ardal sy’n cael ei defnyddio gan fwy nag 20,000 o adar dŵr
neu 20,000 o adar môr yn unrhyw dymor.

2.4

Safleoedd oddi allan i Derfyn y CRhT

2.1.2

Rhestrwyd nifer o ACA ac AGA yn Adroddiad Cwmpasu Asesiad Amgylcheddol Strategol
(AAS) CRhT Gorllewin Cymru sydd ymhellach na 30km o Derfyn y CRhT. Fel y cyfryw,
hepgorwyd y safleoedd hyn o’r ARhC oherwydd y pellter ac mor annhebygol yw tarfu ar
brosesau arfordirol o du hwnt i’r pentiroedd (Penrhyn y Santes Ann a’r Gogarth) y gellid ei
ddisgwyl o ganlyniad i oblygiadau polisïau’r CRhT. Y safleoedd yw:


ACA Aber Llwchwr (dros 70km i ffwrdd);



ACA Aber Dyfrdwy (dros 30km i ffwrdd);



AGA Aber Dyfrdwy (dros 36km i ffwrdd); ac



ACA Dyfrdwy a Llyn Tegid (dros 60km i ffwrdd).

2.5

Ymgynghori

2.1.3

Trwy ymgynghori â Chyngor Cefn Gwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn
ystod Cwmpasu’r AAS nodwyd nifer o faterion allweddol a brofwyd gan neu sy’n effeithio ar
ACA, AGA, a safleoedd Ramsar gorllewin Cymru. Caiff crynodeb o’r ymgynghoriad ei
gyflwyno yn Nhabl 2.1. Bydd ymgynghori manwl ar yr Asesiad Priodol gyda’r ddau gorff hyn
gan ddefnyddio’r Adroddiad Cwmpasu hwn fel y ddogfen drafod.
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Tabl 2.1

Crynodeb o Ymatebion Ymgynghori Presennol

Ymgynghorai
Awdurdod yr
Amgylchedd Cymru

Sylwadau Allweddol
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn ystyried:
 Bod gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (CFfD) yn rhan
annatod o reoli hirdymor cyrff dŵr cysylltiedig â’r safleoedd
Natura 2000.
 Mae colli cynefinoedd CGB cysylltiedig â’r safleoedd Natura 2000
mewn ymateb i amrywiaeth o bwysau fel cynnydd yn lefel y môr,
gwasgfa arfordirol a gweithgareddau amaethyddol yn faterion
allweddol, y dylid cymryd camau yn eu cylch lle bo modd i
warchod a gwella ansawdd cynefinoedd dynodedig. Mae hwn
hefyd yn fater gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 Efallai y bydd angen egluro llinellau erydu cysylltiedig ag
asesiadau senarios y CRhT yn well yn adroddiadau’r dyfodol ar
gyfer cynllunwyr.
 Parthau llifogydd i’w cadw ar wahân a heb eu hisrannu ar gyfer
asesu’r CRhT.
 Mae angen tynnu sylw at asedau materol ac effeithiau posibl
mewn asesiadau amgylcheddol (AAS yn bennaf).
 Mae angen ystyried bygythion i’r dirwedd yn yr asesiadau
amgylcheddol (AAS yn bennaf).

CCGC (Swyddfa
Aberystwyth)

 Gwarchodfeydd Biosffer – Sefydlwyd Dyfi ers y 1970au a’r unig
un yng Nghymru. Mae’n cyfuno agweddau cymdeithasol,
amgylcheddol, diwylliannol ac ecolegol.
 CCGC yw rheolwr a pherchennog Cors Fochno. Mae materion
allweddol yn cynnwys effeithiau draenio. Byddai’n hoffi adfer y
gors a’r aber. Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n llunio’r Cynllun
Rheoli Dŵr ar gyfer Cors Fochno.
 Gweledigaeth allweddol ar gyfer Cors Fochno a chynefinoedd
aberol yw sicrhau eu bod yn gweithredu’n naturiol.
 Cynllun y Borth – Pryder ei fod yn mynd i atal cyflenwad graean a
thywod i Aber Afon Dyfi.
 Dylai CRhT wneud awgrymiadau ynghylch rheoli’r tafod ger
Poppit oherwydd, pe bai’n bylchu, gallai’r poer ehangu.
 Aberteifi – Posibilrwydd gosod llifddor i reoli terfynau’r llanw, mae
angen ystyried effeithiau ar gadwraeth naturiol yn arbennig
safleoedd Natura 2000.

CCGC (Swyddfa
Ceredigion)

 Ansicrwydd o ran amcangyfrifon cynnydd yn lefel y môr.
 Mae Llansanffraid yn ardal anodd ei hamddiffyn.
 Safleoedd tirlenwi.
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Ymgynghorai
CCGC (Swyddfa Doc
Penfro)

Sylwadau Allweddol
 Aberllydan – Gwrthdaro posibl rhwng canllawiau daearegol ac
eiddo ar y clogwyn.
 Cors Niwgwl – Er nad yw’n SoDdGA mae’n agos at (lled-hallt) a
gall bontio.
 Solfach – Safle geomorffoleg arfordirol. Mae rhan fwyaf y
diddordeb yn gysylltiedig â thirffurfiau creiddiol yn hytrach na
phrosesau.
 Pen Dinas – Cwm i’w hysbysu’n ddaearegol yn fuan fel safle
dynodedig newydd.
 Llai o safleoedd i forloi fwrw lloi gyda chynnydd yn lefel y môr.
 Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Hybu NAI o gwmpas Niwgwl
ac Abereiddi.

CCGC (Swyddfa
Gyffredinol ac
Abertawe)

 Dylai materion perthnasol i warchod natur fod ar lefel uned bolisi
fel y disgrifiwyd gan y Tabl Nodweddion ac Amcanion ar gyfer y
CRhT, gan fod angen manylu ar yr effeithiau ar brosesau (e.e.
newidiadau mewn cludo / dyddodi gwaddodion ac effeithiau
cysylltiedig ar greu / cynnal cynefinoedd).
 Mae angen i ARhC fod yn fwy caeth nag AAS (h.y. penodol i
safle).
 Ni ddylai ARhC bwysleisio pethau drwg ond hyrwyddo’r pethau da
o ran trafod effeithiau ar yr amgylchedd wrth ymateb i’r polisïau
dethol, ac awgrymu beth sydd i’w wneud i liniaru colled.
 Dylai ARhC edrych ar faterion penodol a lleihau’r ansicrwydd a
nodi beth sydd angen ei ddigolledu (heb awgrymu mewn
gwirionedd ymhle a sut y caiff ei ddigolledu).
 Dylai ARhC dynnu sylw at amserlenni’r effeithiau disgwyliedig a
phryd mae angen eu digolledu.
 Yn hytrach nag ansicrwydd byddai CCGC yn hoffi ymwneud â
chynnwys / hepgor materion cysylltiedig â’r ARhC.
 Ystyried colli diddordeb gwyddonol os oes angen uwchraddio
amddiffynfeydd: gan gynnwys colled oherwydd erydiad; hapus i
brosesau naturiol barhau.
 Nodi yn y CRhT yr angen i liniaru colled (e.e. Clogwyn Dinbych-ypysgod).
 Bydd angen cyfarwyddyd CCGC ynghylch rheoli a lliniaru
safleoedd allweddol gan gynnwys Cors Fochno a phosibilrwydd
effeithiau halwynog.
 Effeithiau twristiaeth a datblygiad ar ACA.
 Bydd mater cynnydd yn lefel y môr (SLR), dewisiadau polisi a
chynefinoedd cydadferol ar hyd yr aberoedd uchaf yn gofyn
ystyriaeth fanwl.
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Tudalen wag o fwriad.
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3

METHODOLEG

3.1

Cyflwyniad i Asesiad Priodol

3.1.1

Datblygwyd y fethodoleg ar gyfer gwneud asesiad manwl o effeithiau’r polisïau CRhT
arfaethedig ar safleoedd Natura 2000 yn unol â’r cyfarwyddyd a nodwyd ym mharagraff
1.2.1. Cloriannwyd methodoleg yr Asesiad Priodol a ddyfeisiwyd ar gyfer datblygiadau mawr
er mwyn sicrhau bod y dull sy’n cael ei gyflwyno yma’n seiliedig ar weithrediad ymarferol
gwirioneddol y Rheoliadau Cynefinoedd. Addaswyd y dull a ddatblygwyd hefyd i sicrhau bod
gofynion y Rheoliadau Cynefinoedd a chyfarwyddyd ategol yn cael eu hateb. Derbyniwyd
hefyd yr angen i sicrhau bod yr asesiad yn ‘briodol’ mewn gwirionedd i gloriannu polisïau
cysylltiedig â gweithgareddau rheoli traethlin. Proses pedwar cyfnod yw Asesiad Priodol, fel
sy’n cael ei amlinellu yn Nhabl 3.1. Mae crynodeb o’r fethodoleg yn Ffigur 3.1, sy’n dangos
sut mae’r asesiad yn symud ymlaen at ei gilydd, a sut mae gorchwylion allweddol yn
berthnasol i’w gilydd.
Tabl 3.1

Cyfnodau ym Mhroses yr Asesiad Priodol

Cyfnod

Disgrifiad

Sylwadau

Cloriannu dechreuol o effeithiau cynllun ar
Safle Ewropeaidd. Os nad oes modd dod i
gasgliad na fydd effaith sylweddol ar unrhyw
Safle Ewropeaidd bydd Asesiad Priodol yn
ofynnol. Ar ddiwedd y broses hon bydd yr
Awdurdod Cymwys yn gwneud penderfyniad
sgrinio a fyddai’n ennyn Asesiad Priodol neu
beidio.

Penderfynwyd bod angen
Asesiad Priodol ar gyfer
CRhT2 Gorllewin Cymru.

Cwmpasu

Paratoi ar gyfer yr Asesiad Priodol lle
dangosodd sgrinio y gallai fod effeithiau
sylweddol tebygol ar Safle Ewropeaidd. Mae’n
nodi pa effeithiau y dylai’r AP gwmpasu a
dylai roi sylw i unrhyw fylchau mewn
gwybodaeth i sicrhau bod yr AP yn gyflawn a
chywir.

Yr adroddiad hwn sy’n
ffurfio’r cyfnod cwmpasu.
Mae’n penderfynu pa
ddewisiadau polisi
CRhT2 Gorllewin Cymru
bydd ag effaith sylweddol
debygol ac a fydd, felly,
yn destun Asesiad
Priodol (Adroddiad
Amgylcheddol).

Asesiad
Priodol

Pwyso a mesur y dystiolaeth a gasglwyd ar
effeithiau ac ystyried a oes angen newid y
cynllun er mwyn sicrhau na fydd yn cael
effaith andwyol ar Safle Ewropeaidd. Fel arfer
bydd proses yr AP yn dod i ben yma a gall y
cynllun gael ei fabwysiadu.

Caiff y fethodoleg ar gyfer y
cyfnod hwn ei chyflwyno yn
Adran 3.3.

Ystyried
Gwahanol
Ddewisiadau

Rhaid i’r awdurdod sy’n gwneud y cynllun
ddangos bod ei bolisi neu neilltuad yw’r ffordd
leiaf niweidiol o ddiwallu’r angen a nodwyd yn
y cynllun.

Efallai na fydd angen y
cyfnod hwn. Mae rhagor o
fanylion yn Adrannau
3.3.15/16.

Sgrinio
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Ffigur 3.1

Methodoleg yr Asesiad Priodol
Adroddiad yr
Asesiad Priodol

Asesiad Priodol
Polisïau CRhT ar gyfer
Asesiad
Asesiad

Cyfnod Cwmpasu
1 Nodi polisïau i’w cynnwys yn yr AP
2 Nodi safleoedd Ewropeaidd
perthnasol a’u nodweddion

*************
******************
*****
**********************
**************
**************
**************
**************

ecolegol

Cofnodi’r AP yn ffurfiol

Safleoedd Ewropeaidd

ACA

A

Penderfynu casgliad polisïau
CRhT cyfres gan ddangos yn

AGA

eglur a fyddai neu na fyddai’r
polisïau i’r hasesu’n cael effaith
andwyol ar gyfanrwydd
safleoedd Ewropeaidd.

Asesiad o ran
-Nodweddion

Ystyried

perthnasol eraill i’w hystyried

-Targedau

mesurau ataliol

Os nad oes modd dangos na

4 Darparu methodoleg ar gyfer yr AP

-Statws

a lliniaru

fydd polisïau’n cael dim effaith

3 Eglurhad o gynlluniau a phrosiectau

Polisïau neu Brosiectau

-Sensitifedd

andwyol ar gyfanrwydd y safle,

eraill ar gyfer

Effeithiau posibl polisi ar yr uchod

ac nad oes modd nodi unrhyw

Asesiad ‘ar y cyd’

atebion eraill, yna bydd angen

Asesiad
ecolegol
‘ar y cyd’

ystyried am resymau hanfodol
budd gor-redol y cyhoedd.

B

Ymgynghori â

Ymgynghori â

Chyngor Cefn

Chyngor Cefn

Gwlad Cymru

Gwlad Cymru
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3.1.2

Sgriniwyd effeithiau sylweddol gan ddefnyddio “Asesiad Cynlluniau Datblygu yng Nghymru
yn ôl Darpariaethau’r Rheoliadau Cynefinoedd” (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006),
“Nodyn Cyngor Technegol 5 – Cynllunio a Chadwraeth Natur” (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2009), ac “Asesu Prosiectau Dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd – Canllawiau i
Awdurdodau Cymwys” (CCGC, 2008) sy’n datgan bod effaith sylweddol yn cael ei hachosi:


pan fo tebygolrwydd neu berygl bod cynllun neu brosiect yn cael effaith
sylweddol ar Safle Ewropeaidd;



pan fo’r cynllun yn debygol o danseilio amcanion cadwraeth y safle; a



phan nad oes modd dweud na fydd effaith sylweddol ar sail gwybodaeth
wrthrychol.

3.2

Casgliad Polisïau Presennol

3.2.1

Dogfennau pennu polisi yw CRhT sy’n penderfynu sut fydd Awdurdod Cymwys yn rheoli
‘ei’ draethlin a’i amddiffynfeydd arfordirol dros y 100 mlynedd nesaf. Y dewisiadau polisi ar
gael yw:
1. Cadw’r Llinell.
2. Symud y Llinell Ymlaen.
3. Adlinio Rheoledig.
4. Dim Ymyriad Gweithredol.

3.2.2

Yng nghyd-destun yr Asesiad Priodol, y farn yw y dylid ystyried holl ddewisiadau (1-4) i
benderfynu a allant fod ag effaith sylweddol debygol ar Safleoedd Rhyngwladol. Er nad yw
Dewis 4 efallai’n ffurfio ‘datblygiad’ yng nghyd-destun y canllawiau eginol, y farn yw y dylid
ystyried y dewis hwn wrth gymhwyso’r cyfarwyddyd hwn i ddarpariaethau CRhT (sy’n cydfynd â safbwynt CCGC ar y mater hwn). Mae dewisiadau cysylltiedig â dim gwir
ddatblygiad yn dal yn berthnasol i’r asesiad oherwydd y gallant fod ag effeithiau sylweddol
ar nodweddion y safle (er enghraifft colli cynefin oherwydd gwasgfa arfordirol neu orlifo). O
ganlyniad, ystyriwyd holl ddewisiadau i’w cynnwys yn yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

3.3

Asesiad Priodol o Bolisïau CRhT2

3.3.1

Yn cefnogi asesiad polisïau’r CRhT fydd adroddiad tabledig wedi’i seilio ar nodweddion
diddordeb y Safleoedd Natura 2000, yn gysylltiedig ag unrhyw amcanion cadwraeth
penodol. Bydd tablau’n cael eu darparu i ddangos nodweddion allweddol pob safle, y
priodweddau perthnasol i nodweddion y safle dynodedig, targedau rheoli dynodedig y safle
a sensitifedd neu faterion rheoli hysbys. Yna bydd y polisi dewisol ar gyfer pob uned CRhT
yn cael ei gloriannu a’i asesu gyferbyn â phob nodwedd o ran effeithiau tebygol y polisi ac,
o fewn y tablau, camau ataliol y gellid eu cymryd, mesurau lliniaru, a bydd sylwebaeth ar
effeithiau’r polisi ar nodweddion a thargedau’r safle. Ar sail y gwaith hwn, bydd yr asesiad
yn cael ei wneud ar sail effeithiau pob uned CRhT a pholisi dewisol at ei gilydd ar
gyfanrwydd y safle rhyngwladol at ei gilydd. Dyfeisiwyd unedau fel ardaloedd gofodol
arwahanol ar gyfer cymhwyso polisi. Fodd bynnag, os gall polisi effeithio ar uned gyfagos,
bydd hyn yn yr asesiad.
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Ni fydd Asesiad Priodol sy’n ddefnyddio’r fethodoleg hon yn cael ei gymhwyso heblaw i
bolisïau dewisol. Nid yw hyn yn rhwystro ystyried dewisiadau polisi eraill o ran y
Rheoliadau a’r disgwyl yw y bydd dewisiadau ffafriedig yn cael eu datblygu gyda
derbynioldeb tebygol y rhain o ran y Rheoliadau fel ystyriaeth allweddol ac fel rhan o’r
broses ymgynghori.
3.3.2

Caiff tabl enghreifftiol ei ddangos isod (gwelwch Dabl 3.2), fydd yn sail i sut mae cofnodi’r
asesiad. Mae ar ddeall y bydd angen coethi’r tablau amgylchiadau ffafriol i’r graddau y
maent yn ymwneud yn unig â’r nodweddion perthnasol i’r Safleoedd Ewropeaidd penodol
yn ardal yr astudiaeth, ond hefyd er mwyn sicrhau nad ydynt yn cynnwys nodweddion nad
yw’r Cyfarwyddebau Cynefinoedd neu Adar yn eu cwmpasu ac, felly, sy’n amherthnasol i’r
ARhC (e.e. nodweddion daearegol).
Tabl 3.2

Awgrym o Dabl i Gofnodi’r Asesiad Priodol

Nodwedd

Cynefin

Gymhwysol

Cynhaliol

Nodwedd

Maint

Targed
Dim lleihad
ym maint
gwastadedd
llaid a
gwastadedd
tywod.

Effeithiau
Tebygol

Mesurau
Osgoi neu
Liniaru

Dim Effaith

Effaith

Andwyol ar

Weddilliol

Gyfanrwydd?

Yn y tymor

Byddai modd

Byddai effaith

canolig i hir

ymgorffori

andwyol yn

byddai NAI

mesurau i

aros am nad

yn lleihau

gynyddu

yw dwysedd a

effeithiau

cyflymder

llwyddiant y

gwasgfa

dyddodiad a

mesur yn

Gwastadedd

arfordirol

chynnal

hysbys ar yr

llaid

annaturiol

uchder y

adeg hon.

trwy roi lle i

morfa heli

gynefinoedd

felly.

cynefin a
nodweddio
n ffisegol

rhynglanwol

NA

gilio iddo
gyda
newidiadau
yn lefel y
môr.
Clogwyni môr
dan dyfiant

3.3.3

Er nad oes tablau cyflwr ffafriol ar gyfer nodweddion a safleoedd Ramsar, dylid pwysleisio
y cynhyrchwyd amcanion cadwraeth ar sail pecyn Rheoliad 33, neu nodweddion a nodwyd
yn ffurflenni dynodi safleoedd ACA ac AGA, i ddiogelu amgylchiadau cynefin ac
amgylchedd sylfaenol yn fras sy’n ofynnol i gynefinoedd a rhywogaethau Atodiadau 1 a 2.
O dderbyn y cydberthyniad agos rhwng nodweddion Ramsar ac Ewropeaidd, mae’r
amcanion cadwraeth yn y pecyn Rheoliad 33 neu’r nodweddion diddordeb ACA ac AGA yn
ddigon yn gyffredinol i ddiogelu nodweddion Ramsar. Serch hynny, lle mae angen ystyried
nodweddion Ramsar ar ben rhai nodweddion Ewropeaidd, bydd yr amcan cadwraeth
cyffredinol lefel uchel ar gyfer safleoedd rhyngwladol yn cael ei gymhwyso i safleoedd
Ramsar a’u nodweddion. Hynny yw, yn amodol ar newid naturiol, cynnal y nodweddion
Ramsar a’u cynefinoedd cynhaliol mewn cyflwr ffafriol.

3.3.4

Yn sail i’r tablau ar gyfer cofnodi a chrynhoi’r Asesiad Priodol fydd unrhyw asesiad, arolwg
neu ddadansoddiad ecolegol sy’n cynorthwyo’r broses asesu.

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Hawlfraint © Gorffennaf 2010 Haskoning DU Cyf.

55

9T9001/AA SR.v1/Exeter
Gorffennaf 2010

3.3.5

Bydd tablau ar gyfer pob Parth Datblygu Polisi dan ystyriaeth, gyda dadansoddiad a
sylwebaeth ategol ar sut mae’r asesiad yn cyd-fynd â chanllawiau ac yn cydymffurfio â’r
rheoliadau.

3.3.6

Ar gyfer pob Parth Datblygu Polisi, bydd sylwebaeth a phenderfyniad yn cael eu darparu,
fydd yn mynegi’n eglur effeithiau tebygol y polisi dewisol ar bob safle rhyngwladol ac yn
egluro’r camau y gellid eu cymryd i osgoi unrhyw effeithiau andwyol a nodwyd. Bydd yr
asesiad ar lefel ‘briodol’ sy’n gymesur ag asesiad ar sail polisi ac i gydnabod y ffaith y
byddai asesiad pellach yn cael ei ddarparu pan fydd y cynnig i wneud y gwaith ei hun yn
codi yn y dyfodol.
Gwybodaeth i Ategu’r Asesiad Priodol

3.3.7

Er mwyn rhoi gwybodaeth fanwl ar gyfer gwneud Asesiad Priodol o bolisïau dewisol
CRhT2, bydd peirianwyr arfordirol a geomorffolegwyr yn cyfrifo a pharatoi’r lefel Penllanw
Mawr Cymedrig (MHWS), lefel Distyll Mawr Cymedrig (MLWS) ar gyfer y tri chyfnod i’w
trafod gan CRhT2. Ochr yn ochr â hyn, bydd sefyllfa’r draethlin o’r presennol i’r dyfodol yn
cael ei hamcangyfrif a’i mapio. Bydd y canlyniadau’n rhoi gwybodaeth am y newid yn
arwynebedd cynefinoedd rhynglanwol o fewn y MLWS – MHWS, yn ogystal â’r newid
oherwydd erydiad, fel bod modd gweld y newid tebygol yn arwynebedd cynefinoedd
rhynglanwol neu ddaearol. Ar y cyd â thrafodaethau ynghylch y canlyniadau, bydd y data
a’r wybodaeth yn cael eu defnyddio ar gyfer asesu effeithiau ar y cynefinoedd a
rhywogaethau yn y safleoedd.
Asesu Effeithiau yn ystod Gwahanol Gyfnodau’r CRhT

3.3.8

Caiff cymhlethdodau cymhwyso’r Rheoliadau Cynefinoedd ar lefel polisi eu cynyddu gan y
gwahanol amserau neu gyfnodau sy’n berthnasol iddynt (20 mlynedd, 50 mlynedd a 100
mlynedd). Mae’r cyfnodau’n ymestyn o 2009 i 2025, yna i 2055, yna i 2105.

3.3.9

Mae posibilrwydd y bydd y CRhT neu eu polisïau’n peri effeithiau andwyol byrdymor ond y
bydd y CRhT yn y tymor hwy yn galluogi cynnal cyfanrwydd safle. Bydd yn ofynnol cytuno
â Chyngor Cefn Gwlad Cymru faint o reoli traethlin yn anffafriol ac am ba hyd y bydd modd
ei oddef gan ragweld cyflawni cyfanrwydd y safle yn y tymor hwy.
Darparu Asesiad ‘ar y cyd’

3.3.10

Bydd yr asesiad ‘ar y cyd’ yn adeiladu ar yr asesiad polisi a’r tablau cryno a ddarparwyd yn
y cyfnod blaenorol ac yna’n ystyried effeithiau polisi CRhT ar y cyd â holl bolisïau neu
brosiectau cymeradwy eraill sydd eto i’w gweithredu. Bydd canolbwynt penodol y cyfnod
hwn ar ystyried y cynlluniau a phrosiectau hynny sy’n debygol o gael yr un effaith â
pholisïau CRhT2. Yng nghyd-destun CRhT2, mae hyn yn debygol o ffod yn berthnasol i
gynlluniau neu brosiectau eraill all effeithio ar gynefin neu brosesau arfordirol sy’n cynnal
cynefin neu rywogaeth. Caiff y cynlluniau a phrosiectau sy’n cael eu hystyried yn fwyaf
perthnasol i’r astudiaeth hon eu trafod yn Adran 5 y ddogfen hon. Bydd asesiad o bob un o
Unedau Rheoli CRhT2 yn cael ei ddarparu sy’n ystyried effeithiau cynlluniau neu
brosiectau eraill ‘ar y cyd’ (o’r rhestr yn Adran 5) sydd ag effeithiau tebyg i un y polisi
penodol yn yr Uned Reoli. Bydd sail resymegol gysylltiedig yn cael ei darparu i gefnogi hyn.

3.3.11

Bydd yr asesiad ‘ar y cyd’ yn cael ei grynhoi o ran y casgliadau cyffredinol y mae modd dod
iddynt i roi clir crynodeb ar gyfer pob un o Barthau Datblygu Polisi CRhT2 fel bod modd
mynegi’n eglur effeithiau’r polisïau yn yr uned yn unig, ac ‘ar y cyd’ â chynlluniau a
phrosiectau eraill.
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Ystyried Mesurau Ataliol a Lliniaru
3.3.12

Os daethpwyd i gasgliad na fyddai pob un o bolisïau’r CRhT, yn unig neu ‘ar y cyd’ â
chynlluniau neu brosiectau eraill, yn cael effaith andwyol ar y safleoedd rhyngwladol dan
sylw, yna byddai’r asesiad yn dod i ben ar yr adeg hon, gydag argymhelliad bod y CRhT yn
cael ei weithredu ar ei ffurf bresennol. Os oes polisïau mae’n aros, ar ddiwedd y cyfnodau
uchod, lle nad oes modd dangos y byddai effeithiau polisi’n cael effaith andwyol ar
gyfanrwydd unrhyw un o’r safleoedd rhyngwladol, yna bydd angen ystyried sut fyddai modd
osgoi effeithiau o’r fath o ran mesurau ataliol a lliniaru.

3.3.13

Byddai canllawiau, astudiaethau achos ac enghreifftiau o arferion gorau’n sail yr asesiad i
awgrymu camau y byddai angen eu cymryd, i alluogi mabwysiadu polisi na fyddai’n
effeithio ar gyfanrwydd safle. Ar yr adeg hon, byddai penderfynu ar fesurau ymarferol yn
cael ei goethi ar ôl ymgynghori â Grŵp Llywio Cleient CRhT2; i sicrhau bod mesurau sy’n
cael eu hawgrymu’n dderbyniol yn y cyd-destun rheoli traethlin ac o ran effeithiau polisi. Yn
dilyn y broses gydweithredol hon, byddai cyfres o fesurau’n cael ei phennu a fyddai’n
dangos yn eglur sut y cafodd effeithiau andwyol eu lliniaru neu osgoi ar gyfer pob polisi
perthnasol. Ar yr adeg hon dylid cydnabod, ar lefel polisi, y byddai modd darparu mesurau
ataliol yn syml, trwy ddarparu polisi ategol ychwanegol i wrthbwyso effeithiau andwyol. Os
oes polisïau’n aros nad oes modd penderfynu mesurau ataliol neu liniaru ar eu cyfer, yna
bydd polisïau o’r fath yn cael eu nodi a’u dwyn ymlaen i’w hystyried ymhellach.
Ar yr adeg hon yr awgrym yw y gallai lliniaru olygu nodi safleoedd creu cynefinoedd naill ai
o fewn y safle rhyngwladol dan sylw, neu yn rhywle arall. Byddai nodi safleoedd lliniaru
derbyniol yn galluogi penderfynu nad oes dim effaith andwyol ar gyfanrwydd ar lefel CRhT2
(cynllun defnydd tir) ond, yng nghyfnod gweithredu’r cynllun, byddai angen i’r Asesiad
Priodol yn y pen draw benderfynu effaith andwyol ar gyfanrwydd, dim atebion eraill, IROPI,
a nodi’n ffurfiol y tir digolledu fel cynefin cydadferol dan Reoliad 53. Ar hyn o bryd mae’n
aneglur i ba raddau y mae angen sicrhau mesurau lliniaru1 yng nghyfnod CRhT2, er
mwyn galluogi penderfynu nad oes dim effaith andwyol ar gyfanrwydd safle. Bydd
angen datrys y mater hwn ar ôl ymgynghori â Chyngor Cefn Gwlad Cymru a
Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC).

3.3.14

Lle caiff mesurau ataliol a lliniaru eu nodi’n angenrheidiol i wrth benderfynu nad oes dim
effaith andwyol ar gyfanrwydd safle, bydd angen ymgorffori’r mesurau hyn yn CRhT2.
Penderfynu ar Atebion Eraill a Rhesymau Hanfodol Budd Cyhoeddus Gor-redol

3.3.15

Fel yr amlinellwyd uchod, os nodwyd polisïau nad yw mesurau ataliol neu liniaru’n osgoi eu
heffeithiau andwyol ar gyfanrwydd y safle(oedd), yna bydd angen asesu polisïau o’r fath i
benderfynu sut mae’r polisïau hyn yn cael sylw yn yr Asesiad Priodol a CRhT2. Mae’r
ystyriaeth hon yn dilyn proses dau gyfnod. Yn gyntaf, mae angen ystyried asesu atebion
eraill. A oes modd defnyddio polisi yn lle’r polisi dan sylw fydd yn ateb gofynion CRhT2
ehangach ac eto’n osgoi unrhyw effeithiau ar safleoedd rhyngwladol? Bydd ystyried
gwahanol ddewisiadau polisi’n gofyn ymdrechion cyfunol tîm prosiect yr Asesiad Priodol a
swyddogion polisi Grŵp Llywio Cleient CRhT2. Os yw polisïau’n cael eu gweld wedyn nad

1

Caiff y term cynefin lliniaru ei ddefnyddio ar lefel y CRhT, am na fyddai modd nodi hyn trwy
Reoliad 53. Fodd bynnag, byddai’r CRhT a’r AP yn ei gwneud yn eglur, oni bai y
mabwysiadwyd y mesurau lliniaru a nodwyd yn y CRhT a’i AP yn y cyfnod cynnig, na fyddai
modd penderfynu nad oedd dim effaith andwyol ar gyfanrwydd safle wrth weithredu polisi
hwnnw y CRhT.
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oes unrhyw ddewis ymarferol yn eu lle, bydd angen ystyried a yw’r polisi’n ofynnol er mwyn
budd gor-redol y cyhoedd.
3.3.16

Mae angen ystyried ceisiadau i fabwysiadu polisi ar sail rhesymau hanfodol er budd gorredol y cyhoedd (IROPI) yn ofalus. Diffiniwyd y drefn ar gyfer dilyn polisi ar sail IROPI yn
dda yn y Rheoliadau ac mewn canllawiau. Bydd y manylion yn dibynnu ar yr union
resymau dros y cais IROPI (er enghraifft a oes angen y polisi ar sail ffactorau cymdeithasol
neu economaidd, neu a yw’n fater o iechyd a diogelwch y cyhoedd?) a’r flaenoriaeth
ynghlwm wrth y rhywogaeth neu gynefin dan sylw. Yn olaf, mae angen cyflwyno ceisiadau
IROPI i Lywodraeth Cynulliad Cymru gydag ymresymu eglur.

3.3.17

Mae darparu mesurau cydadferol yn elfen angenrheidiol wrth ddilyn polisïau ar sail IROPI,
ac efallai y bydd angen cyflwyno pa fesurau cydadferol derbyniol sydd ar gael ochr yn ochr
â chyflwyno’r achos dros IROPI, fel bod modd ystyried yr achos yn llawn.

3.4

Darparu Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

3.4.1

Ar ddiwedd yr Asesiad Priodol bydd adroddiad llawn o ddadansoddiad pob uned CRhT a’r
polisi dewisol yn cael ei gyflwyno mewn Adroddiad Amgylcheddol. Yn ogystal â’r
dadansoddiad, bydd yr adroddiad hefyd yn cynnwys cofnodion ymgynghori â CCGC ac
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, eu hymateb ac unrhyw gamau gweithredu’n dilyn hyn.
Yna bydd CCGC ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru’n cael yr Adroddiad Amgylcheddol
ar gyfer ymgynghori ffurfiol. Yn dilyn yr ymgynghori ffurfiol hwn, bydd unrhyw newidiadau
gofynnol yn cael eu trafod a’u cytuno a bydd adroddiad terfynol, gan gynnwys
argymhellion, yn cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Penfro (cleient CRhT2). Yn yr adroddiad
hwn, bydd camau a gytunwyd ar newid, cyfnewid neu addasu polisi (os oes angen) yn cael
eu cyflwyno.

3.4.2

Bydd rhestr debygol cynnwys yr Adroddiad Amgylcheddol yn cynnwys:


Cyflwyniad;



Methodoleg;



Ymgynghori – CCGC a’r Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn ôl pob tebyg;



Asesiad Effeithiau (uniongyrchol, anuniongyrchol, eilaidd a chronnus);



Ystyried Lliniaru, Atebion Eraill, IROPI a Chynefin Cydadferol; a’r



Casgliadau.
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Tudalen wag o fwriad.
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4

CYNLLUNIAU A PHROSIECTAU ERAILL

4.1

Cyflwyniad

4.1.1

Rhaid ystyried amrywiaeth o gynlluniau neu brosiectau cyfredol neu ragweledig ar y cyd â
pholisïau Cynllun Rheoli Traethlin. Bydd angen ystyried unrhyw gynllun neu brosiect na
weithredwyd eto mewn asesiad cyfunol. O ganlyniad, bydd angen ystyried y
gweithgareddau canlynol (yn y cyd-destun hwn), ac unrhyw gynigion penodol (fel ffermydd
gwynt ac ati) yn ystod yr asesiad.

4.2

Cynlluniau Defnydd Tir

4.2.1

Awdurdodau lleol sy’n cynhyrchu cynlluniau defnydd tir, ac maent yn nodi’r fframwaith bras
ar gyfer cynllunio a datblygiad yn nhiriogaeth yr awdurdod lleol. Mae’r ardal y gallai polisïau
CRhT2 Gorllewin Cymru effeithio arni’n cwmpasu amryw awdurdodau, gan gynnwys:


Cyngor Sir Ynys Môn;



Cyngor Sir Ceredigion;



Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy;



Cyngor Gwynedd;



Cyngor Sir Penfro;



Cyngor Sir Powys.

4.2.2

Y prif fater i gynlluniau defnydd tir yng nghyd-destun cynlluniau rheoli traethlin a’u
cydnawsedd â Rheoliadau Cynefinoedd yw’r fan lle caiff tir ei glustnodi ar gyfer tai,
cyflogaeth neu ddefnyddiau eraill, y gall eu datblygu beryglu polisïau CRhT2. Er enghraifft,
byddai neilltuo tir ar gyfer tai mewn ardaloedd a warchodwyd rhag llifogydd ar hyn o bryd
gan adeileddau neu arferion atal llifogydd yn gwneud cilio rheoledig neu roi’r gorau i
amddiffynfeydd presennol yn anoddach. Fe all dewisiadau adlinio rheoledig neu ddim
ymyriad gweithredol fod yn well, neu’n angenrheidiol, mewn ymateb i wasgfa arfordirol, a
gall hynny fod yn effeithio er gwaeth ar safleoedd rhyngwladol.

4.2.3

Mae Nodyn Cyngor Technegol 15 - Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) yn disgrifio
swyddogaeth Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) wrth oruchwylio materion atal llifogydd
cyffredinol. Mae disgwyl i awdurdodau lleol ddefnyddio eu pwerau i annog rhag datblygu
ardaloedd y gall llifogydd effeithio arnynt, a chyfyngu ar ddatblygu a fyddai ei hun yn
cynyddu perygl llifogydd neu ymyrryd â gallu Asiantaeth yr Amgylchedd neu gyrff eraill i
wneud neu gynnal a chadw gwaith rheoli llifogydd. Dylai awdurdodau cynllunio lleol
ystyried perygl llifogydd bob amser wrth baratoi cynlluniau a phenderfynu ar geisiadau
cynllunio. Mae canllawiau ar lifogydd fel ystyriaeth berthnasol wrth wneud penderfyniadau
rheoli datblygiad, dŵr ffo a chynyddu perygl llifogydd ar neu oddi ar y safle, gwaith diogelu’r
arfordir a gwaith amddiffyn rhag llifogydd.

4.2.4

Bydd cadw at ganllawiau TAN 15 yn sicrhau lleihau tebygolrwydd datblygiad fydd yn
peryglu polisïau CRhT2. Fodd bynnag, nid yw’n cau allan holl bosibiliadau ac, felly, mae
angen edrych ar gynlluniau lleol unigol i nodi unrhyw gyfyngiadau all weithredu ‘ar y cyd’ â
pholisïau CRhT2.

4.2.5

Bydd y tiroedd penodol i safleoedd a neilltuwyd gan yr awdurdodau lleol (neu’r tiroedd
presennol a neilltuwyd gan yr awdurdodau lleol blaenorol) yn cael eu defnyddio ar gyfer
asesu effeithiau cyfunol polisi datblygu lleol.
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Tudalen wag o fwriad.
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5

ARhC CYFNOD 2 – ASESU EFFAITH SYLWEDDOL DEBYGOL A CHYNNWYS /
HEPGOR SAFLEOEDD NATURA 2000

5.1

Cyflwyniad

5.1.1

Caiff canolbwynt allweddol yr Asesiad Priodol ar gyfer pob dewis polisi CRhT2 Gorllewin
Cymru ei gyflwyno yn Nhabl 5.1, sy’n cynnwys neu’n hepgor y materion all fod yn
gysylltiedig â’r amrywiol ddewisiadau polisi ar AGA, ACA a safleoedd Ramsar ardal yr
astudiaeth ar y wybodaeth yn Adran 2, Atodiad A, a data a chynlluniau rheoli safleoedd
Natura 2000. Ymhlith yr amrywiol adroddiadau a chynlluniau rheoli a ddefnyddiwyd ar gyfer
hyn oedd y canlynol, fydd hefyd yn cael eu defnyddio yng Nghyfnod 3 yr asesiad priodol:







































ACA Abermenai i Dwyni Aberffraw (CCGC, 2008b).
ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn (CCGC, 2008c).
ACA Afon Teifi (CCGC, 2008d).
ACA Afonydd Cleddau (CCGC, 2008e).
Ramsar Corsydd Ynys Môn a Llŷn (CCGC, 2008k).
ACA Bae Ceredigion (CCGC, 2009d).
ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd (CCGC, 2009b).
ACA Twyni Bae Caerfyrddin (CCGC, 2008f).
AGA Bae Caerfyrddin (CCGC, 2009b).
AGA Arfordir Castellmartin (CCGC, 2008q).
Bae ACA Cemlyn (CCGC, 2008g).
ACA Clogwyni Pen Llŷn (CCGC, 2008h).
ACA Coedydd Aber (CCGC, 2008i).
ACA Cors Fochno (CCGC, 2008j).
ACA Corsydd Llŷn (CCGC, 2008k).
ACA Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn (CCGC, 2008l).
AGA Aber Afon Dyfi (CCGC, 2008x).
AGA Glannau Aberdaron ac Ynys (CCGC, 2008h).
ACA Cors Heli Glannau Môn (CCGC, 2008b).
ACA Glannau Ynys Gybi (CCGC, 2008m).
AGA Glannau Ynys Gybi (CCGC, 2008m).
ACA Glan-traeth (CCGC, 2008n).
ACA Glynllifon (CCGC, 2008o).
ACA Pen y Gogarth (CCGC, 2008p).
ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru (CCGC, 2008q).
ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion (CCGC, 2008s).
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn (CCGC, 2008t).
AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal (CCGC, 2008h).
ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro (CCGC, 2008u).
ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston (CCGC, 2008v).
ACA Sir Benfro Forol (CCGC, 2009f).
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau (CCGC, 2009e).
AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer (CCGC, 2008y).
ACA Tyddewi (CCGC, 2008w).
AGA Traeth Lafan, Bae Conwy (CCGC, 2009c).
ACA Y Fenai a Bae Conwy (CCGC, 2009c).
AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid (CCGC, 2008g).
AGA Ynys Seiriol (CCW, 2008z).
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Tabl 5.1
Safle
ACA Bae
Caerfyrddin a’r
Aberoedd

ACA Arfordir
Calchfaen Deorllewin Cymru

Cwmpasu’r Asesiad Priodol
Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colli aber,
gwastadedd llaid a gwastadedd tywod
rhynglanwol, a chynefinoedd morfa heli
oherwydd symud y llinell ymlaen, yn
ogystal â gwasgfa arfordirol o
gynefinoedd rhynglanwol a newidiadau
mewn prosesau arfordirol. Colli cynefin
twyni yn deillio o symud y llinell
amddiffyn ymlaen ac atal datblygiad
twyni.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan dyfiant
lle mae’r clogwyni’n sefydlog, gan atal
erydu naturiol a dilyniant planhigion.
Colli gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol oherwydd atal
gorlifo llanwol a gwasgfa arfordirol.
Colli cynefinoedd twyni a datblygiad
twyni a allai effeithio ar boblogaethau
llysiau’r afu. Colli ogofâu oherwydd
symud y llinell amddiffyn ymlaen.
Gallai newidiadau i’r prosesau
arfordirol a llinell yr amddiffynfeydd
arfordirol ymhellach ymlaen effeithio ar
gynefinoedd ogofâu ger y lan.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol gan beri colli morfa heli
debygol ar wastadedd llaid a
a thwyni; er bod cynnydd
gwastadedd tywod rhynglanwol,
a chynefinoedd morfa heli
manteisiol mewn cynefinoedd
oherwydd gwasgfa arfordirol.
eraill fel gwastadeddau llaid a
Colli cynefin twyni oherwydd atal
gwastadeddau tywod
eu datblygiad.
rhynglanwol.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan
dyfiant lle mae’r clogwyni’n
sefydlog, gan atal erydu naturiol
a dilyniant planhigion. Colli
gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol o ganlyniad i
wasgfa arfordirol. Colli
cynefinoedd twyni a datblygiad
twyni a allai effeithio ar
boblogaethau llysiau’r afu. Gallai
newidiadau mewn prosesau
arfordirol effeithio ar ddatblygiad
twyni a gallai effeithio ar
gynefinoedd ogofâu ger y lan.

63

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol os caiff y clogwyni môr
dan dyfiant eu sefydlogi a’u
rhwystro rhag erydu’n naturiol.
Colli cynefin gweundir a phorfa
sych led-naturiol oherwydd
adlinio rheoledig. Colli
gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol, a morfa heli
oherwydd newidiadau mewn
prosesau arfordirol.

Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol ar
wastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol, a morfa heli;
gallai gael effaith fuddiol trwy
greu cynefin rhynglanwol ac
islanwol newydd a chyflenwi
gwaddod newydd i gynefinoedd
tywod a thwyni.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y byddai’r clogwyni
dan dyfiant yn cael erydu’n
naturiol, fyddai’n caniatáu dilyniant
naturiol o blanhigion, ac ymateb
gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol, a chynefinoedd
twyni i gynnydd yn lefel y môr.
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Safle
ACA Twyni Bae
Caerfyrddin

AGA Bae
Caerfyrddin

ACA Sir Benfro
Forol

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefinoedd twyni
oherwydd symud y llinell ymlaen, a
newid yn y prosesau arfordirol yn atal
datblygiad twyni, a allai effeithio ar
boblogaethau’r falwen droellog,
llysiau’r afu, a thegeirian y fign
galchog.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar boblogaethau hwyaid duon
gyda gostyngiad arwynebedd a maint
cynefin cilfachau a baeau bas
oherwydd symud y llinell amddiffyn
ymlaen.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar wastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol
oherwydd atal gorlifo llanwol a
gwasgfa arfordirol gan beri eu colli.
Colli ogofâu oherwydd symud y llinell
amddiffyn ymlaen. Gallai newidiadau i’r
prosesau arfordirol a llinell yr
amddiffynfeydd arfordirol ymhellach
ymlaen effeithio ar gynefinoedd
creigresi ac ogofâu ger y lan. Fodd
bynnag, gwarchodwyd morlynnoedd
arfordirol.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd posibilrwydd
debygol ar gynefinoedd twyni
oherwydd newid yn y prosesau
colli neu darfu ar nodweddion
arfordirol yn atal datblygiad twyni, ffisegol cynefin sy’n cynnal y
a allai effeithio ar boblogaethau’r
falwen droellog, llysiau’r afu, a
falwen droellog, llysiau’r afu, a
thegeirian y fign galchog. Atal
thegeirian y fign galchog.
symudiad naturiol cynefinoedd
twyni tua’r tir o’r amddiffynfeydd a
adleolwyd.
Dim effaith sylweddol am na
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar boblogaethau hwyaid fyddai maint cynefin cilfachau a
duon oherwydd posibilrwydd
baeau bas yn lleihau.
gostyngiad arwynebedd a maint
cynefin cilfachau a baeau bas
oherwydd gwasgfa arfordirol.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar forlynnoedd arfordirol
debygol ar wastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol o oherwydd adlinio amddiffynfeydd,
a cholli gwastadedd llaid a
ganlyniad i wasgfa arfordirol gan
gwastadedd tywod rhynglanwol,
beri eu colli. Gallai newidiadau i
a morfa heli oherwydd
brosesau arfordirol effeithio ar
ddatblygiad twyni a gallai effeithio newidiadau mewn prosesau
arfordirol. Posibilrwydd newid yn
ar gynefinoedd creigres ac
yng nghynefin tafolen y traeth.
ogofâu ger y lan. Fodd bynnag,
gwarchodwyd morlynnoedd
arfordirol.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y gall y
cynefinoedd twyni ymateb i
gynnydd yn lefel y môr, fyddai’n
caniatáu dilyniant naturiol o
gynefinoedd twyni.

Dim effaith sylweddol am na
fyddai maint cynefin cilfachau a
baeau bas yn lleihau.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol, a chynefinoedd
twyni (yn ogystal â chynefin
cynhaliol tafol y traeth) ymateb i
gynnydd yn lefel y môr.
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Safle
ACA Afonydd
Cleddau

AGA Arfordir
Castellmartin

ACA Safleoedd
Ystlumod Sir
Benfro a Llynnoedd
Bosherston

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefin cwrs dŵr oherwydd
colled o ganlyniad i ymyriad
amddiffynfeydd. Posibilrwydd rhwystro
symudiad llysywen bendoll y môr, a
cholli cynefin llysywen bendoll y nant,
llysywen bendoll yr afon, penlletwad a
dyfrgi.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan dyfiant
lle mae’r clogwyni’n sefydlog, gan atal
erydiad naturiol planhigion gan leihau
silffoedd clogwyni môr sy’n cynnal
cynefin poblogaeth y frân goesgoch o
ganlyniad.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw
am na fyddai’r llinell amddiffyn yn
ymyrryd â’r safle nac yn effeithio ar
nodweddion ffisegol y safle.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Dim effaith sylweddol yn y pen
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw am na fyddai arwynebedd y draw am na fyddai arwynebedd y
cynefin cwrs dŵr yn newid nac yn cynefin cwrs dŵr yn newid (gall
cael ei rwystro.
gynyddu) nac yn cael ei rwystro.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
oherwydd posibilrwydd colli
cynefin cynhaliol (siliau clogwyni
môr ac ogofâu) oherwydd
presenoldeb adeileddau gwneud
a llai o erydiad clogwyni gan beri
twf planhigion.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw am nad yw’r llinell amddiffyn
yn bresennol o fewn y safle na’r
amddiffynfa’n effeithio ar
nodweddion ffisegol y safle.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw am na fyddai arwynebedd y
cynefin cwrs dŵr yn newid (gall
gynyddu) nac yn cael ei rwystro.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
oherwydd posibilrwydd colled
fecanyddol o gynefin cynhaliol
(siliau clogwyni môr ac ogofâu).

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai cynefin
cynhaliol o silffoedd creigiog yn
datblygu’n naturiol gydag erydiad.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefinoedd y
llynnoedd os yw adlinio rheoledig
yn ymestyn i’r safle, a gallai hefyd
darfu’n sylweddol ar nodweddion
hydrolegol cynefin y llynnoedd,
ac yna effeithio ar boblogaeth
ystlumod pedol mwyaf a dyfrgwn.
Byddai colli cynefin yn safle
Caeriw’n effeithio ar boblogaeth
ystlumod pedol mwyaf.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw am na fyddai cynnydd yn lefel
y môr nac erydiad yn ymestyn i’r
safle nac yn peri unrhyw newid yn
nodweddion ffisegol y safle.
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Safle
AGA Ynys Sgomer
ac Ynys Sgogwm

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y poblogaethau adar lle
mae ymyriad amddiffynfeydd yn
effeithio ar gynefinoedd rhynglanwol
cynhaliol.

AGA Gwales

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth huganod lle
mae ymyriad amddiffynfeydd yn peri
colli cynefinoedd cynhaliol môr bas a
chilfachau, a thraeth graean.

AGA Ynys Dewi ac
Arfordir Penmaen
Dewi

Dim effaith sylweddol yn y pen draw
am na fyddai’r cynefin cynhaliol yn cael
ei golli.

ACA Tyddewi

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan dyfiant
lle mae’r clogwyni’n sefydlog, gan atal
erydu naturiol a dilyniant planhigion.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y poblogaethau adar
debygol ar y boblogaeth
lle mae amddiffynfeydd yn
oherwydd colled fecanyddol ar
effeithio ar gynefinoedd
gynefin cynhaliol (silffoedd
rhynglanwol a chlogwyni
clogwyni môr, glaswelltir
cynhaliol.
arfordirol a gweundir arfordirol).

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
huganod lle mae amddiffynfeydd
yn effeithio ar gynefinoedd
clogwyni cynhaliol, a lle caiff
cynefin traeth graean ei golli o
ganlyniad i wasgfa arfordirol.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
oherwydd posibilrwydd colli
cynefin cynhaliol (silffoedd
clogwyni môr ac ogofâu)
oherwydd presenoldeb
adeileddau gwneud.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan
dyfiant lle mae’r clogwyni’n
sefydlog, gan atal erydu naturiol
a dilyniant planhigion.
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Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
huganod oherwydd colled
fecanyddol o gynefin cynhaliol
(clogwyn môr).

Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai cynefin
cynhaliol silffoedd creigiog yn
datblygu’n naturiol gydag erydiad.
Er y gall fod colled glaswelltir
arfordirol a chynefin gweundir
arfordirol, mae hyn o ganlyniad i
brosesau naturiol.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai cynefin
cynhaliol o glogwyn môr a
thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
oherwydd posibilrwydd colled
fecanyddol o gynefin cynhaliol
(silffoedd clogwyni môr ac
ogofâu).

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai cynefin
cynhaliol o silffoedd creigiog yn
datblygu’n naturiol gydag erydiad.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd dileu
mecanyddol o glogwyni môr dan
dyfiant, a cholli cynefin gweundir
oherwydd adlinio rheoledig.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai’r clogwyni dan
dyfiant yn cael erydu’n naturiol,
fyddai’n caniatáu dilyniant naturiol
planhigion.
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Safle
ACA Comins
Gogledd-orllewin
Sir Benfro
ACA Afon Teifi

ACA Bae
Ceredigion

Symud y Llinell Ymlaen
Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle a’r nodweddion yn fewndirol ac
ni fyddai effaith arnynt.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefin cwrs dŵr oherwydd
colled o ganlyniad i ymyriad
amddiffynfeydd. Colli gwastadedd llaid
a gwastadedd tywod rhynglanwol
oherwydd atal gorlifo llanwol a
gwasgfa arfordirol. Colli cynefinoedd
twyni a datblygiad twyni. Posibilrwydd
rhwystr i symud / mudo llysywen
bendoll y môr a’r eog, a cholli cynefin
llysywen bendoll y nant, llysywen
bendoll yr afon, penlletwad, dyfrgi, a
llyriad-y-dŵr arnofiol.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar bonciau tywod oherwydd
atal gorlifo llanwol, a gwastadedd llaid
a gwastadedd tywod rhynglanwol
oherwydd gwasgfa arfordirol gan beri
colled. Colli ogofâu oherwydd symud y
llinell amddiffyn ymlaen. Gallai
newidiadau i’r prosesau arfordirol a
llinell yr amddiffynfeydd arfordirol
ymhellach ymlaen effeithio ar
gynefinoedd creigres ac ogofâu.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Dim effaith sylweddol oherwydd Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle a’r nodweddion yn
bod y safle a’r nodweddion yn
fewndirol ac ni fyddai effaith
fewndirol ac ni fyddai effaith
arnynt.
arnynt.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar wastadedd llaid a
debygol ar wastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol o gwastadedd tywod rhynglanwol,
ganlyniad i wasgfa arfordirol. Colli a morfa heli oherwydd
cynefinoedd twyni a datblygiad
newidiadau mewn prosesau
twyni. Gallai newidiadau i
arfordirol.
brosesau arfordirol effeithio ar
ddatblygiad twyni.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar wastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol o
ganlyniad i wasgfa arfordirol gan
beri eu colli. Gallai newidiadau i
brosesau arfordirol effeithio ar
gynefinoedd creigresi ac ogofâu
ger y lan.
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Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol
oherwydd newidiadau mewn
prosesau arfordirol.

Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle a’r nodweddion yn
fewndirol ac ni fyddai effaith arnynt.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw am na fyddai arwynebedd
cynefin cwrs dŵr yn newid (neu
gall gynyddu) nac yn cael ei
rwystro. Byddai’n caniatáu ymateb
naturiol y gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol, a
chynefinoedd twyni i gynnydd yn
lefel y môr.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y gall y
cynefinoedd rhynglanwol ac
islanwol ymateb i gynnydd yn lefel
y môr.
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Safle
ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau

ACA Cors Fochno

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol
oherwydd atal gorlifo llanwol a
gwasgfa arfordirol gan beri eu colli.
Colli ogofâu oherwydd symud y llinell
amddiffyn ymlaen. Gallai newidiadau i’r
prosesau arfordirol a llinell yr
amddiffynfeydd arfordirol ymhellach
ymlaen effeithio ar gynefinoedd
creigresi ac ogofâu ger y lan. Fodd
bynnag, caiff morlynnoedd arfordirol eu
gwarchod.
Dim effaith sylweddol am na fyddai
unrhyw darfu ffisegol uniongyrchol ar
gynefinoedd. Yn hydrolegol, gallai ATL
atal draenio cynefinoedd y gors a allai
fanteisio’r cynefinoedd allweddol.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar forlynnoedd arfordirol
debygol ar y gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol o oherwydd adlinio amddiffynfeydd,
a cholli gwastadedd llaid a
ganlyniad i wasgfa arfordirol gan
gwastadedd tywod rhynglanwol,
beri eu colli. Gallai newidiadau i
a morfa heli oherwydd
brosesau arfordirol effeithio ar
ddatblygiad twyni a gallai effeithio newidiadau mewn prosesau
arfordirol. Posibilrwydd newid
ar gynefinoedd creigresi ac
cynefin tafolen y traeth.
ogofâu ger y lan. Fodd bynnag,
caiff morlynnoedd arfordirol eu
gwarchod.

Dim effaith sylweddol am na
fyddai unrhyw darfu ffisegol
uniongyrchol ar gynefinoedd. Yn
hydrolegol, yn yr hirdymor gallai
ATL atal draenio cynefinoedd y
gors a allai fanteisio’r
cynefinoedd allweddol.
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Dim effaith sylweddol gan y
byddai rheoli gorlifo llanwol y
safle’n galluogi i’r cynefinoedd yn
y safle addasu i’r newid mewn
hydroleg a gallai llai o ddraenio
wella’r cynefinoedd sy’n ffurfio
clustog o gwmpas nodweddion
allweddol y safle.

Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol, a chynefinoedd
twyni (yn ogystal â chynefin
cynhaliol tafol y traeth) ymateb i
gynnydd yn lefel y môr.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefinoedd y gors o
bosibilrwydd gorlifo gan beri
erydiad a cholli nodweddion cors.
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Safle
AGA Aber Afon Dyfi

Ramsar Cors
Fochno a Dyfi
ACA Morfa Harlech
a Morfa Dyffryn

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colli aber,
gwastadedd llaid a gwastadedd tywod,
a chynefinoedd morfa heli oherwydd
symud y llinell ymlaen, yn ogystal â
gwasgfa arfordirol o wastadedd llaid
rhynglanwol, gwastadedd tywod a
morfa heli a newidiadau mewn
prosesau arfordirol. Mae’r cynefinoedd
hyn yn cynnal poblogaeth gwyddau
talcen-wen yr Ynys Las. Cynnydd
manteisiol mewn cynefinoedd siglen,
morfa a chorstir o ganlyniad i rwystro
gollyngiad dŵr croyw o ddraeniau y tu
ôl i amddiffynfeydd. Fodd bynnag,
gallai hyn beri mwy, er y gallai hyn fod
er anfantais glaswelltir.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol, fel ACA Cors Fochno ac
AGA Aber Afon Dyfi uchod.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefinoedd twyni
oherwydd symud y llinell ymlaen, a
newid yn y prosesau arfordirol yn atal
datblygiad twyni, a allai effeithio ar
boblogaethau llysiau’r afu.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd posibilrwydd
debygol ar y gwastadedd llaid a
colli ardaloedd glaswelltir
gwastadedd tywod rhynglanwol,
(Unedau 4.2, 4.3, a 5.2) sy’n
a chynefinoedd morfa heli
cynnal poblogaeth o wyddau
oherwydd gwasgfa arfordirol.
talcen-wen yr Ynys Las yn
Mae rhai o’r cynefinoedd hyn yn
ardaloedd sy’n cynnal poblogaeth gaeafu. Gallai fod cynnydd
o wyddau talcen-wen yr Ynys Las manteisiol mewn gwastadeddau
llaid a gwastadeddau tywod
yn gaeafu. Cynnydd manteisiol
rhynglanwol a morfa heli, ynghyd
mewn cynefinoedd siglen, morfa
â chynnydd posibl mewn
a chorstir o ganlyniad i rwystro
gollyngiad dŵr croyw o ddraeniau cynefinoedd siglen, morfa a
chorstir oherwydd ad-drefnu a
y tu ôl i amddiffynfeydd. Fodd
chau draeniau.
bynnag, gallai hyn beri mwy, er y
gallai hyn fod er anfantais
glaswelltir.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol, fel ACA Cors Fochno
ac AGA Aber Afon Dyfi uchod.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefinoedd twyni
oherwydd newid yn y prosesau
arfordirol yn atal datblygiad twyni,
a allai effeithio ar boblogaethau
llysiau’r afu.
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Effaith andwyol sylweddol yn
debygol, fel ACA Cors Fochno
ac AGA Aber Afon Dyfi uchod.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd posibilrwydd
colli neu darfu ar nodweddion
ffisegol cynefin sy’n cynnal
llysiau’r afu. Atal datblygu
cynefinoedd twyni tua’r tir ar ôl
adleoli amddiffynfeydd.

Dim Ymyriad Gweithredol
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colli cynefin
glaswelltir lle byddai hyn yn cael ei
atal rhag datblygu tua’r tir, a
phosibilrwydd colli cynefinoedd
siglen, morfa a chorstir oherwydd
erydu mwy. Gallai fod cynnydd
manteisiol mewn gwastadedd llaid
a gwastadedd tywod rhynglanwol,
a morfa heli oherwydd datblygiad
naturiol y rhain o ardaloedd
dirwystr tua’r tir.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol, fel ACA Cors Fochno ac
AGA Aber Afon Dyfi uchod.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y gall y
cynefinoedd twyni ymateb i
gynnydd yn lefel y môr, fyddai’n
caniatáu dilyniant naturiol o
gynefinoedd twyni.
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Safle
ACA Coedydd
Derw a Safleoedd
Ystlumod Meirion

Symud y Llinell Ymlaen
Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safleoedd yn uchel ac na fyddent yn
teimlo effaith uniongyrchol ôl troed
amddiffynfa ATL. Mae effeithiau
anuniongyrchol yn annhebygol.

Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Dim effaith sylweddol oherwydd Effaith andwyol sylweddol yn
bod y safleoedd yn uchel ac na
debygol oherwydd posibilrwydd
fyddent yn teimlo effaith
ymyriad amddiffynfeydd â’r safle
uniongyrchol ôl troed amddiffynfa yn ardal Afon Glaslyn isaf. Gallai
HTL. Mae effeithiau
dylanwad llanwol yn Afon Glaslyn
anuniongyrchol yn annhebygol.
effeithio ar y cynefinoedd cwrs
dŵr Atodiad I.

ACA Afon Eden –
Cors Goch
Trawsfynydd

Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle uwchlaw unrhyw sefyllfa ATL
debygol a dim effeithiau uniongyrchol
nac anuniongyrchol i’w disgwyl.

Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle uwchlaw unrhyw
sefyllfa ATL debygol a dim
effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol i’w disgwyl.

ACA Corsydd Llŷn

Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle agosaf at yr arfordir tua’r tir ac
yn uchel. O ganlyniad ni fydd yn teimlo
effaith uniongyrchol ôl troed
amddiffynfa ATL. Mae effeithiau
anuniongyrchol yn annhebygol.
Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle agosaf at yr arfordir ymhell tua’r
tir ac o leiaf 20m uwchlaw MHWS. Fel
y cyfryw ni fydd yn teimlo effaith
uniongyrchol ôl troed amddiffynfa ATL.
Dim effaith ar hydroleg oherwydd
uchder y safle.

Dim effaith sylweddol, er y
gallai uned 2 yn Abergeirch
deimlo effaith ôl troed
uniongyrchol. Nid yw’r uned hon
yn cynnal nodweddion allweddol
dynodi’r safle.
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle agosaf at yr arfordir
ymhell tua’r tir ac o leiaf 20m
uwchlaw MHWS. Fel y cyfryw ni
fydd yn teimlo effaith
uniongyrchol ôl troed amddiffynfa
HTL. Dim effaith ar hydroleg
oherwydd uchder y safle.

Ramsar Corsydd
Ynys Môn a Llŷn
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Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle uwchlaw unrhyw
ofyniad amddiffyn ac uwchlaw
dylanwad llanwol presennol nac
yn y dyfodol, a dim effeithiau
uniongyrchol nac anuniongyrchol
i’w disgwyl.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd posibilrwydd
ymyrryd ag uned 1 yn Abergeirch
a tharfu ar hydroleg y ffen
alcalïaidd.
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle agosaf at yr arfordir
ymhell tua’r tir ac o leiaf 20m
uwchlaw MHWS. O ganlyniad ni
fydd yn teimlo effaith
uniongyrchol polisi MR. Dim
effaith ar hydroleg oherwydd
uchder y safle.

Dim Ymyriad Gweithredol
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd posibilrwydd
ymyriad amddiffynfeydd â’r safle yn
ardal Afon Glaslyn isaf. Gallai
dylanwad llanwol yn Afon Glaslyn
effeithio ar y cynefinoedd cwrs dŵr
Atodiad I. Mae’n annhebygol y
bydd effaith ar gynefinoedd coetir.
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle uwchlaw dylanwad
llanwol presennol nac yn y dyfodol,
a dim effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol i’w disgwyl.

Dim effaith sylweddol oherwydd y
byddai erydiad naturiol y morlin a
newid yn hydroleg y ffen alcalïaidd
yn datblygu’n naturiol ond bod dim
cyfyngiadau defnydd tir
anuniongyrchol yn bodoli.
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle agosaf at yr arfordir
ymhell tua’r tir ac o leiaf 20m
uwchlaw MHWS. O ganlyniad ni
fydd yn teimlo effaith uniongyrchol
erydiad na llanwol yn effeithio ar
hydroleg.
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Safle
ACA Clogwyni Pen
Llŷn

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan dyfiant
lle mae’r clogwyni’n sefydlog, gan atal
erydu naturiol a dilyniant planhigion.

AGA Mynydd Cilan,
Trwyn y Wylfa ac
Ynysoedd Tudwal

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colled trwy ymyriad
amddiffynfeydd a newid prosesau
naturiol yn y cynefin rhynglanwol, twyn,
traeth, a machair, sy’n gynefinoedd
cynhaliol, a allai effeithio er gwaeth ar
boblogaeth y frân goesgoch.

AGA Glannau
Aberdaron ac Ynys
Enlli

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colled trwy ymyriad
amddiffynfeydd a newid prosesau
naturiol yn y môr a’r cilfachau, allai
effeithio ar boblogaethau’r frân
goesgoch ac adar drycin Manaw.

ACA Glynllifon

Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle dros 1.5km tua’r tir ac 20m
uwchlaw MHWS, ac ni fyddai effeithiau
uniongyrchol nac anuniongyrchol yn
codi.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol os caiff y cynefin
debygol ar glogwyni môr dan
dyfiant lle mae’r clogwyni’n
clogwyni môr dan dyfiant ei
sefydlog, gan atal erydu naturiol
sefydlogi a methu erydu’n
a dilyniant planhigion.
naturiol.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
debygol ar y boblogaeth
oherwydd colli cynefin cynhaliol
oherwydd posibilrwydd colli
(glaswelltir, rhostir, twyn)
cynefin cynhaliol (cynefinoedd
oherwydd MR. Hefyd gallai
rhynglanwol, twyn, traeth, a
newidiadau i brosesau arfordirol
machair) oherwydd bod
effeithio ar gynefinoedd
adeileddau gwneud a gwasgfa
rhynglanw, traeth a thwyni.
arfordirol yn gostwng maint
cynefin yn ogystal ag atal
datblygiad twyni.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y boblogaeth
debygol ar y boblogaeth
oherwydd posibilrwydd colli
oherwydd posibilrwydd colled
cynefin cynhaliol (clogwyn môr)
fecanyddol o gynefin cynhaliol
trwy bresenoldeb adeileddau
(clogwyn môr) a cholli cynefin
gwneud, a allai effeithio ar
gweundir a glaswelltir tua’r tir, a
boblogaethau’r frân goesgoch ac allai effeithio ar boblogaethau’r
adar drycin Manaw.
frân goesgoch ac adar drycin
Manaw.
Dim effaith sylweddol oherwydd Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 1.5km tua’r tir ac bod y safle dros 1.5km tua’r tir ac
20m uwchlaw MHWS, ac ni
20m uwchlaw MHWS, ac ni
fyddai effeithiau uniongyrchol nac fyddai effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
anuniongyrchol yn codi.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai’r clogwyni dan
dyfiant yn cael erydu’n naturiol,
fyddai’n caniatáu dilyniant naturiol
o blanhigion.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y byddai’r
cynefinoedd cynhaliol (yn enwedig
rhynglanwol a thwyn, traeth,
machair, rhostir a glaswelltir) yn
datblygu’n naturiol o ganlyniad i
gynnydd yn lefel y môr, ond bod
dim cyfyngiadau defnydd tir
anuniongyrchol yn bodoli.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y byddai’r
cynefinoedd cynhaliol (clogwyn
môr, gweundir a glaswelltir) yn
datblygu’n naturiol ond bod dim
cyfyngiadau defnydd tir
anuniongyrchol yn bodoli.

Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 1.5km tua’r tir ac
20m uwchlaw MHWS, ac ni fyddai
effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
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Safle
ACA Afon Gwyrfai
a Llyn Cwellyn

ACA y Twyni o
Abermenai i
Aberffraw

ACA Cors Heli
Glannau Môn

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefin cwrs dŵr
oherwydd colled o ganlyniad i
ymyriad amddiffynfeydd.
Posibilrwydd rhwystro symud / mudo
eogiaid, a cholli cynefin llysywen
bendoll y nant, llysywen bendoll yr
afon, dyfrgi a llyriad-y-dŵr arnofiol.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefinoedd twyni
oherwydd symud y llinell ymlaen, a
newid y prosesau arfordirol yn atal
datblygiad twyni, a allai effeithio ar
boblogaethau llysiau’r afu a thafol y
traeth. Cynnydd manteisiol trwy
warchod cynefin llyn ewtroffaidd
Trwyn Abermenai a Llyn Coron.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colli morfa heli,
gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol, a chynefin
aberol oherwydd symud y llinell
ymlaen, yn ogystal â gwasgfa
arfordirol o gynefinoedd rhynglanwol
a newidiadau mewn prosesau
arfordirol.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Dim effaith sylweddol yn y pen
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw am na fyddai arwynebedd
draw am na fyddai arwynebedd
cynefin cwrs dŵr yn newid na
cynefin cwrs dŵr yn newid (gall
chael ei rwystro.
gynyddu) na chael ei rwystro.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar gynefinoedd twyni
oherwydd newid y prosesau
arfordirol yn atal datblygiad twyni,
a allai effeithio ar boblogaethau
llysiau’r afu a thafol y traeth.
Cynnydd manteisiol trwy
warchod cynefin llyn ewtroffaidd
Trwyn Abermenai a Llyn Coron.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar forfa heli, gwastadedd
llaid a gwastadedd tywod
rhynglanwol, a chynefin aberol
oherwydd gwasgfa arfordirol.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw am na fyddai arwynebedd
cynefin cwrs dŵr yn newid (gall
gynyddu) na chael ei rwystro.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd posibilrwydd
colli neu darfu ar gynefin llyn
ewtroffaidd Trwyn Abermenai a
Llyn Coron. Atal datblygu
cynefinoedd twyni tua’r tir o’r
amddiffynfeydd a adliniwyd.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y gall y cynefinoedd
twyni ymateb i gynnydd yn lefel y
môr, fyddai’n caniatáu dilyniant
naturiol o gynefinoedd twyni, ond
bod dim cyfyngiadau defnydd tir
anuniongyrchol yn bodoli.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol gan beri colli morfa heli;
er bod cynnydd manteisiol
mewn cynefinoedd eraill fel
gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod rhynglanwol.

Dim effaith sylweddol ar forfa heli
a gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod rhynglanwol oherwydd y gall
y cynefinoedd ymateb i gynnydd yn
lefel y môr ond bod dim cyfyngiadau
defnydd tir anuniongyrchol yn
bodoli; gallai fod ag effaith fuddiol
trwy greu cynefin rhynglanwol ac
islanwol.
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Safle
ACA Glantraeth

ACA Llyn Dinam

ACA Glannau Ynys
Gybi

Symud y Llinell Ymlaen
Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle dros 0.75km tua’r tir a >5m
uwchlaw MHWS, ac ni fyddai effeithiau
uniongyrchol nac anuniongyrchol yn
codi.
Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle dros 1.2km tua’r tir a 15m
uwchlaw MHWS, ac ni fyddai effeithiau
uniongyrchol nac anuniongyrchol yn
codi.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan dyfiant
lle mae’r clogwyni’n sefydlog, gan atal
erydu naturiol a dilyniant planhigion.
Colli creigresi ac ogofâu ger y lan
oherwydd symud y llinell amddiffyn
ymlaen. Gallai newidiadau i’r prosesau
arfordirol ac ôl troed pellach ymlaen
amddiffynfeydd arfordirol effeithio ar
gynefinoedd creigresi ger y lan ac
ogofâu.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Dim effaith sylweddol oherwydd Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 0.75km tua’r tir a bod y safle dros 0.75km tua’r tir a
>5m uwchlaw MHWS, ac ni
>5m uwchlaw MHWS, ac ni
fyddai effeithiau uniongyrchol nac fyddai effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
anuniongyrchol yn codi.
Dim effaith sylweddol oherwydd Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 1.2km tua’r tir a
bod y safle dros 1.2km tua’r tir a
15m uwchlaw MHWS, ac ni
15m uwchlaw MHWS, ac ni
fyddai effeithiau uniongyrchol nac fyddai effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
anuniongyrchol yn codi.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol os caiff y clogwyni môr
debygol ar glogwyni môr dan
dan dyfiant eu sefydlogi a methu
dyfiant lle mae’r clogwyni’n
erydu’n naturiol. Colli cynefin
sefydlog, gan atal erydu naturiol
gweundir oherwydd adlinio
a dilyniant planhigion. Gallai
newidiadau i’r prosesau arfordirol rheoledig.
effeithio ar gynefinoedd creigresi
ger y lan ac ogofâu.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 0.75km tua’r tir a
>5m uwchlaw MHWS, ac ni fyddai
effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 1.2km tua’r tir a
15m uwchlaw MHWS, ac ni fyddai
effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai’r clogwyni dan
dyfiant yn cael erydu’n naturiol,
fyddai’n caniatáu dilyniant naturiol
o blanhigion, ac ymateb cynefin
gweundir ond bod dim cyfyngiadau
defnydd tir anuniongyrchol yn
bodoli.
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Safle
AGA Glannau Ynys
Gybi

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan dyfiant
lle mae’r clogwyni’n sefydlog, gan atal
erydu naturiol planhigion gan leihau
cynefin silffoedd clogwyni môr sy’n
cynnal poblogaeth y frân goesgoch o
ganlyniad.

AGA Ynys Feurig,
Bae Cemlyn ac
Ynysoedd y
Moelrhoniaid

Dim effaith sylweddol oherwydd y
byddai’r graean, gwastadedd tywod a
gweundir yn cael eu gwarchod rhag
erydiad, gan warchod safleoedd nythu.

ACA Bae Cemlyn

Dim effaith sylweddol oherwydd y
byddai’r morlyn yn cael ei warchod
rhag bylchu os yw hyn yn debygol o
ddigwydd. Dim effaith ddisgwyliedig ar
blanhigion parhaol.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar boblogaeth y frân
debygol ar y boblogaeth
goesgoch oherwydd posibilrwydd oherwydd posibilrwydd colled
colli cynefin cynhaliol (silffoedd
fecanyddol o gynefin cynhaliol
clogwyni môr ac ogofâu)
(silffoedd clogwyni môr ac
oherwydd presenoldeb
ogofâu).
adeileddau gwneud a llai o
erydiad clogwyni gan beri twf
planhigion.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol o darfu uniongyrchol
debygol o darfu uniongyrchol
oherwydd gweithgareddau MR,
oherwydd gweithgareddau HTL,
er y byddai’r morlyn, gwastadedd er y byddai’r morlyn, gwastadedd
tywod, graean a gweundir sy’n
tywod, graean a gweundir sy’n
darparu cynefinoedd nythu y tu ôl darparu cynefinoedd nythu y tu ôl
i’r HWM presennol yn cael eu
i’r HWM presennol yn cael eu
gwarchod.
gwarchod.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar y planhigion parhaol
debygol ar y planhigion parhaol
ar lannau caregog gan y gallai
ar lannau caregog oherwydd y
hyn golli maint cynefin oherwydd
byddai hyn yn peri colli maint
amddiffynfeydd HTL. Fodd
cynefin oherwydd amddiffynfeydd
bynnag byddai’r morlyn yn dal i
HTL. Gallai maint y morlyn leihau
gael ei warchod rhag bylchu os
oherwydd MR.
yw hyn yn debygol o ddigwydd.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y byddai cynefin
cynhaliol silffoedd creigiog yn
datblygu’n naturiol gydag erydiad.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y byddai graean,
gwastadedd tywod, morlyn a
chynefinoedd eraill addas ar gyfer
nythu’n datblygu’n naturiol mewn
ymateb i gynnydd yn lefel y môr
ond bod dim cyfyngiadau defnydd
tir anuniongyrchol yn bodoli.
Dim effaith sylweddol os bydd y
morlyn yn datblygu’n naturiol, all
arwain at fylchu’r cefn graean yn y
pen draw a newid o’r cynefinoedd
morlyn lled-hallt i gynefin morlyn
llanwol.
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Safle
ACA y Fenai a Bae
Conwy

AGA Ynys Seiriol

AGA Traeth Lafan,
Bae Conwy

Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Dim effaith sylweddol ar
Effaith andwyol sylweddol yn
gynefinoedd gwastadedd llaid a
debygol ar gynefinoedd
gwastadedd llaid a gwastadedd
gwastadedd tywod rhynglanwol
tywod rhynglanwol oherwydd
oherwydd creu cynefin
gwasgfa arfordirol.
rhynglanwol newydd.

Symud y Llinell Ymlaen
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colli rhan o
gilfachau a baeau bas, creigresi ger y
lan, ogofâu boddedig neu’n rhannol
dan ddŵr, ponciau tywod bas, a
chynefinoedd gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol
oherwydd symud y llinell ymlaen, yn
ogystal â gwasgfa arfordirol o
gynefinoedd rhynglanwol a newidiadau
mewn prosesau arfordirol.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar boblogaeth y fulfran lle
mae ymyriad amddiffynfeydd yn peri
colli cynefinoedd cynhaliol traeth
graean.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar boblogaeth y fulfran
lle mae ymyriad amddiffynfeydd
yn peri colli cynefinoedd cynhaliol
traeth graean a chlogwyni môr.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar boblogaeth y fulfran
oherwydd colled fecanyddol o
gynefin cynhaliol (clogwyn môr,
glaswelltir a gweundir).

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colli cynefin
cynhaliol (aber, gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod) y bioden fôr, y
gylfinir a’r wyach fawr gopog, a allai
effeithio ar eu poblogaethau.

Effaith andwyol sylweddol yn
debygol oherwydd colli cynefin
cynhaliol (gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod) y bioden
fôr a’r gylfinir, a allai effeithio ar
eu poblogaethau.

Dim effaith sylweddol ar
boblogaethau'r bioden fôr, y
gylfinir na’r wyach fawr gopog
oherwydd y byddai maint a
chymeriad y cynefin cynhaliol
sydd ar gael yn aros yr un fath ar
y safle a’r ardal agos.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol ar
gynefinoedd gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol
oherwydd y gall datblygiad naturiol
ddigwydd tua’r tir o’r safle ond bod
dim cyfyngiadau defnydd tir
anuniongyrchol yn bodoli.

Dim effaith sylweddol yn y pen
draw oherwydd y byddai cynefin
cynhaliol clogwyni môr, graean,
glaswelltir a gweundir yn
datblygu’n naturiol mewn ymateb i
erydiad.
Dim effaith sylweddol ar
boblogaethau’r bioden fôr, y gylfinir
na’r wyach fawr gopog oherwydd y
gallai’r cynefinoedd rhynglanwol
ddatblygu’n naturiol mewn ymateb i
gynnydd yn lefel y môr ond bod
dim cyfyngiadau defnydd tir
anuniongyrchol yn bodoli.
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Safle
ACA Coedydd Aber

ACA Pen y Gogarth

ACA Coedwigoedd
Penrhyn Creuddyn

Symud y Llinell Ymlaen
Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle dros 0.85km tua’r a >50m
uwchlaw MHWS, ac ni fyddai effeithiau
uniongyrchol nac anuniongyrchol yn
codi.
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan dyfiant
lle mae’r clogwyni’n sefydlog, gan atal
erydu naturiol a dilyniant planhigion.
Dim effaith sylweddol oherwydd bod
y safle dros 1.15km tua’r a >20m
uwchlaw MHWS, ac ni fyddai effeithiau
uniongyrchol nac anuniongyrchol yn
codi.
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Dewis Polisi CRhT
Cadw’r Llinell
Adleoli Rheoledig
Dim effaith sylweddol oherwydd Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 0.85km tua’r a
bod y safle dros 0.85km tua’r a
>50m uwchlaw MHWS, ac ni
>50m uwchlaw MHWS, ac ni
fyddai effeithiau uniongyrchol nac fyddai effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
anuniongyrchol yn codi.
Effaith andwyol sylweddol yn
Effaith andwyol sylweddol yn
debygol ar glogwyni môr dan
debygol o ddileu mecanyddol
dyfiant lle mae’r clogwyni’n
clogwyni môr dan dyfiant, a cholli
sefydlog, gan atal erydu naturiol
cynefin gweundir a glaswelltir
a dilyniant planhigion.
oherwydd adlinio rheoledig.
Dim effaith sylweddol oherwydd Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 1.15km tua’r a
bod y safle dros 1.15km tua’r a
>20m uwchlaw MHWS, ac ni
>20m uwchlaw MHWS, ac ni
fyddai effeithiau uniongyrchol nac fyddai effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
anuniongyrchol yn codi.
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Dim Ymyriad Gweithredol
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 0.85km tua’r a
>50m uwchlaw MHWS, ac ni
fyddai effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
Dim effaith sylweddol yn y pen
draw gan y byddai’r clogwyni dan
dyfiant yn cael erydu’n naturiol,
fyddai’n caniatáu dilyniant naturiol
o blanhigion.
Dim effaith sylweddol oherwydd
bod y safle dros 1.15km tua’r a
>20m uwchlaw MHWS, ac ni
fyddai effeithiau uniongyrchol nac
anuniongyrchol yn codi.
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5.2

Canfyddiadau

5.2.1

Caiff canfyddiadau’r prawf LSE yn archwilio’r pedwar dewis polisi ar gyfer pob Safle Natura
2000 a Ramsar o fewn ffin y CRhT ei grynhoi yn Nhabl 5.2.
Tabl 5.2

CRhT2 Gorllewin Cymru Safleoedd Natura 2000 a Ramsar a Gynhwyswyd
neu a Hepgorwyd o Ddewisiadau Polisi CRhT

Allwedd
Mae’r dewis hwn yn debygol o effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ar y safle neu
nodweddion sydd yno
Mae’r dewis hwn yn annhebygol o effeithio ar y safle neu nodweddion sydd yno

Safle / Dynodiad

Cadw’r
Llinell

Dewis Rheoli
Symud y
Adlinio
Llinell
Rheoledig
Ymlaen

Dim
Ymyriad
Gweithredol

ACA Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd
ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin
Cymru
ACA Twyni Bae Caerfyrddin
AGA Bae Caerfyrddin
ACA Sir Benfro Forol
ACA Afonydd Cleddau
AGA Arfordir Castellmartin
ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a
Llynnoedd Bosherston
AGA Ynys Sgomer ac Ynys Sgogwm
AGA Gwales
AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen
Dewi
ACA Tyddewi
ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro
ACA Afon Teifi
ACA Bae Ceredigion
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
ACA Cors Fochno
AGA Aber Afon Dyfi
Ramsar Cors Fochno (a Dyfi)
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn
ACA Coedydd Derw a Safleoedd
Ystlumod Meirion
CRhT 2 Gorllewin Cymru
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Safle / Dynodiad

Cadw’r
Llinell

Dewis Rheoli
Symud y
Adlinio
Llinell
Rheoledig
Ymlaen

Dim
Ymyriad
Gweithredol

ACA Afon Eden – Cors Goch
Trawsfynydd
ACA Corsydd Llŷn
Ramsar Corsydd Ynys Môn a Llŷn
ACA Clogwyni Pen Llŷn
AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac
Ynysoedd Tudwal
AGA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli
ACA Glynllifon
ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
ACA y Twyni o Abermenai i Aberffraw
ACA Cors Heli Glannau Môn
ACA Glantraeth
ACA Llyn Dinam
ACA Glannau Ynys Gybi
AGA Glannau Ynys Gybi
AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac
Ynysoedd y Moelrhoniaid
ACA Bae Cemlyn
AGA Ynys Seiriol
AGA Traeth Lafan, Bae Conwy
ACA y Fenai a Bae Conwy
ACA Coedydd Aber
ACA Pen y Gogarth
ACA Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

Ar sail yr asesiad yn Nhabl 5.1 fel y crynhowyd yn Nhabl 5.2, hepgorwyd y safleoedd
canlynol yn gyfan gwbl llan o’r Asesiad Priodol Cyfnod 3:


ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro.



ACA Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd.



Ramsar Corsydd Ynys Môn a Llŷn.



ACA Glynllifon.



ACA Glantraeth.



ACA Llyn Dinam.



ACA Coedydd Aber.



ACA Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn.

Sgriniwyd y safleoedd canlynol allan yn Adran 3:


ACA Porth Tywyn (dros 70km i ffwrdd).



ACA Aber Dyfrdwy (dros 30km i ffwrdd).



AGA Aber Dyfrdwy (dros 36km i ffwrdd).



ACA Dyfrdwy a Llyn Tegid (dros 60km i ffwrdd).

Cynhwyswyd gweddill y safleoedd a gyflwynwyd yn Nhabl 5.2 ar gyfer Asesiad Priodol
Cyfnod 3.
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6

CASGLIADAU

6.1

Cyflwyniad

6.1.1

Mae’r adroddiad hwn wedi rhoi pedwar gorchwyl sylfaenol i benderfynu cwmpas yr
asesiad:


Hanes y safleoedd dynodedig AGA, ACA a Ramsar o ardal yr astudiaeth gan
gynnwys rhesymau dros eu dynodiadau, ffactorau’n dylanwadu ar gyflwr y
safleoedd ac amcanion cadwraeth a sensitifedd y safleoedd (gwelwch Adran 2 ac
Atodiad A);



Sensitifedd y safleoedd dynodedig a’u nodweddion ac effeithiau sylweddol tebygol
dewisiadau polisi rheoli traethlin (gwelwch Adran 2);



Nodi cynlluniau a phrosiectau allweddol sydd angen eu hystyried yn yr Asesiad
Priodol (gwelwch Adran 4); a



Crynodeb o’r materion all fod yn gysylltiedig â’r amrywiol ddewisiadau polisi ar y
safleoedd AGA, ACA a Ramsar sy’n gofyn ystyriaeth (seiliedig ar Adran 2,
Atodiad A, ac a gyflwynwyd yn Nhabl 5.1).

6.1

Y Cyfnod Nesaf: Ble Nesaf?

6.1.1

Gwnaed Gorchwyl 1.2 yn Ffigur 6.1 eisoes fel rhan o’r ddogfen asesu arwyddocâd hyn
(Adran 2 ac Atodiad A ac Adran 5), gyda’r casgliad bod gan CRhT2 cyfan effaith
sylweddol debygol ar fwyafrif safleoedd Natura 2000. Gwnaed Gorchwyl 1.4 hefyd, trwy fod
cynlluniau a phrosiectau allweddol gyda’r gallu i weithredu ‘ar y cyd’ â CRhT2 wedi cael eu
nodi, er na chafodd y rhain eu harchwilio’n fanwl ar yr adeg hon.

6.1.2

Bydd datblygiad pellach yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn unol â Ffigur 6.1, a bydd
yn ailddechrau unwaith y bydd polisïau CRhT2 wedi cael eu datblygu ymhellach. Felly, caiff
y ddogfen asesu arwyddocâd hon ei chynnig mewn ymdrech i ddiffinio’r agwedd at ei
gilydd a manylion penodol yr Asesiad Priodol. Felly, bydd yn galluogi nodi unrhyw faterion
sydd heb eu datrys fel bod modd eu hymgorffori yn yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
pan fydd yn cael ei wneud ar gyfer CRhT2 Gorllewin Cymru yn y pen draw.
Ffigur 6.1

Ymdoddi Proses Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn CRhT2

Cyfnodau cynhyrchu CRhT
(o Ganllawiau CRhT Cyf. 2:
Gweithdrefnau)
1.2 Diffinio CRhT

Cyfnodau Asesiad Priodol

Prawf o Effaith Sylweddol Debygol y Cynllun (ar ei ben ei hun ac
ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill).

1.4 Casglu Data

Nodi safleoedd rhyngwladol, nodweddion a statws a chasglu
gwybodaeth berthnasol i holl gynlluniau a phrosiectau perthnasol.

2.5 Nodi Peryglon
Llifogydd ac Erydu

Nodi perygl effeithiau dewisiadau polisi CRhT ar gyfanrwydd
safleoedd rhyngwladol.

3.3 Dewis Senario
Dewisol

Ystyried effeithiau posibl dewisiadau polisi CRhT ar safleoedd
rhyngwladol wrth bwyso a mesur dewisiadau polisi.

3.4 Cadarnhau’r
Senario Dewisol

Darparu Adroddiad yr Asesiad Priodol ar gyfer polisi CRhT
dewisol.

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Hawlfraint © Gorffennaf 2010 Haskoning DU Cyf.

80

9T9001/AA SR.v1/Exeter
Gorffennaf 2010

Tudalen wag o fwriad.
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CCGC (2008n). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA a SoDdGA
Glantraeth.
CCGC (2008o). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Glynllifon.
CCGC (2008p). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Pen y
Gogarth.
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CCGC (2008q). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Arfordir
Calchfaen De-orllewin Cymru (yn ymgorffori AGA Arfordir Castellmartin).
CCGC (2008r). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Llyn
Dinam: SoDdGA Llynnoedd y Fali.
CCGC (2008s). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Coedydd
Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion.
CCGC (2008t). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth Ardal Cadwraeth
Arbennig Morfa Harlech a Morfa Dyffryn.
CCGC (2008u). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Comins
Gogledd-orllewin Sir Benfro.
CCGC (2008v). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Safleoedd
Sir Ystlumod Benfro a Llynnoedd Bosherston
CCGC (2008w). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth ACA Tyddewi.
CCGC (2008x). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth AGA Aber Afon
Dyfi.
CCGC (2008y). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth AGA Ynys
Sgomer ac Ynys Sgogwm.
CCGC (2008z). Cynllun Rheoli Craidd gan gynnwys Amcanion Cadwraeth AGA Ynys
Seiriol.
CCGC (2009a). Safle Morol Ewropeaidd Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd yn cynnwys: Ardal
Cadwraeth Arbennig Bae Caerfyrddin a’r Aberoedd, Ardal Gwarchodaeth Arbennig Bae
Caerfyrddin, Ardal Warchod a Safle Ramsar Porth Tywyn: Cyngor gan Gyngor Cefn Gwlad
Cymru wrth gyflawni Rheoliad 33 o’r Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati)
1994.
CCGC (2009b). Safle Morol Ewropeaidd Y Fenai a Bae Conwy yn cynnwys: Ardal
Cadwraeth Arbennig Y Fenai a Bae Conwy, Ardal Gwarchodaeth Arbennig Traeth Lafan,
Ardal Gwarchodaeth Arbennig Ynys Seiriol: Cyngor gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru wrth
gyflawni Rheoliad 33 o’r Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati) 1994.
CCGC (2009c). Safle Morol Ewropeaidd Bae Ceredigion: Cyngor gan Gyngor Cefn Gwlad
Cymru wrth gyflawni Rheoliad 33 o’r Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati)
1994.
CCGC (2009d). Safle Morol Ewropeaidd Pen Llŷn a’r Sarnau yn cynnwys: Ardal Cadwraeth
Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau: Cyngor gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru wrth gyflawni
Rheoliad 33 o’r Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati) 1994.
CCGC (2009e). Safle Morol Ewropeaidd Sir Benfro Forol: Cyngor gan Gyngor Cefn Gwlad
Cymru wrth gyflawni Rheoliad 33 o’r Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati)
1994.
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DCLG (2006). Cynllunio er Diogelu Safleoedd Ewropeaidd: Asesiad Priodol. Canllawiau ar
Strategaethau Gofodol Rhanbarthol a Dogfennau Datblygu Lleol. Yr Adran Cymunedau a
Llywodraeth Leol.
English Nature (2006). Asesu Strategaethau Gofodol Rhanbarthol yn ôl Darpariaethau
Rheoliadau Cynefinoedd – Cyfarwyddyd Drafft. English Nature.
NE (2007). Adolygiad Cynllun Rheoli – Canllawiau Asesiad Priodol NE ar CRh AHNE v7.2.
Natural England.
RSPB (2007). Asesiad Priodol Cynlluniau Gofodol yn Lloegr, Canllaw i Pam, Pryd a Sut i’w
Wneud. Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (1998). Nodyn Cyngor Technegol 14 – Cynllunio Arfordirol.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2004). Nodyn Cyngor Technegol 12 – Datblygu Perygl
Llifogydd.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006). Asesu Cynlluniau Datblygu yng Nghymru yn ôl
Darpariaethau’r Rheoliadau Cynefinoedd.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008). Diweddariad Cynllun Gofodol Cymru Asesiad
Rheoliadau Cynefinoedd ac Asesiad Priodol.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009). Nodyn Cyngor Technegol 5 – Cynllunio Gwarchod
Natur.
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Tudalen wag o fwriad.
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GEIRFA
Ardal Cadwraeth Arbennig Ymgeisiol (ACAy): Safleoedd pwysig yn rhyngwladol o ran
cynefinoedd a/neu rywogaethau yw ACA, yn cael eu dynodi yn ôl gofynion Cyfarwyddeb
Cynefinoedd y CE. Mae ACA ymgeisiol dan ystyriaeth ar hyn o bryd i’w cynnwys dan
Gyfarwyddeb Cynefinoedd y CE. Caiff ACA eu gwarchod am eu cynefinoedd a
rhywogaethau heblaw adar sy’n bwysig yn rhyngwladol. Maent hefyd yn cael dynodiad
SoDdGA dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000; a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad 1981 (fel y newidiwyd). I gael rhagor o fanylion, ymwelwch â gwefan y Cydbwyllgor
Cadwraeth Natur http://www.jncc.gov.uk
Amcan: Datganiad o’r bwriad, yn manylu ar y newid cyfeiriad sydd i’w ddymuno mewn
tueddiadau.
Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA): Safle o bwysigrwydd rhyngwladol o ran adar, a
ddynodwyd yn ôl gofynion Cyfarwyddeb Adar y CE. Caiff AGA eu dynodi oherwydd eu
pwysigrwydd rhyngwladol fel cynefin magu, porthi a chlwydo i rywogaethau adar. Rhaid i’r
Llywodraeth ystyried gwarchod AGA yn ei holl benderfyniadau cynllunio. Caiff AGA
ddynodiad SoDdGA dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Deddf Bywyd
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y newidiwyd). I gael rhagor o fanylion, ymwelwch â gwefan
y Comisiwn Ewropeaidd: http://europa.eu.int/ a gwefan y Cydbwyllgor Cadwraeth Natur.
Asesiad Priodol (AP): Asesiad Priodol sy’n penderfynu a fydd effaith sylweddol debygol
yn digwydd o ganlyniad i gynllun, polisi neu brosiect arfaethedig. Hefyd yn cael ei alw’n
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC).
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC): Asesiad i benderfynu a fydd effaith sylweddol
debygol yn digwydd o ganlyniad i gynllun, polisi neu brosiect arfaethedig. Hefyd yn cael ei
alw’n Asesiad Priodol (AP).
Awdurdod Cymwys: Y sefydliad sy’n paratoi cynllun neu raglen dan y Gyfarwyddeb ac
sy’n gyfrifol am yr Asesiad Priodol.
Cwmpasu: Proses benderfynu cwmpas a manylder Asesiad Priodol, gan gynnwys yr
effeithiau amgylcheddol a gwahanol ddewisiadau sydd angen eu hystyried, y dulliau asesu
i’w defnyddio, a strwythur a chynnwys Adroddiad yr Asesiad Priodol.
Cyfarwyddeb Adar: Cyfarwyddeb y Gymuned Ewropeaidd (79/409/EEC) ar warchod adar
gwyllt. Gweithredwyd yn y DU fel Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati)
1994. I gael rhagor o wybodaeth ymwelwch â gwefan Llyfrfa Ei Mawrhydi:
http://www.hmso.gov.uk/si/si1994/Uksi_19942716_en_1.htm
Cyfarwyddeb Cynefinoedd: Mae’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd (Cyfarwyddeb y Cyngor
92/43/EEC 21 Mai 1992) yn gofyn bod Aelod-wladwriaethau’r UE yn creu rhwydwaith o
ardaloedd bywyd gwyllt gwarchodedig, sy’n dwyn yr enw Natura 2000, ar hyd a lled yr
Undeb Ewropeaidd. Mae’r rhwydwaith hwn yn cynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
(ACA) ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA), a sefydlwyd i warchod adar gwyllt dan
y Gyfarwyddeb Adar (Cyfarwyddeb y Cyngor 79/409/EEC 2 Ebrill 1979). Mae’r safleoedd
hyn yn rhan o amrywiaeth o fesurau’n anelu at warchod cynefinoedd a rhywogaethau
pwysig neu dan fygythiad.
Cynllun neu Raglen: At ddibenion y Canllawiau hyn, mae’r term ‘cynllun neu raglen’ yn
cynnwys unrhyw gynlluniau neu raglenni y mae’r Gyfarwyddeb yn berthnasol iddynt.

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Hawlfraint © Gorffennaf 2010 Haskoning DU Cyf.

86

9T9001/AA SR.v1/Exeter
Gorffennaf 2010

Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT): Cynlluniau anstatudol i lunio polisïau cynaliadwy
amddiffyn yr arfordir (i atal erydiad gan y môr a gorlifo tir arfordirol isel) a phennu amcanion
ar gyfer rheoli’r draethlin yn y dyfodol. Cânt eu paratoi gennym ni neu awdurdodau lleol
arforol, yn gweithredu’n unigol neu fel rhan o grwpiau amddiffyn yr arfordir.
Cynlluniau Datblygu Lleol: Mae Rhan 6 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn
gofyn bod pob awdurdod yng Nghymru’n paratoi cynllun datblygu lleol (CDLl) ar gyfer ei
diriogaeth (adran 62 o Ddeddf 2004). Bydd y gofyniad hwn yn adeiladu ar y gwaith
sylweddol a wnaeth llawer o awdurdodau wrth ddatblygu eu cynlluniau datblygu unedol
(CDU) ers 1996, gan gynnwys trefnau ymgynghorol, tystiolaeth a gasglwyd a datblygu
polisi. Y CDLl fydd y cynllun datblygu ar gyfer pob cyngor sir neu fwrdeistref sirol a phob
Parc Cenedlaethol, yn disodli’r CDU neu unrhyw gynllun datblygu arall sy’n bodoli.
Dangosydd: Mesur o newidynnau dros gyfnod yn aml yn cael eu defnyddio i fesur
cyflawniad amcanion.
Lliniaru: Caiff ei ddefnyddio yn yr arweiniad hwn i gyfeirio at fesurau i osgoi, leihau neu
wneud iawn am effeithiau andwyol sylweddol ar yr amgylchedd.
Nodiadau Cyngor Technegol (TAN): Caiff newidiadau neu ddiweddariadau i bolisi
cynllunio eu cyhoeddi mewn Datganiadau Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog (MIPPS).
Caiff Polisi Cynllunio Cymru ei ategu gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TAN)
seiliedig ar bwnc. Mae cylchlythyrau hefyd yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd cenedlaethol ar
bynciau penodol.
Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA): Caiff Safleoedd o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) eu hysbysu dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
1981 (fel y newidiwyd) a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 oherwydd
nodweddion eu planhigion, anifeiliaid, daeareg neu ffisiograffeg. Mae hysbysu SoDdGA yn
cynnwys rhestr o waith all niweidio diddordeb arbennig y safle. Disodlwyd Deddf Bywyd
Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (darpariaethau perthnasol i SoDdGA) gan Adran 28 newydd yn
Atodlen 9 i Ddeddf Hawliau Tramwy Cefn Gwlad. Mae’r Adran 28 newydd yn rhoi llawer
gwell amddiffyniad i SoDdGA. Caiff holl ACAy, AGA a safleoedd Ramsar eu dynodi fel
SoDdGA. I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru
(www.ccgc.gov.uk).
Safle Ramsar: Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd o Bwys Rhyngwladol, yn enwedig gan
fod Cynefin Adar Dŵr (1971) yn gofyn bod Llywodraeth y DU yn hyrwyddo defnyddio
gwlyptiroedd yn ddoeth ac yn gwarchod gwlyptiroedd o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae hyn
yn cynnwys dynodi rhai ardaloedd fel safleoedd Ramsar, lle mae eu pwysigrwydd i
warchod natur (yn enwedig mewn perthynas ag adar dŵr) a chynaliadwyedd amgylcheddol
yn cyrraedd meini prawf arbennig. Mae safleoedd Ramsar yn cael dynodiad SoDdGA dan
Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
(fel y newidiwyd). Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan Confensiwn Ramsar ar
Wlyptiroedd: http://www.ramsar.org/
Strategaeth Ofodol Ranbarthol (RSS): Bydd hon yn disodli’r RPG. Mae’n cyflwyno
fframwaith rhanbarthol sy’n rhoi sylw i oblygiadau ‘gofodol’ materion eang fel gofal iechyd,
addysg, trosedd, tai, buddsoddiad, cludiant, yr economi a’r amgylchedd.
Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG): Yr adran sy’n gyfrifol am gymunedau
lleol a materion cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth ymwelwch ag:
//www.communities.gov.uk/corporate/
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RHESTR BYRFODDAU
AP

Asesiad Priodol

BAP

Cynllun Gweithredu ar Fioamrywiaeth

CCGC

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

ARhC

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

IROPI

Rhesymau Hanfodol er Budd Gor-redol y Cyhoedd

JNCC

Cydbwyllgor Cadwraeth Natur

LBAP

Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth

LDF

Fframwaith Datblygu Lleol

RSPB

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar

Ramsar

Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd o Bwys Rhyngwladol

RPG

Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol

RSS

Strategaeth Ofodol Ranbarthol

TAN

Nodyn Cyngor Technegol

ACA

Ardal Cadwraeth Arbennig

CRhT

Cynllun Rheoli Traethlin

AGA

Ardal Gwarchodaeth Arbennig

SoDdGA

Safle o Diddordeb gwyddonol arbennig

LlCC

Llywodraeth Cynulliad Cymru
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Tudalen wag o fwriad.

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Hawlfraint © Gorffennaf 2010 Haskoning DU Cyf.

89

9T9001/AA SR.v1/Exeter
Gorffennaf 2010

10

ATODIAD A

Dynodiad
Enw’r Safle
Rhyngwladol
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig

ACA

Bae Caerfyrddin a’r
Aberoedd

ACA

Arfordir Calchfaen
De-orllewin Cymru

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg
 Aberoedd
 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
 Cilfachau a baeau mawr bas
 Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod
 Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Gwangen Alosa fallax
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis safle
 Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
 Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
 Herlyn Alosa alosa

Dyfrgi Lutra lutra
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
 Twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’): * Nodwedd flaenoriaethol
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Rhostiroedd sych Ewropeaidd
 Porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir: ar swbstradau calchaidd (Festuco-Brometalia)
 Ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd
 Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
 Twyni symudol elfennol
 Twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’)
 Llaciau twyni llaith
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ystlum pedol mwyaf Rhinolophus ferrumequinum
 Crwynllys cynnar Gentianella anglica
Rhywogaeth Atodiad II sydd hefyd yn bresennol yn y safle
 Llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Twyni Bae
Caerfyrddin

ACA

Sir Benfro Forol

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Twyni symudol elfennol
 Twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’)
 Twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’) * Nodwedd flaenoriaethol  Twyni gyda Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
 Llaciau twyni llaith
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Malwen droellog Vertigo angustior
 Llysiau’r afu Petalophyllum ralfsi

Tegeirian y fign galchog Liparis loeselii
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Aberoedd
 Cilfachau a baeau mawr bas
 Creigresi
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg
 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
 Morlynnoedd arfordirol * Nodwedd flaenoriaethol
 Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
 Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Morlo llwyd Halichoerus grypus
 Tafolen y traeth Rumex rupestris
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
 Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
 Herlyn Alosa alosa
 Gwangen Alosa fallax
 Dyfrgi Lutra lutra
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Afonydd Cleddau

ACA

Safleoedd Ystlumod
Sir Benfro a
Llynnoedd
Bosherston

ACA

Tyddewi

ACA

Comins Gogleddorllewin Sir Benfro

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I yn bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
 Corsydd dyrchafedig byw * Nodwedd flaenoriaethol
 Coedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *
Nodwedd flaenoriaethol
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Llysywen bendoll y nant Lampetra planeri
 Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
 Penlletwad Cottus gobio
 Dyfrgi Lutra lutra
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Dyfroedd oligo-mesotroffig caled gyda llystyfiant benthig o Cara spp
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ystlum pedol mwyaf Rhinolophus ferrumequinum
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Ystlum pedol lleiaf Rhinolophus hipposideros

Dyfrgi Lutra lutra
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
 Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn

Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Rhostiroedd sych Ewropeaidd
 Corsleoedd trosiannol a siglennydd
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix
 Dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu gleiog llawn silt (Molinion caeruleae)
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn

Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Afon Teifi

ACA

Bae Ceredigion

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Merddwr oligotroffig i fesotroffig gyda phlanhigion o’r Littorelletea uniflorae a/neu o’r Isoëto-Nanojuncetea
Cynefinoedd Atodiad I hefyd yn bresennol o fewn y safle
 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
 Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod
 Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
 Twyni symudol elfennol
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Llysywen bendoll y nant Lampetra planeri
 Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
 Eog yr Iwerydd Salmo salar
 Penlletwad Cottus gobio
 Dyfrgi Lutra lutra
 Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle

Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg
 Creigresi
 Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Dolffin trwynfawr Tursiops truncates
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
 Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis

Morlo llwyd Halichoerus grypus
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Pen Llŷn a’r Sarnau

ACA

Cors Fochno

ACA

Morfa Harlech a
Morfa Dyffryn

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg
 Aberoedd
 Morlynnoedd arfordirol * Nodwedd flaenoriaethol
 Cilfachau a baeau mawr bas
 Creigresi
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
 Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod
 Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
 Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Dolffin trwynfawr Tursiops truncates
 Dyfrgi Lutra lutra

Morlo llwyd Halichoerus grypus
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Corsydd dyrchafedig byw: * Nodwedd flaenoriaethol
 Corsydd dyrchafedig diraddiedig yn dal â’r gallu i adfywio’n naturiol
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Pantiau ar swbstradau mawn o’r Rhynchosporion
 Coetir cors * Nodwedd flaenoriaethol
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Dyfrgi Lutra lutra
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Twyni symudol elfennol
 Twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’)
 Twyni gyda Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
 Llaciau twyni llaith
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn
 Madfall ddŵr gribog Triturus cristatus

CRhT 2 Gorllewin Cymru
Adroddiad Cwmpasu Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Hawlfraint © Gorffennaf 2010 Haskoning DU Cyf.

94

146023

653

1063

9T9001/AA SR.v1/Exeter
Gorffennaf 2010

Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Coedydd Derw a
Safleoedd Ystlumod
Meirion

ACA

Afon Eden

ACA

Corsydd Llŷn

ACA

Clogwyni Pen Llŷn

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Hen goedydd derw mes digoes gydag Ilex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain
 Coedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *
Nodwedd flaenoriaethol
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
 Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix
 Rhostiroedd sych Ewropeaidd
 Coedwigoedd Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd * Nodwedd flaenoriaethol
 Coetir cors: * Nodwedd flaenoriaethol
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn

Ystlum pedol lleiaf Rhinolophus hipposideros
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn
 eog yr Iwerydd Salmo salar
 Dyfrgi Lutra lutra
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Corsydd dyrchafedig byw * Nodwedd flaenoriaethol
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Misglen berlog dŵr croyw Margaritifera margaritifera
 Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
Rhywogaethau Atodiad II presennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus
 Dyfrgi Lutra lutra
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ffeniau alcalïaidd
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Corstiroedd calchaidd gyda Cladium mariscus a rhywogaethau o’r Caricion davallianae * Nodwedd flaenoriaethol
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Malwen droellog Desmoulin Vertigo moulinsiana
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle

Malwen droellog Geyer Vertigo geyeri
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn

Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Glynllifon

ACA

Afon Gwyrfai a Llyn
Cwellyn

ACA

Y Twyni o
Abermenai i
Aberffraw

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ystlum pedol lleiaf Rhinolophus hipposide
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn
 Dyfrgi Lutra lutra
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Merddwr oligotroffig i fesotroffig gyda phlanhigion o’r Littorelletea uniflorae a/neu o’r Isoëto-Nanojuncetea
 Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Eog yr Iwerydd Salmo salar
 Llyriad-y-dŵr arnofiol Luronium natans
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle
 Dyfrgi Lutra lutra
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn
 Llysywen bendoll y nant Lampetra planeri
 Llysywen bendoll yr afon Lampetra fluviatilis
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Twyni symudol elfennol
 Twyni symudol ar hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria (‘twyni gwynion’)
 Twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’) * Nodwedd flaenoriaethol
 Twyni sefydlog Iwerydd a ddigalchwyd (Calluno-Ulicetea)
 Twyni gyda Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
 Llaciau twyni llaith
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Llynnoedd ewtroffaidd naturiol gyda phlanhigion o fath Magnopotamion neu Hydrocharition
 Corsleoedd trosiannol a siglennydd
Rhywogaethau Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii

Tafolen y traeth Rumex rupestris
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn

Madfall ddŵr gribog Triturus cristatus
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Cors Heli Glannau
Môn

ACA

Glan-traeth

ACA

Llyn Dinam

ACA

Glannau Ynys Gybi

ACA

Bae Cemlyn

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill yn cytrefu llaid a thywod
 Dolydd heli Iwerydd (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Aberoedd

Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
Cynefinoedd Atodiad I hefyd yn bresennol yn y safle hwn
 Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
 Glastiroedd cordwellt (Spartinion maritimae)
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol yn y safle hwn
 Twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (‘twyni llwydion’) * Nodwedd flaenoriaethol
Rhywogaeth Atodiad II sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn

Madfall ddŵr gribog Triturus cristatus
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn

Llynnoedd ewtroffaidd naturiol gyda phlanhigion o fath Magnopotamion neu Hydrocharition
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
 Rhostiroedd sych Ewropeaidd
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix
Cynefinoedd Atodiad I sydd hefyd yn bresennol yn y safle hwn
 Creigresi
 Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn
 Morlo llwyd Halichoerus grypus
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Morlynnoedd arfordirol * Nodwedd flaenoriaethol
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn

Planhigion parhaol o lannau caregog
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

ACA

Y Fenai a Bae
Conwy

ACA

Coedydd Aber

ACA

Pen y Gogarth

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Ponciau tywod sydd dan ychydig o ddŵr y môr drwy’r adeg
 Gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod heb fod dan ddŵr y môr ar drai
 Creigresi
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Cilfachau a baeau mawr bas

Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr
Cynefinoedd Atodiad I sydd hefyd yn bresennol yn y safle hwn
 Aberoedd
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Hen goedydd derw mes digoes gydag Ilex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn

Coedwigoedd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *
Nodwedd flaenoriaethol
Cynefinoedd Atodiad I hefyd yn bresennol yn y safle hwn
 Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Rhywogaethau Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn
 Eog yr Iwerydd Salmo salar
 Dyfrgi Lutra lutra
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Rhostiroedd sych Ewropeaidd
 Porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir: ar swbstradau calchaidd (Festuco-Brometalia)
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn

Clogwyni môr dan dyfiant o arfordiroedd Iwerydd a’r Baltig
Cynefinoedd Atodiad I sydd hefyd yn bresennol yn y safle hwn
 Porfeydd Calaminaraidd o’r Violetalia calaminariae
 Dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu gleiog llawn llaid (Molinion caeruleae)
 Palmentydd carreg galch
 Ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd

Coedwigoedd Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn

Ystlum pedol lleiaf Rhinolophus hipposideros
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Dynodiad
Rhyngwladol

ACA

Enw’r Safle

Coedwigoedd
Penrhyn Creuddyn

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cynefinoedd Atodiad I sy’n brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Coedwigoedd Tilio-Acerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd * Nodwedd flaenoriaethol
Cynefinoedd Atodiad I sy’n bresennol fel nodwedd gymhwysol, ond heb fod yn brif reswm dros ddewis y safle hwn
 Porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir: ar swbstradau calchaidd (Festuco-Brometalia)

Coedydd Taxus baccata o Ynysoedd Prydain * Nodwedd flaenoriaethol
Cynefinoedd Atodiad I sydd hefyd yn bresennol yn y safle hwn
 Palmentydd carreg galch
 Ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd
 Coedwigoedd ffawydd Asperulo-Fagetum
Rhywogaeth Atodiad II sy’n bresennol yn y safle hwn
Ystlum pedol lleiaf Rhinolophus hipposideros

119

Ardaloedd Gwarchod Arbennig
AGA

Bae Caerfyrddin

AGA

Arfordir
Castellmartin

AGA

Ynys Sgogwm ac
Ynys Sgomer

Cymhwyster Erthygl 4.2 (79/409/EEC)
 Môr-hwyaden ddu Melanitta nigra, (Gorllewin Siberia / Gorllewin a Gogledd Ewrop / Gogledd-orllewinol Affrica) 1.0% o’r
boblogaeth yn gaeafu uchafbwynt 5 mlynedd ar gyfartaledd 1997/98 - 2001/02
Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax 3.5% o boblogaeth fagu Gwledydd Prydain (Cyfrif fel yr oedd yn 1998)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax, 3.5% o’r boblogaeth yn gaeafu ym Mhrydain (Cyfrif fel yr oedd yn 1998)
Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax o leiaf 1.2% o’r boblogaeth fagu ym Mhrydain
 Tylluan glustiog Asio flammeus o leiaf 0.6% o’r boblogaeth fagu ym Mhrydain (Cyfrif fel yr oedd yn 1998)
 Pedryn drycin Hydrobates pelagicus o leiaf 4.1% o’r boblogaeth fagu ym Mhrydain (Cyfrif fel yr oedd yn 1995)
Cymhwyster Erthygl 4.2 (79/409/EEC)
 Gwylan gefnddu leiaf Larus fuscus o leiaf 16.4% o boblogaeth fagu Gorllewin Ewrop / Môr y Canoldir / Gorllewin Affrica
(Cyfartaledd 1993 i 1997)
 Adar drycin Manaw Puffinus puffinus o leiaf 56.9% o’r boblogaeth fagu (Cyfrif fel yr oedd yn y 1990au diweddar)
 Pâl Fratercula arctica, 9,500 o barau’n cynrychioli o leiaf 1.1% o’r boblogaeth fagu (Cyfrif fel yr oedd yng nghanol y
1980au)
Cymhwyster Casgliad: Casgliad adar y môr o bwysigrwydd rhyngwladol
Yn ystod y tymor magu, mae’r ardal yn rheolaidd yn cynnal 67,278 o adar môr unigol (Cyfnod cyfrif cyfredol) gan gynnwys:
Llurs Alca torda, Gwylog Uria aalge, Gwylan goesddu Rissa tridactyla, Pâl Fratercula arctica, Gwylan gefnddu leiaf Larus
fuscus, Adar drycin Manaw Puffinus puffinus, Pedryn drycin Hydrobates pelagicus.
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Dynodiad
Rhyngwladol

Enw’r Safle

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb

AGA

Gwales

Cymhwyster Erthygl 4.2 (79/409/EEC)
 Hugan Morus bassanus 12.5% o boblogaeth Gogledd Iwerydd (Cyfrif fel yr oedd yn 1994/5)

10

AGA

Ynys Dewi ac
Arfordir Penmaen
Dewi

Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax o leiaf 3.2% o boblogaeth fagu Gwledydd Prydain (Ni nodwyd cyfnod cyfrif)

846

AGA

Aber Afon Dyfi

AGA

Mynydd Cilan,
Trwyn y Wylfa ac
Ynysoedd Tudwal

AGA

Glannau Aberdaron
ac Ynys Enlli

AGA

Glannau Ynys Gybi

AGA

Ynys Feurig, Bae
Cemlyn ac
Ynysoedd y
Moelrhoniaid

AGA

Ynys Seiriol

Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Gŵydd dalcen-wen yr Ynys Las Anser albifrons flavirostris (Yr Ynys Las / Iwerddon / y DU) 1% o’r boblogaeth yn gaeafu
ym Mhrydain uchafswm 5 mlynedd ar gyfartaledd 1993/94 - 1997/98
Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax o leiaf 2.6% o’r boblogaeth yn gaeafu ym Mhrydain (RSPB 2000)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax o leiaf 2.6% o boblogaeth fagu Gwledydd Prydain (RSPB 2000)
Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax 3.5% o boblogaeth fagu Gwledydd Prydain (Cyfrif fel yr oedd yn y 1990au
diweddar)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax, 3.5% o’r boblogaeth yn gaeafu ym Mhrydain (RSPB)
Cymhwyster Erthygl 4.2 (79/409/EEC)
 Aderyn drycin Manaw Puffinus puffinus 3.2% o’r boblogaeth ym Mhrydain yn ystod tymor magu (Cyfrif fel yr oedd yn 1996)
Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax 6.4% o boblogaeth fagu Gwledydd Prydain (Cyfrif: RSPB 2001)
 Brân goesgoch Pyrrhocorax pyrrhocorax 7% o’r boblogaeth yn gaeafu yng Ngwledydd Prydain (Cyfrif: RSPB 2001)
Cymhwyster Erthygl 4.1 (79/409/EEC)
 Môr-wennol ffrwynog Sterna dougallii (Ewrop - magu) 4.7% o boblogaeth fagu Gwledydd Prydain cymedr 5 mlynedd,
1992-1996
 Môr-wennol gyffredin Sterna hirundo (Gogleddol / Dwyrain Ewrop - magu) o leiaf 1.5% o boblogaeth fagu Gwledydd
Prydain cymedr 5 mlynedd, 1992-1996
 Môr-wennol y gogledd Sterna paradisaea (Arctig - magu/Deheuol Moroedd - gaeafu) o leiaf 2.9% o boblogaeth fagu
Gwledydd Prydain cymedr 5 mlynedd, 1992-1996

Môr-wennol bigddu Sterna sandvicensis (Gorllewin Ewrop/Gorllewinol Affrica) 3.3% o boblogaeth fagu Gwledydd Prydain
cymedr 5 mlynedd, 1993-1997
Cymhwyster Erthygl 4.2 (79/409/EEC)

Mulfran Phalacrocorax carbo (Gogledd-orllewin Ewrop) 1.35% o’r boblogaeth fagu cymedr 5 mlynedd 1996 -e
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Dynodiad
Rhyngwladol

AGA

Enw’r Safle

Traeth Lafan, Bae
Conwy

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Cymhwyster Erthygl 4.2 (79/409/EEC)
 Pioden fôr Haematopus ostralegus (Ewrop a Gogledd / Gorllewin Affrica) 1.4% o’r boblogaeth yn gaeafu ym Mhrydain
uchafswm 5 mlynedd ar gyfartaledd 1991/92-1995/96
 Gylfinir Numenius arquata (Ewrop - magu) 1.1% o’r boblogaeth yn gaeafu ym Mhrydain uchafswm 5 mlynedd ar
gyfartaledd 1991/92-1995/96
Mae’r ardal yn rheolaidd yn cynnal yr adar teithiol canlynol:

Gwyach fawr gopog Podiceps cristatus (Gogledd-orllewin Ewrop - gaeafu) % anhysbys o’r boblogaeth ym Mhrydain (Dim
cyfnod cyfrif penodedig)

2643

Maen Prawf Ramsar 1
Mae’r safle’n cynnwys yr ehangder mwyaf o gorsle ddyrchafedig elfennol yn nhir isel Prydain; y gorsle ddyrchafedig mwyaf
aberol, a’r gorsle ddyrchafedig ‘weithredol’ mwyaf ond dwy ym Mhrydain.
Mae Cynefinoedd Atodiad I Cyfarwyddeb Cynefinoedd sy’n bresennol yn cynnwys:
Corsydd dyrchafedig byw
Corsydd dyrchafedig diraddiedig yn dal â’r gallu i adfywio’n naturiol
Pantiau ar swbstradau mawn o’r Rhynchosporion

2492

Safleoedd Ramsar

Ramsar

Cors Fochno a Dyfi
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Dynodiad
Rhyngwladol

Ramsar

Enw’r Safle

Corsydd Ynys Môn
a Llŷn

Arwynebedd
(Ha)

Disgrifiad o’r Diddordeb
Maen Prawf Ramsar 1
Mae’r safle’n cynnal casgliad o gorstiroedd tra-fasig, calchaidd sy’n fath prin o gynefin yn ardal fioddaearyddol y Deyrnas
Unedig.
Mae Cynefinoedd Atodiad I Cyfarwyddeb Cynefinoedd sy’n bresennol ar yr ACA yn cynnwys:
 Dyfroedd caled oligo-mesotroffig gyda llystyfiant benthig o Chara spp.
 Rhostiroedd gwlyb gogledd Iwerydd gydag Erica tetralix
 Dolydd Molinia ar briddoedd calchaidd, mawnaidd neu gleiog llawn llaid (Molinion caeruleae)
 Corstiroedd calchaidd gyda Cladium mariscus a rhywogaethau o’r Caricion davallianae
 Ffeniau alcalïaidd
Maen Prawf Ramsar 3
Mae’r safle’n cynnal planhigion ac anifeiliaid amrywiol gyda rhywogaethau prin cysylltiedig ac mae o werth arbennig ar gyfer
cynnal amrywiaeth genetig ac ecolegol y rhanbarth, gan gynnwys:
 Rhawn yr ebol bach Nitella tenuissima
 Plu’r gweunydd eiddil Eriophorum gracile
 Tegeirian-y-gors culddail Dactylorhiza traunsteineri
 Malwen droellog Geyer Vertigo geyeri
 Malwen droellog Desmoulin Vertigo moulinsiana
 Mursen y de Coenagrion mercuriale
 Glöyn byw brith y gors Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia
 Chwilen y ddaear Chlaenius tristis
 Pryf lleidr cacynaidd Asilus crabroniformis
 Pryf milwrol Stratiomys chamaeleon
 Acrometopia wahlbergi (gwir bryf)
 Gele feddyginiaethol Hirudo medicinalis
 Dyfrgi Lutra lutra
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Paragraff

Sylw

1.1.1

Sylwch y cyfunwyd ‘Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, ac ati) (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2007’ ym mis Mawrth 2010 ac y dylid cyfeirio
atynt o hyn ymlaen fel Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010.

1.1.5

Dylid nodi bod “Rheoli Safleoedd Natura 2000 – Darpariaethau Erthygl 6 Cyfarwyddeb Cynefinoedd 92/43/EEC” yn argymell lle nad oes modd
penderfynu na fydd cynllun neu brosiect dan ystyriaeth yn cael effaith andwyol ar safle Ewropeaidd neu Ramsar, yna dylid edrych ar atebion eraill
sydd “yn parchu cyfanrwydd y safle dan sylw’n well” Yn ddelfrydol, byddai gwahanol ddewisiadau o’r fath yn osgoi’r effaith andwyol (debygol) a
nodwyd ond, hefyd, dylid ystyried dewisiadau sy’n “llai andwyol” na’r hyn a gynigiwyd.

1.1.6

Sylwch fod Amcanion Cadwraeth safleoedd heblaw rhai morol yng Nghymru’n cael eu cyflwyno yn y Cynlluniau Rheoli Craidd perthnasol sydd i’w
cael ar wefan CCGC:
http://www.ccw.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/special-sites-project.aspx

Adran 2

Mae hwn yn grynodeb defnyddiol a di-lol o’r safleoedd Ewropeaidd a rhyngwladol sydd yn yr HRA hwn. Fodd bynnag, tra’r ydym yn deall bod rhagor
o wybodaeth yn Atodiad 1, dylid cyfeirio’n eglur at yr holl amcanion cadwraeth nodweddion safle (fel y manylir yn y pecynnau Rheoliad 33 a
chynlluniau rheoli craidd). Ni ddylai fod angen atgynhyrchu’r amcanion cyflawn, neu’r Cynlluniau eu hunain yn adroddiad yr HRA ei hun, ond byddai
Atodiad 1 ychydig yn fwy cynhwysfawr gyda chroesgyfeirio eglur at y cynllun perthnasol yn cynorthwyo osgoi dryswch. Dylid nodi hefyd nad yw
proses Arfarnu Rheoliadau Cynefinoedd yr un fath â’r ‘asesu priodol’. Mae’r HRA yn cyfeirio at y broses asesu gyfan ar sail y Rheoliadau, gan
gynnwys canfod safleoedd a allai deimlo effaith y Cynllun, y prawf am effeithiau sylweddol tebygol, asesiad priodol manylach (os bydd angen).
Hefyd, os bydd yr asesiad yn methu dangos na fyddai’r cynllun yn cael unrhyw effeithiau andwyol, rhaid dilyn proses i brofi dewisiadau gwahanol,
gan gyflwyno achos dros resymau hanfodol o fudd cyhoeddus gor-redol a datblygu mesurau digolledu. Dim ond un cyfnod o’r broses hon yw’r
asesiad priodol ac, er mwyn osgoi dryswch, dylid diffinio’r amrywiol gyfnodau’n eglur.

2.1.2

ACA Bae Caerfyrddin a’i Aberoedd
Byddai’n ddefnyddiol cynnwys gwybodaeth am gyflwr nodweddion lle bo ar gael, fel y gwnaed gyda safleoedd eraill yn yr adran hon.

2.1.5

ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru
Gwelwch y sylwadau ar adran 2 – dylid nodi holl nodweddion cymhwysol y safle yn yr adran hon a syniad o’u hamcanion cadwraeth ac asesiadau
cyflwr. Fel y mae’n cael ei gyflwyno ar hyn o bryd, nid yw’n ymddangos fod gan nodwedd yr ystlum pedol lleiaf amcan cadwraeth.
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2.1.14

2.1.15

2.1.16
2.1.28

2.1.44

2.1.47
2.1.48
2.1.57
2.1.58

Helaethiad I

Sylw
ACA Twyni Bae Caerfyrddin
Nid yw morlynnoedd arfordirol yn nodwedd gymhwysol ACA Twyni Bae Caerfyrddin.
Er ei fod yn ddefnyddiol canolbwyntio yn yr adran hon ar y ffactorau rheoli allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr nodweddion, dylid nodi hefyd
elfennau’r amcanion cadwraeth sy’n uniongyrchol berthnasol i’r Cynllun Rheoli Traethlin, er enghraifft, pwysigrwydd cynnal prosesau naturiol yr
arfordir a chyflenwad gwaddod ar sail y dangosyddion perfformiad ar gyfer nodweddion y twyni cynnar.
ACA Sir Benfro Forol
Gwelwch y sylwadau ar adran 2 – dylid nodi holl nodweddion cymhwysol y safle yn yr adran hon a syniad o’u hamcanion cadwraeth ac asesiadau
cyflwr.
Er ei fod yn ddefnyddiol canolbwyntio yn yr adran hon ar y ffactorau rheoli allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr nodweddion, dylid nodi hefyd
elfennau’r amcanion cadwraeth sy’n uniongyrchol berthnasol i’r Cynllun Rheoli Traethlin, er enghraifft, pwysigrwydd cynnal prosesau aberol naturiol.
Byddai’n ddefnyddiol hefyd cynnwys gwybodaeth am gyflwr nodweddion lle bo ar gael, fel y gwnaed gyda safleoedd eraill yn yr adran hon.
ACA Afonydd Cleddau
Sylwch fod llysywen bendoll y môr Petromyzon marinus hefyd yn nodwedd gymhwysol o’r safle.
AGA Gwales
Defnyddiwch y cyfeiriad cywir at AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer. ACA Bae Aberteifi.
Er ei fod yn ddefnyddiol canolbwyntio yn yr adran hon ar y ffactorau rheoli allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr nodweddion, dylid nodi hefyd
elfennau’r amcanion cadwraeth sy’n uniongyrchol berthnasol i’r Cynllun Rheoli Traethlin, er enghraifft, pwysigrwydd cynnal prosesau naturiol yr
arfordir a chyflenwad gwaddod. Byddai’n ddefnyddiol hefyd cynnwys gwybodaeth am gyflwr nodweddion lle bo ar gael, fel y gwnaed gyda safleoedd
eraill yn yr adran hon.
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Byddai’n ddefnyddiol hefyd cynnwys gwybodaeth am gyflwr nodweddion lle bo ar gael, fel y gwnaed gyda safleoedd eraill yn yr adran hon.
ACA Cors Fochno
Nid yw’r dyfrgi’n nodwedd gymhwysol ACA Cors Fochno.
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn
Byddai’n cynorthwyo pe bai modd eglurhau nad yw’r dyfrgi, er ei fod yn bresennol ar y safle, yn nodwedd gymhwysol yr ACA.
Byddai’n ddefnyddiol hefyd cynnwys gwybodaeth am gyflwr nodweddion lle bo ar gael, fel y gwnaed gyda safleoedd eraill yn yr adran hon.
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2.1.59

2.1.60

2.1.66

2.1.67

2.1.69

2.1.86
2.1.88
2.1.92

2.1.98

2.1.106

2.1.108

Helaethiad I

Sylw
Rydym yn croesawu’r gydnabyddiaeth o bwysigrwydd cynnal prosesau naturiol yr arfordir a chyflenwad gwaddod i gadw nodweddion yr ACA hon
mewn cyflwr ffafriol. Fodd bynnag, i sicrhau cyflwr ffafriol yn y tymor canolig i hir bydd angen cynnal cyfundrefn dwyni egnïol hefyd. Yn y pen draw,
bydd hyn yn gofyn rheoli’r safle cyfan yn gyfun ac nid yr ymylon arfordirol yn unig fel bod corff tywod sy’n ffurfio’r twyni’n gallu mudo tua’r tir a chadw
arwynebedd y cynefinoedd twyni a’u sefyllfa berthnasol i’r ffrâm lanwol felly.
ACA Coed Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion
Byddai’n cynorthwyo pe bai modd eglurhau nad yw’r dyfrgi a’r eog, er eu bod yn bresennol ar y safle, yn nodweddion cymhwysol yr ACA.
ACA Afon Eden
Mae’r ffactorau a sensitifedd allweddol sy’n dylanwadu ar nodweddion ACA Afon Eden mae’n cael eu cyflwyno yng Nghynllun Rheoli Craidd y Safle
(er enghraifft, adran 4.1 – dangosyddion perfformiad). Felly, rydym yn aneglur pam y caiff ei ddatgan eu bod yn “anhysbys”.
ACA Corsydd Llŷn
Mae corstiroedd calchaidd gyda Cladium mariscus a rhywogaeth o’r Caricion davallianae yn nodwedd gymhwysol y safle hwn hefyd.
Mae’n werth nodi bod rhan o’r safle, SoDdGA Aber Geirch, yn cynnwys elfen arfordirol a, thra bo’r sensitifedd a nodwyd yn yr HRA yn adlewyrchu’r
materion allweddol i fwyafrif y safle, mae ffactorau ychwanegol o ran elfen hon yr ACA all fod yn berthnasol yn benodol i CRhT2. Nodwn y soniwyd
am hyn yn yr asesiad yn adran 5.
ACA Twyni Abermenai i Aberffraw
Rydym yn aneglur ynghylch y cyfeiriad at “twyni sefydlog Iwerydd a ddigalchwyd” yn yr adran hon am nad yw hyn yn nodwedd o’r safle hwn.
Sylwch fod pori’n cael ei gynnal gan wartheg mewn gyrroedd agos ar y safle hwn ac nad yw mater gridiau gwartheg yn codi mwyach.
ACA Glan-traeth
Byddai’n cynorthwyo pe bai modd eglurhau nad yw nodwedd y twyni sefydlog gyda phlanhigion llysieuol (twyni llwydion), er ei bod yn bresennol ar y
safle, yn nodwedd gymhwysol yr ACA.
ACA / AGA Arfordir Ynys Gybi
Byddai’n cynorthwyo pe bai modd eglurhau nad yw nodwedd y morlo llwyd, er ei bod yn bresennol ar y safle, yn nodwedd gymhwysol yr ACA.
ACA Bae Cemlyn
Er ei bod yn ddefnyddiol canolbwyntio yn yr adran hon ar y ffactorau rheoli allweddol sy’n dylanwadu ar gyflwr nodweddion, dylid nodi elfennau’r
amcanion cadwraeth sy’n uniongyrchol berthnasol i’r Cynllun Rheoli Traethlin hefyd, er enghraifft, pwysigrwydd cynnal y grib raeanog sy’n ganolog i
gyfanrwydd y safle.
ACA Y Fenai a Bae Conwy
Byddai’n ddefnyddiol cynnwys gwybodaeth am gyflwr nodweddion lle bo ar gael, fel y gwnaed gyda safleoedd eraill yn yr adran hon.
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2.1.116

2.1.119

2.1.122

2.1.2

Tabl 2.1

Tabl 3.1
3.2.2

3.3.1

3.3.7
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ACA Coedydd Aber
Byddai’n cynorthwyo pe bai modd eglurhau nad yw nodweddion cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i fynyddig gyda’r planhigion Ranunculion fluitantis
a Callitricho-Batrachion ac eog yr Iwerydd a dyfrgi, er eu bod yn bresennol ar y safle, yn nodweddion cymhwysol yr ACA.
ACA Pen y Gogarth
Byddai’n cynorthwyo pe bai modd eglurhau nad yw nodweddion porfeydd Calaminaraidd o’r Violetalia calaminariae, dolydd Molinia ar briddoedd
calchaidd, mawnaidd neu gleiog llawn llaid (Molinion caeruleae), palmentydd carreg galch, ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd, a choedwigoedd TilioAcerion o lethrau, sgrïau a cheunentydd a’r ystlum pedol lleiaf, er eu bod yn bresennol ar y safle, yn nodweddion cymhwysol yr ACA.
ACA Coedydd Penrhyn Creuddyn
Byddai’n cynorthwyo pe bai modd eglurhau nad yw nodweddion palmentydd carreg galch, ogofâu heb fod ar agor i’r cyhoedd, a choedwigoedd
ffawydd Asperulo-Fagetum a’r ystlum pedol lleiaf, er eu bod yn bresennol ar y safle, yn nodweddion cymhwysol yr ACA.
Nodwn a derbyniwn yr hepgorwyd ACA Porth Tywyn, ACA ac AGA Aber Dyfrdwy ac ACA Dyfrdwy a Llyn Tegid o’r asesiad hwn ar sail pellter a diffyg
llwybrau effaith.
Crynodeb o’r ymatebion ymgynghori presennol
Tra bo CCGC yn croesawu cynnwys ein sylwadau ar yr HRA fel cymorth i ddangos yn eglur sut y rhoddwyd sylw i’n materion a phryderon penodol,
dylid nodi y cymrwyd y sylwadau sy’n cael eu rhestru yn Nhabl 2.1 o nodiadau cyfarfodydd na chadarnhawyd gyda staff CCGC cyn cyflwyno unrhyw
ddrafft asesiad. Felly, ni ddylid ystyried eu bod yn cynrychioli ymatebion ffurfiol na chanllawiau CCGC i’r arfarnu hwn.
Dylid nodi, ar sail Rheoliadau 61, 62 a 66 a Rheoliadau 103 – 105, y gallai fod tri chyfnod yn dilyn cwblhau’r asesiad priodol; y prawf am wahanol
ddewisiadau, yr achos dros resymau hanfodol o fudd cyhoeddus gor-redol (IROPI), ac ystyried mesurau digolledu.
Rydym yn croesawu cynnwys pob un o’r pedwar dewis polisi posibl yn yr asesiad hwn.
Tra bo’n gywir datgan nad oes angen asesu dim ond y dewis polisi dethol (ffafriedig) yn yr HRA hwn, gall fod yn werth sylwi, os bydd yr asesiad yn
dod i gasgliad nad oes modd diystyru effeithiau andwyol, yna efallai y bydd angen ystyried dewisiadau polisi eraill i lwyddo prawf gwahanol
ddewisiadau. Os felly, byddem yn rhagweld y byddai proses cloriannu a dewis polisi sy’n sail i gynhyrchiad CRhT2 ateb gofynion y prawf hwn i
raddau helaeth ond gall fod yn ddefnyddiol ystyried hyn wrth asesu’r dewisiadau polisi dewisol.
Gall fod yn anodd amcangyfrif gallu polisïau CRhT2 i effeithio ar gynefinoedd a rhywogaethau arfordirol (morol, islanwol, rhynglanwol a daearol) dros
gyfnod yn absenoldeb gwybodaeth o fodelu manwl (fel ar gyfer CHaMP). Felly, rydym yn croesawu’r bwriad i wneud gwaith mapio a modelu
ychwanegol ar gyfer yr asesiad hwn.
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3.3.153.3.17

Mae’n bwysig nodi bod gwahaniaeth amlwg wrth ddefnyddio’r termau “lliniaru” a “digolledu” mewn cysylltiad â’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd. Os daw’r
asesiad i gasgliad nad oes modd dangos na fydd polisïau’r Cynllun yn cael unrhyw effeithiau andwyol, ac y gall fod colled neu niwed i nodweddion,
yna dylai lluniwr y Cynllun geisio’i newid neu weithredu mesurau fel nad yw’r effeithiau hyn yn digwydd (mesurau osgoi neu ddiddymu) neu’n cael eu
gostwng fel nad ydynt mwyach yn arwyddocaol, yn unigol neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau eraill (mesurau gostwng). Caiff hyn ei wneud yng
ngoleuni amcanion cadwraeth y safleoedd ac, yn aml, caiff ei alw’n lliniaru. Os nad oes modd osgoi, diddymu na gostwng unrhyw effeithiau andwyol
a nodwyd trwy weithredu mesurau o’r fath, yna gall y Cynllun fwrw ymlaen yn unig os nad oes unrhyw wahanol ddewisiadau llai andwyol ac achos
dros IROPI yn cael ei wneud a’i dderbyn. Bryd hynny mae gofyniad i ystyried mesurau digolledu, h.y. y gweithrediadau hynny sy’n angenrheidiol i
gynnal cyfanrwydd y safle ar waethaf yr effeithiau andwyol. O dderbyn y diffiniad hwn, mae’n anodd gweld sut y gallai unrhyw greu cynefin a nodwyd
yn lle colledion neu niwed all fod i nodweddion y safle, ond yn cael ei wneud oddi allan i ffiniau’r safle, ateb gofynion yr amcanion cadwraeth a chael
ei ystyried fel lliniaru. Felly, os caiff mesurau o’r fath eu nodi fel angenrheidiol o ganlyniad i’r asesiad, yna dylent gael eu diystyru fel lliniaru a dim ond
eu hystyriodd os bydd y cynllun yn llwyddo’r prawf IROPI.
Ond bod y gwahaniaeth rhwng ‘lliniaru’ a ‘digolledu’ (fel y disgrifiwyd uchod) yn cael ei gofio, mae hwn yn ddisgrifiad clir a chryno iawn o broses
benderfynu atebion eraill ac IROPI.

3.4.2

Heblaw pan fo mesurau lliniaru’n cael eu hystyried (gwelwch y sylwadau ar 3.3.13) mae hwn yn strwythur rhesymol ar gyfer yr adroddiad HRA.

3.3.13

4.2.2

4.2.3

Tabl 5.1

Tabl 5.1
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Rydym yn cytuno y bydd y prif effeithiau ‘ar y cyd’ all godi o Gynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) awdurdodau lleol yn berthnasol i neilltuo tiroedd ar
gyfer tai, cyflogaeth ac ati, ond dylid nodi hefyd unrhyw effeithiau cysylltiedig ag isadeiledd, yn enwedig cludiant, polisïau mwynau a gweithgareddau
adloniadol.
Tra’r ydym yn derbyn bod CDLl a TAN 15 Datblygu a Pherygl Llifogydd yn ddogfennau allweddol wrth asesu’r posibilrwydd effeithiau’r CRhT2 ‘ar y
cyd’ â chynlluniau a phrosiectau eraill, dylech hefyd ystyried effeithiau tebygol cynlluniau penodol fel cynlluniau cludiant rhanbarthol a chenedlaethol,
cynlluniau gwastraff, strategaethau mwynau a chynlluniau a chynigion ynni, yn enwedig y Datganiadau Polisi Cenedlaethol cysylltiedig ag atomfeydd
newydd ac ynni adnewyddadwy.
ACA Bae Caerfyrddin a’i Aberoedd. Tra’r ydym yn cymeradwyo agwedd ragofalus yr asesiad hwn mewn cysylltiad ag ACA Bae Caerfyrddin a’i
Aberoedd ac yn croesawu’r gydnabyddiaeth y gall polisïau CRhT2 effeithio ar nifer o nodweddion y safle, yn enwedig ffurf a swyddogaeth nodwedd
yr Aberoedd, o dderbyn pellter y safle hwn o ardal CRhT2 a diffyg llwybrau effaith amlwg, ni fyddem yn disgwyl i effeithiau unrhyw ddewisiadau polisi
CRhT2 Gorllewin Cymru fod yn debygol neu, pe byddent yn digwydd, iddynt fod yn arwyddocaol yn yr achos hwn
AGA Bae Caerfyrddin. Gwelwch y sylwadau ar ACA Bae Caerfyrddin.
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ACA Sir Benfro Forol. Tra’r ydym yn deall na fyddai dewis polisi Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) o angenrheidrwydd yn peri effeithiau andwyol o
ganlyniad i’r Cynllun, dylid nodi, oherwydd bod y nodwedd morlyn arfordirol yn cael ei gadw, o leiaf yn rhannol, trwy gynnal amddiffynfeydd presennol
yr arfordir, yna gallai rhoi’r gorau i’r amddiffynfeydd hyn beri effeithiau andwyol ar y nodwedd hon. Felly, byddem yn argymell cymryd agwedd debyg
i’r dewis Adlinio Rheoledig (MR) yn yr achos hwn.
ACA Afonydd Cleddau. Fe all polisïau HTL ar hyd ACA Afonydd Cleddau isaf arwain at darfu ac effeithiau rhwystr ar nodweddion yr ACA o
ganlyniad, er enghraifft, gwaith cynnal adeileddau presennol. Tra’r ydym yn deall y bydd hyn yn dibynnu’n fawr ar fanylion unrhyw gynigion, ac y dylid
delio â hyn ar lefel y Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd (FRMS), gan gynnwys unrhyw fesurau lliniaru fydd yn angenrheidiol i osgoi, ddileu neu
ostwng unrhyw effeithiau sylweddol tebygol, dylid ei gydnabod yn yr asesiad hwn.
ACA Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston. Tra gall fod materion yn codi gydag elfen Llynnoedd Bosherston y safle hwn o ran
rheoli’r ymylon arfordirol, yn enwedig mewn cysylltiad â dewisiadau polisi MR a NAI, o dderbyn nad yw CRhT2 Gorllewin Cymru’n cwmpasu rhan hon
y safle, rydym yn ansicr a yw’n arbennig o berthnasol i’r asesiad hwn.
ACA Afon Teifi. Gall dewisiadau HTL a MR hefyd fod ag effeithiau tarfu ar y nodweddion pysgod ymfudol a dyfrgwn. Tra’r ydym yn deall bod
effeithiau posibl y dewisiadau hyn yn dibynnu ar y cynigion manwl ar gyfer y celloedd hyn, ac yn rhagweld y byddai’r rhain yn cael eu hasesu fel rhan
o’r FRMS a HRA lefel Prosiect, byddem hefyd yn disgwyl i’r materion hyn gael eu hystyried o fewn HRA CRhT2 i sicrhau bod y cynlluniau /
prosiectau haen is yn lliniaru unrhyw effeithiau posibl yn ddigonol.
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau. Tra’r ydym yn deall na fyddai dewis polisi Dim Ymyriad Gweithredol (NAI) o angenrheidrwydd yn peri effeithiau andwyol o
ganlyniad i’r Cynllun, dylid nodi, oherwydd bod y nodwedd morlyn arfordirol yn cael ei gadw, o leiaf yn rhannol, trwy gynnal amddiffynfeydd presennol
yr arfordir, yna gallai rhoi’r gorau i’r amddiffynfeydd hyn beri effeithiau andwyol ar y nodwedd hon. Felly, byddem yn argymell cymryd agwedd debyg
i’r dewis Adlinio Rheoledig (MR) lle bo nodweddion morlyn arfordirol yn dibynnu ar y fath amddiffynfeydd.
Cors Fochno. Tra byddai gobaith na fyddai dewis MR o’i ddefnyddio’n ystyriol yn peri effeithiau sylweddol ar safle Cors Fochno, byddai hyn yn
dibynnu’n fawr iawn ar fanylion y FRMS lleol a chynigion y cynllun. O ganlyniad, os caiff y dewis polisi hwn ei gymhwyso i unrhyw un o’r celloedd
sydd â’r gallu i effeithio ar safle Cors Fochno, dylid ystyried y gallant gael effaith sylweddol debygol a’u trafod yn fanylach gan yr HRA hwn.
ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn. Gall dewisiadau HTL a MR hefyd fod ag effeithiau tarfu ar y nodweddion pysgod ymfudol a dyfrgwn. Tra’r ydym yn
deall bod effeithiau posibl y dewisiadau hyn yn dibynnu ar y cynigion manwl ar gyfer y celloedd hyn, ac yn rhagweld y byddai’r rhain yn cael eu
hasesu fel rhan o’r FRMS a HRA lefel Prosiect, byddem hefyd yn disgwyl i’r materion hyn gael eu hystyried o fewn HRA CRhT2 i sicrhau bod y
cynlluniau / prosiectau haen is yn lliniaru unrhyw effeithiau posibl yn ddigonol.
ACA Twyni Abermenai i Aberffraw. Sylwch nad oes llyn ar drwyn Abermenai ac, o dderbyn bod Llyn Rhos Ddu a Llyn Coron gryn bellter tua’r tir, bod
unrhyw un o’r polisïau’n annhebygol o gael unrhyw effaith arwyddocaol (cadarnhaol neu negyddol) ar y nodweddion hyn.
ACA Bae Cemlyn ac AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid. Tra’r ydym yn deall na fyddai dewis polisi Dim Ymyriad
Gweithredol (NAI) o angenrheidrwydd yn peri effeithiau andwyol o ganlyniad i’r Cynllun, dylid nodi, oherwydd bod y nodwedd morlyn arfordirol yn
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cael ei gadw, o leiaf yn rhannol, trwy gynnal amddiffynfeydd presennol yr arfordir, yna gallai rhoi’r gorau i’r amddiffynfeydd hyn beri effeithiau andwyol
ar y nodwedd hon. Felly, byddem yn argymell, yn achos nodwedd y morlyn a’r nodweddion adar y mae’n eu cynnal, cymryd agwedd debyg at y NAI
i’r un ar gyfer dewisiadau Adlinio Rheoledig (MR) (h.y. ‘effaith sylweddol debygol’). Yn ddiweddar gorffennodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
astudiaeth fanwl i ddyfodol y safle hwn a ddylai ysbrydoli asesiad pellach.
ACA y Fenai a Bae Conwy. Tra’r ydym yn deall bod y dewis MR yn debygol o arwain at greu cynefin rhynglanwol newydd, teimlwn y dylid bod ag
agwedd debyg i’r hyn a gymrwyd ar y safleoedd morol eraill yma hefyd ac y dylid ystyried y gall effeithiau dewisiadau polisi MR oherwydd newidiadau
posibl i’r broses arfordirol fod yn sylweddol hefyd.
Rydym yn nodi ac yn derbyn bod ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro, ACA Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd, Safle Ramsar Corsydd Ynys
Môn a Llŷn, ACA Glynllifon, ACA Glan-traeth, ACA Llyn Dinam, ACA Coedydd Aber ac ACA Coedydd Penrhyn Creuddyn wedi cael eu hepgor o’r
asesiad hwn ar sail pellter a diffyg llwybrau effaith yn ogystal ag ACA Porth Tywyn, ACA ac AGA Aber Dyfrdwy acr ACA Dyfrdwy a Llyn Tegid.
Byddem hefyd yn awgrymu y byddai modd hepgor AGA Bae Caerfyrddin, ACA Bae Caerfyrddin a’i Aberoedd ac ACA Twyni Caerfyrddin hefyd trwy
ddefnyddio meini prawf tebyg.
Nodwn y bwriad i ddwyn gweddill y safleoedd ymlaen o’r asesiad hwn i’w cloriannu’n fwy manwl pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael ar y
dewisiadau polisi dewisol ar gyfer pob uned. Edrychwn ymlaen at roi sylwadau ar elfen hon yr asesiad priodol maes o law.
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Atodiad IV – Tablau Asesu

Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 1: PDZ 1 - Marloes a Phenrhyn Sain Ffraid: Penrhyn y Santes Ann i Drwyn Borough (gan gynnwys Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer)
Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

ACA Arfordir Calchfaen De-orllewin Cymru - Oddi allan i ffiniau CRhT2 (tuag 8.5km) ond gall deimlo effaith unrhyw newidiadau mewn prosesau arfordirol o ganlyniad i’r CRhT.
 Mae planhigion clogwyni ac agennau’n dal i ffurfio gorchudd
agored iawn o rywogaethau’n byw mewn agennau wedi
gwreiddio’n ddwfn ac yn ffurfio rhesen gul ar hyd ymylon y
clogwyni serth. Ar eu hymylon tua’r môr mae’r cymunedau
clogwyni ac agennau’n graddio i’r parth cennau uwcharfordirol.
Tua’r tir maent yn cyfarfod y cymunedau glaswelltir morol a
theroffytau sydd eu hunain yn cydgymysgu â’r rhostiroedd morol.
Yn nodweddiadol cysylltwyd sampier y geifr a môr-lafant y graig
ag agennau a silffoedd ac maent yn dal i fod yn eithaf helaeth lle
mae amgylchiadau agored a digysgod yn gyffredin.
 Mae’r porfeydd morol yn amrywio o glastiroedd agored byrion
gyda darnau achlysurol o dir noeth i lastiroedd talach, mwy
caeëdig lle mae peiswellt coch (Festuca rubra) yn ffurfio tuswau a
“matresi”. At ei gilydd, mae’r cymunedau glaswelltir sydd fwy dan
ddylanwad y môr ar y safle hwn yn digwydd ar y llethrau agored
sy’n wynebu’r de a’r de-orllewin.
 Mewn sefyllfaoedd llai agored mae’r porfeydd yn dangos llai o
ddylanwad y môr gyda rhywogaethau fel briallu Mair (Primula
veris) a chlychau’r gog (Hyacinthoides non-scripta). Mae’r
porfeydd hefyd yn cynnal poblogaethau pwysig o anifeiliaid diasgwrn-cefn nodweddiadol fel morgrug a glöynnod byw yn
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
ogystal â thrychfilod cysylltiedig â phriddoedd agored, gwreiddiau
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
gwair neu dail fel larfaod pryfed teiliwr a chwilod amrywiol.
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
 Maint cynefin a
 Mae rhostir morol yn digwydd mewn mannau agored fel clystyrau
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
dosbarthiad.
o rostir isel, a dociwyd gan y gwynt llawn grug (Calluna vulgaris)
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
 Cyflwr cynefin.
Clogwyni môr dan
a grug y mêl (Erica cinerea). Mae rhywogaethau fel seren y
 Maint poblogaeth
dyfiant o arfordiroedd
Amherthnasol
Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r clogwyni
gwanwyn (Scilla verna), llysiau’r llaeth (Polygala spp.), fioled
a dosbarthiad
dan dyfiant yn cael erydu’n naturiol, fyddai’n caniatáu
Iwerydd a’r Baltig
welw (Viola lactea) a hesg (Carex spp.) yn bresennol mewn
planhigion
dilyniant naturiol o blanhigion.
clystyrau. Mae hyn yn ildio i rostir sych llawn eithin Ffrengig
anghyffredin a
(nodwedd 3) mewn llecynnau mwy cysgodol.
phrin.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac

Mae planhigion clogwyni ac agennau’n tyfu’n naturiol ar silffoedd
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
creigiog agored ac agennau addas ar hyd a lled y safle. Mae
yn PDZ 1.
amrywiaeth y mathau o dyfiant yn adlewyrchu maint y cysylltiad â
dylanwadau’r môr – gan gynnwys cymunedau clustog Mair,
ffenigl y môr a sampier y geifr, lafant y môr, betys arfor a llyriad
arfor.

Glaswelltir morol yw tua 15% o arwynebedd y safle.

Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y glaswelltir morol:
clustog Mair Armeria maritima; seren y gwanwyn Scilla verna a
llyriad arfor Plantago maritime.

Gweundir morol yw tua 10% o arwynebedd y safle.

Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y gweundir morol: grug;
grug y mêl a seren y gwanwyn.

Caiff poblogaethau eu cynnal o rywogaethau planhigion
fasgwlaidd ac is sy’n brin ac anghyffredin ledled y wlad,
cysylltiedig â chlogwyni ac agennau, glaswelltir morol a
glaswelltir calchaidd cysylltiedig.

Caiff rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori
eu cadw dan reolaeth, yn enwedig byswellt Dactylis glomerata,
glaswellt twr Brachypodium pinnatum, rhedyn ungoes Pteridium
aquilinum ac eithin mân Ulex gallii.

Mae planhigion estron fel ffigys y Penrhyn Carpobotus edulis yn
absennol neu’n brin.
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Nodwedd
Gymhwysol

Twyni sefydlog gyda
phlanhigion llysieuol
(‘twyni llwydion’)

Cynefin Cynhaliol

Amherthnasol

Priodwedd

 Maint a
dosbarthiad
cynefin.
 Cyflwr cynefin.
 Maint poblogaeth
a dosbarthiad
safleoedd cen
Fulgensia fulgens.
 Cyflwr safleoedd
Fulgensia.

Targed









Rhostiroedd sych
Ewropeaidd

Amherthnasol

 Maint a
dosbarthiad
cynefin.
 Cyflwr cynefin.






Porfeydd sych llednaturiol a
chyfansoddiad
prysgdir: ar
swbstradau calchaidd
(Festuco-Brometalia)

Amherthnasol

 Maint a
dosbarthiad
cynefin.
 Ansawdd cynefin.





Ogofâu heb fod ar
agor i’r cyhoedd

Amherthnasol

 Maint a
dosbarthiad
ystlumod.
 Maint a
dosbarthiad
safleoedd nythu’r
frân goesgoch
mewn ogofâu.
 Cyflwr ogofâu.









Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr

Amherthnasol

 Maint a
dosbarthiad.
 Cyflwr yr ogofâu.






Effeithiau Posibl

Twyni sefydlog yw tuag 20% o arwynebedd y safle.
Bydd y planhigion canlynol yn gyffredin mewn glastir byr, agored:
Asperula cyanchica, Carlina vulgaris, Euphrasia spp., Gentianella
amarella, Linum catharticum, Lotus corniculatus, Pilosella
officinarum, Plantago coronopus, Sedum acre, Thymus
polytrichus, Viola spp., Anacamptis pyramidalis.
Bydd clytiau o dywyrch agored, llawn cen yn cynnal Fulgensia
fulgens ar fwsogl Trichosporum mewn amryw fannau a fapiwyd
yn unedau rheoli 2a, 2b, 3b 3c.
Bydd rhywogaethau estron yn absennol, a bydd rhywogaethau
dangos negyddol eraill (fel rhedyn ungoes) dan reolaeth mewn
glaswelltir twyni sefydlog.
Bydd rhafnwydden y môr Hippophae rhamnoides yn absennol o
holl gyfundrefnau twyni o fewn yr ACA.
Bydd maint presennol y rhostir sych yn cael ei gynnal.
Bydd rhostir sych yn llenwi rhannau o’r safle lle mae gweundir yn
ymestyn tu hwnt i barth dylanwad y môr.
O ganlyniad gall rhostir sych fod heb nodwedd rhywogaethau
rhostir morol.
Bydd strwythur llawer o’r rhostir sych yn fyr ac agored.
Bydd y rhostiroedd sych yn cynnal rhywogaethau nodweddiadol
fel y brith gwyrdd (Argynnis aglaja) a’r glesyn serennog Plebeius
argus.
Bydd y porfeydd sych lled-naturiol a chyfansoddiad prysgdir ar
swbstradau calchaidd (Festuco-Brometalia) / porfeydd sych a
phrysgdiroedd ar sialc neu garreg galch i’w priodoli i’r cymunedau
DCLl glaswelltir Festuca – Avenula (CG2) a phorfeydd Festuca –
Hieracium – Thymus (CG7).
Bydd y cymunedau sy’n ffurfio’r nodwedd hon yn gorchuddio o
leiaf 14ha yn SoDdGA Clogwyni a Thwyni Castellmartin a 10ha
yn SoDdGA Ystagbwll a Chei Ystagbwll i Ben Treŵen, a 18ha yn
SoDdGA Arfordir Gŵyr (sydd hefyd yn cynnwys cymuned DCLl
CG1) yn digwydd fel clytiau bach ar hyd copaon clogwyn
arfordirol, ymysg y porfeydd twyni sefydlog, yn bennaf ar
briddoedd tenau dros ardaloedd o greigwely carreg galch.
Bydd y nodwedd yn cynnal amrywiaeth o rywogaethau planhigyn
ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn nodweddiadol.
Nid yw’r cyhoedd yn tarfu fawr ddim ar yr ogofâu.
Mae’r ogofâu’n dal yn addas fel mannau clwydo / safleoedd
gaeafgysgu ystlumod.
Ogofâu sy’n cael eu defnyddio gan frain coesgoch yn magu’n
aros yn ddigyffwrdd ar gyfer brain coesgoch.
Bydd diddordeb daearegol yr ogofâu’n weladwy.
Bydd prosesau naturiol fel cwymp bach creigiau’n cael eu
goddef.
Dylai fod tarfu lleiaf ar yr ogofâu a dylent aros ar gau i’r cyhoedd.
Dylai’r ogofâu aros yn addas fel mannau clwydo / safleoedd
gaeafgysgu ystlumod.
Dylai’r ogofâu sy’n cael eu defnyddio gan y morlo llwyd aros yn
rhydd o aflonyddu dynol.
Bydd diddordeb daearegol yr ogofâu’n weladwy.
Bydd prosesau naturiol fel cwympiadau bach creigiau’n cael eu
goddef.
Ni ddylai gweithgaredd llanwol mewn ogofâu’n rhannol dan ddŵr
gael fawr ddim effaith ar amgylchedd mewnol yr ogof (lle mae’r
ogof yn fan clwydo ystlumod).
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Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r clogwyni
dan dyfiant yn cael erydu’n naturiol, fyddai’n caniatáu
dilyniant naturiol o blanhigion, ac ymateb y gwastadedd llaid
a gwastadedd tywod rhynglanwol a chynefinoedd twyni i
gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Gall cynefin gael ei golli o ganlyniad i ymwthiad halwynog yn
dilyn cynnydd yn lefel y môr; fodd bynnag, mae hyn
oherwydd proses naturiol yn hytrach na pholisi’r CRhT. Nid
yw’n ymddangos bod maint y llifogydd dros y 3 chyfnod yn
effeithio ar y cynefin hwn.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ1.

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Ni fydd polisi CRhT2 yn effeithio ar fannau clwydo ystlumod.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai

Twyni symudol
elfennol

Amherthnasol

Ni nodwyd unrhyw amcanion cadwraeth yn y Cynllun Rheoli Craidd.

Amherthnasol

Ni nodwyd unrhyw amcanion cadwraeth yn y Cynllun Rheoli Craidd.

Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r clogwyni
dan dyfiant yn cael erydu’n naturiol, fyddai’n caniatáu
dilyniant naturiol o blanhigion, ac ymateb y gwastadedd llaid
a gwastadedd tywod rhynglanwol a chynefinoedd twyni i
gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.

Twyni symudol ar hyd
y draethlin gydag
Ammophila arenaria
(‘twyni gwynion’)

Llaciau twyni llaith

Amherthnasol

Ni nodwyd unrhyw amcanion cadwraeth yn y Cynllun Rheoli Craidd.

Amherthnasol

Ni nodwyd unrhyw amcanion cadwraeth yn y Cynllun Rheoli Craidd.



Ystlum pedol mwyaf
Rhinolophus
ferrumequinum

Ogofâu heb fod ar
agor i’r cyhoedd

 Maint a
dosbarthiad
ystlumod pedol
mwyaf.
 Poblogaeth yn yr
ardal graidd





Bydd ystlumod pedol mwyaf yn dal i ddefnyddio clwydi hysbys
mewn ogofâu heb i’r cyhoedd darfu arnynt.
Mae baw neilltuol yn dangos presenoldeb ar bob adeg o’r
flwyddyn ond mae niferoedd mwyaf ystlumod yn debygol o fod
yno yn y cyfnod rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth.
Mae’r boblogaeth uchaf yn y gaeaf ym mhrif Ogof Castellmartin
yn cyfrif am ryw 20% o boblogaeth ystlumod pedol mwyaf ACA
Safleoedd Ystlumod Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston.
Mae poblogaeth yr ystlumod pedol mwyaf yn yr ogofâu sy’n cael
eu harolygu’n sefydlog neu’n cynyddu.
Bydd prosesau naturiol fel cwymp creigiau’n cael eu goddef ond
mae ffactorau eraill sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn
dan reolaeth.
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Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai clogwyni
dan dyfiant yn y PDZ hwn yn cael erydu’n naturiol, fyddai’n
sicrhau cyflenwad parhaus o waddodion ar gyfer y
cynefinoedd twyni hyn i ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel
y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Byddai clogwyni creigiog yn cael erydu’n naturiol, fyddai’n
sicrhau parhad erydiad (cafnu) yr ogofâu.
Gall cynefin gael ei golli wrth i gynnydd yn lefel y môr leihau
meintiau’r ogofâu, er bod hyn yn ymateb naturiol i gynnydd
yn lefel y môr ac nid o ganlyniad i bolisi CRhT2.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
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Nodwedd
Gymhwysol

Crwynllys cynnar
Gentianella anglica

Cynefin Cynhaliol
 Twyni sefydlog
gyda phlanhigion
llysieuol (‘twyni
llwydion’)
 Porfeydd sych
lled-naturiol a
chyfansoddiad
prysgdir: ar
swbstradau
calchaidd
(FestucoBrometalia)

Priodwedd

 Maint a
dosbarthiad y
rhywogaeth.
 Maint ac ansawdd
y cynefin

Targed








Llysiau’r afu
Petalophyllum ralfsii

Twyni sefydlog gyda
phlanhigion llysieuol
(‘twyni llwydion’)

 Dosbarthiad a
maint poblogaeth.
 Cyflwr y cynefin.





Effeithiau Posibl

Bydd y nodwedd yn bresennol yn Ystagbwll.
Mae crwynllys Cymreig gyda thri neu lai o ryngnodau a rhyngnod
terfynol hir, sy’n cyfrannu 40-100% o uchder y goes (yn cyfateb i
ddiffiniad / disgrifiad cyfredol crwynllys cynnar) i’w cael mewn o
leiaf 4 o laciau twyni sych agored ar Gwningar Ystagbwll ac
mewn glaswelltir calchaidd agored arall, llawn perlysiau.
Bydd ymchwil / arolwg pellach yn cadarnhau bod y ffurfiau hyn yn
bendant yn wahanol i Gentianella amarelle.

Mae P. ralfsii yn dal yn bresennol yn SoDdGA Twyni Broomhill.
Mae P. ralfsii yn digwydd yn drwchus mewn llaciau twyni addas
yn SoDdGA Twyni Brownslade.
Yn y ddau safle mae ardaloedd o laciau twyni calchaidd agored,
llaith, gyda chlytiau o gynefin addas a gorau oll yn bresennol.
Mewn llaciau twyni Addas mae clytiau o dir noeth sy’n cael eu
cytrefu gan gennau gludiog (Collema spp.) a mwsoglau Barbula.
Mae gwartheg a defaid yn dal i bori Twyni Brownslade yn y
gaeaf, sy’n cynorthwyo cynnal y glaswellt byr ac amgylchiadau
agored sy’n angenrheidiol i P. ralfsii.
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Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir gan fod y dynodiad tuag 8.5km o derfyn
PDZ 1 ar Benrhyn y Santes Ann.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r clogwyni
dan dyfiant yn cael erydu’n naturiol, fyddai’n caniatáu
dilyniant naturiol o blanhigion, ac ymateb y gwastadedd llaid
a gwastadedd tywod rhynglanwol a chynefinoedd twyni i
gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

ACA Sir Benfro Forol
Aberoedd

Amherthnasol

Dim aberoedd yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.

Cilfachau a baeau
mawr bas

Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni (yn
ogystal â chynefin cynhaliol tafol y traeth) ymateb i gynnydd
yn lefel y môr.

Amherthnasol



Creigresi

Amherthnasol


Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai

Amherthnasol





Cyrhaeddiad.
Strwythur a
swyddogaeth.
Rhywogaethau
nodweddiadol.


Amherthnasol

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a
phob un o’u prif gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu. O ran
nodwedd y cilfachau a baeau mae’r rhain yn cynnwys; cilfach
Porth Sain Ffraid, ria Aberdaugleddau, amfaeau a chilfachau
ymylol. O ran nodwedd y morlynnoedd arfordirol mae hyn yn
dibynnu ar ofynion cynnal yr adeiledd cronni gwneud a chynnal y
morlynnoedd i’w diben gwreiddiol neu ddiben dilynol sy’n
rhagflaenu dynodiad o’r safle.
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a
chemegol angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y
cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae;
daeareg, gwaddodeg, geomorffoleg, hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod, cydadweithiau biolegol. Mae hyn yn
cynnwys yr angen bod maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion: ar neu islaw crynoadau canllawiau statudol
presennol, o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn
niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion, poblogaethau
rhywogaethau, eu cyflenwad a’u cyrhaeddiad. Difwynwyr yn y
golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i fod: ar
neu islaw crynoadau canllawiau statudol presennol, islaw’r hyn a
allai beri cynnydd mewn crynoadau difwynwyr mewn
gwaddodion neu fywyd, islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i
gynhaliaeth hirdymor y nodweddion, rhywogaethau,
poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae: cyfoeth rhywogaethau, strwythur
a dynameg poblogaeth, iechyd ffisiolegol, gallu atgenhedlol,
denu, symudedd a chyrhaeddiad.

Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
[Bydd cyfanswm o 3.2ha o ACA Sir Benfro Forol yn cael ei
golli yn y cyfnod cyntaf, gyda chyfanswm o 5.9ha yn yr ail
gyfnod a chyfanswm o 10.2ha yn y trydydd cyfnod o
ganlyniad i ddewis polisi NAI.
O dderbyn bod arfordir PDZ 1 yn cynnwys clogwyni a
glannau naturiol heb unrhyw amddiffynfeydd o waith dyn – un
o ganlyniadau prosesau naturiol yw colli cynefin.]
Heb fod yn bresennol yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni (yn
ogystal â chynefin cynhaliol tafol y traeth) ymateb i gynnydd
yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
[Bydd cyfanswm o 3.2ha o ACA Sir Benfro Forol yn cael ei
golli yn y cyfnod cyntaf, gyda chyfanswm o 5.9ha yn yr ail
gyfnod a chyfanswm o 10.2ha yn y trydydd cyfnod o
ganlyniad i ddewis polisi NAI.
O dderbyn bod arfordir PDZ 1 yn cynnwys clogwyni a
glannau naturiol heb unrhyw amddiffynfeydd o waith dyn – un
o ganlyniadau prosesau naturiol yw colli cynefin.]

Morlynnoedd arfordirol

Amherthnasol

Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK LtdCRhT2 Gorllewin Cymru
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Nodwedd
Gymhwysol
Dolydd heli Iwerydd
(GlaucoPuccinellietalia
maritimae)

Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.

Amherthnasol

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni (yn
ogystal â chynefin cynhaliol tafol y traeth) ymateb i gynnydd
yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Amherthnasol

[Bydd cyfanswm o 3.2ha o ACA Sir Benfro Forol yn cael ei
golli yn y cyfnod cyntaf, gyda chyfanswm o 5.9ha yn yr ail
gyfnod a chyfanswm o 10.2ha yn y trydydd cyfnod o
ganlyniad i ddewis polisi NAI.




Morlo llwyd
Halichoerus grypus


Cilfachau a
baeau mawr
bas
Aberoedd







Tafolen y traeth
Rumex rupestris

Llysywen bendoll y
môr Petromyzon
marinus

Effeithiau Posibl




Dolydd heli
Iwerydd
(GlaucoPuccinellietalia
maritimae)

Cilfachau a
baeau mawr
bas
Aberoedd

Poblogaethau.
Cyrhaeddiad.
Cynefin a
rhywogaethau
cynhaliol.



Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran
hyfyw o’i chynefin naturiol. Elfennau pwysig yw maint y
boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn y
safle. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dyfrgi a’r morlo
llwyd; mae baich difwynwyr yn deillio o weithgaredd dynol islaw’r
hyn all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu atgenhedlu.
O ran y morlo llwyd, ni ddylid lleihau poblogaethau o ganlyniad i
weithgaredd dynol.
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw
amrediad naturiol y boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o
ostwng hyd y gellir rhagweld. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi
o ran y dyfrgi a’r morlo llwyd: nid yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA
ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei gyfyngu na’i
rwystro, mae adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu
hwnt, ac mae lleoliad a maint cynefin cynhaliol sy’n cael ei
ddefnyddio gan y rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac
ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu.
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a
rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel
bod dosbarthiad, digonedd a dynameg poblogaethau’r
rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n
sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae:
dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth ac ansawdd cynefin,
ysglyfaeth sydd ar gael a’i ansawdd. Fel rhan o’r amcan hwn
dylid nodi: bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus
sy’n dibynnu ar bysgodfeydd masnachol presennol fod gymaint
neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyrraedd uchafbwynt cynnyrch
cynaliadwy a sicr yn y pen draw, bod rheolaeth a rheoliad
gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o effeithio’n
wrthwynebus ar nodwedd y rhywogaeth yn briodol i’w chynnal
mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw, y dylai halogiad
rhywogaethau all fod yn ysglyfaethus fod islaw crynoadau a allai
fod yn niweidiol i’w iechyd ffisiolegol, bod tarfu gan weithgaredd
dynol islaw’r hyn sy’n atal llwyddiant atgenhedlol, iechyd
ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor, ac o ran y dyfrgi bod
ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr croyw o safon
i’w yfed ac ymdrochi ynddo.

O dderbyn bod arfordir PDZ 1 yn cynnwys clogwyni a
glannau naturiol heb unrhyw amddiffynfeydd o waith dyn – un
o ganlyniadau prosesau naturiol yw colli cynefin.]
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni (yn
ogystal â chynefin cynhaliol tafol y traeth) ymateb i gynnydd
yn lefel y môr.
Mae morloi llwydion i’w cael ar hyd darnau arbennig o forlin
PDZ 1. Fodd bynnag, ychydig iawn o gynefin fydd yn cael ei
golli yn y pen draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r
arfordir erydu’n naturiol heb effeithio, felly, ar safleoedd
glanio’r morlo.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni (yn
ogystal â chynefin cynhaliol tafol y traeth) ymateb i gynnydd
yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni ymateb i
gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
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Nodwedd
Gymhwysol

Llysywen bendoll yr
afon Lampetra
fluviatilis

Cynefin Cynhaliol





Herlyn Alosa alosa


Cilfachau a
baeau mawr
bas
Aberoedd

Cilfachau a
baeau mawr
bas
Aberoedd

Priodwedd

Targed

Gwangen Alosa fallax







Dyfrgi Lutra lutra




Cilfachau a
baeau mawr
bas
Aberoedd

Aberoedd
Creigresi.
Ponciau tywod
dan ychydig o
ddŵr y môr
drwy’r adeg
Gwastadeddau
llaid a
gwastadeddau
tywod heb fod
dan ddŵr y môr
ar drai.
Morlynnoedd
arfordirol.
Dolydd heli
Iwerydd.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.








Effeithiau Posibl

Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni ymateb i
gynnydd yn lefel y môr.
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran
hyfyw o’i chynefin naturiol. Elfennau pwysig yw maint y
boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn y
safle. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dyfrgi a’r morlo
llwyd; mae baich difwynwyr yn deillio o weithgaredd dynol islaw’r
hyn all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu atgenhedlu.
O ran y morlo llwyd, ni ddylid lleihau poblogaethau o ganlyniad i
weithgaredd dynol.
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw
amrediad naturiol y boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o
ostwng hyd y gellir rhagweld. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi
o ran y dyfrgi a’r morlo llwyd: nid yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA
ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei gyfyngu na’i
rwystro, mae adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu
hwnt, ac mae lleoliad a maint cynefin cynhaliol sy’n cael ei
ddefnyddio gan y rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac
ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu.
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a
rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel
bod dosbarthiad, digonedd a dynameg poblogaethau’r
rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n
sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae:
dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth ac ansawdd cynefin,
ysglyfaeth sydd ar gael a’i ansawdd. Fel rhan o’r amcan hwn
dylid nodi: bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus
sy’n dibynnu ar bysgodfeydd masnachol presennol fod gymaint
neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyrraedd uchafbwynt cynnyrch
cynaliadwy a sicr yn y pen draw, bod rheolaeth a rheoliad
gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o effeithio’n
wrthwynebus ar nodwedd y rhywogaeth yn briodol i’w chynnal
mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw, y dylai halogiad
rhywogaethau all fod yn ysglyfaethus fod islaw crynoadau a allai
fod yn niweidiol i’w iechyd ffisiolegol, bod tarfu gan weithgaredd
dynol islaw’r hyn sy’n atal llwyddiant atgenhedlol, iechyd
ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor, ac o ran y dyfrgi bod
ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr croyw o safon
i’w yfed ac ymdrochi ynddo.
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Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni ymateb i
gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni ymateb i
gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd twyni ymateb i
gynnydd yn lefel y môr.
Mae dyfrgwn i’w cael ar hyd darn cyfyngedig iawn o forlin
PDZ 1. Fodd bynnag, ychydig iawn o gynefin fydd yn cael ei
golli yn y pen draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r
arfordir erydu’n naturiol heb effeithio, felly, ar safleoedd
glanio’r morlo.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

AGA Arfordir Castellmartin
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.

Glaswelltir a rhosydd
morol

Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Twyn tywod




Rhywogaeth Erthygl
4.1 sy’n bwysig yn
rhyngwladol (magu):
Brân Goesgoch
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Clogwyni ac
agennau morol






Ogofâu môr

Dosbarthiad
poblogaeth.
Maint
poblogaeth.
Cynhyrchiant
blynyddol.
Maint cynefin
bwydo.
Ansawdd
cynefin bwydo.








Bydd poblogaeth y frân goesgoch yn magu ar hyd yr arfordir
calchfaen, rhwng Freshwater West a Bae Barafundle.
Bydd y boblogaeth hon yn cael ei chynnal ar 12 o barau magu
fan leiaf (yn cynrychioli 3.5% o boblogaeth Gwledydd Prydain, ar
lefel dynodiad AGA 1993).
Bydd brain coesgoch yn dal i fwydo, clwydo a magu’n
llwyddiannus, yn rhydd o weithgareddau adloniadol dynol (e.e.
dringo).
Bydd mwyafrif y parau’n magu cywion bob blwyddyn, gyda
chynhyrchiant blynyddol o ddau gyw o leiaf fesul tiriogaeth ar
gyfartaledd.
Bydd llawer o gynefin bwydo gorau oll yn dal i fod ar gael i frain
coesgoch (tir agored gyda glaswelltir byr iawn a phlanhigion
rhostir <1cm i <3cm o daldra) o fewn holl unedau rheoli pen
clogwyn ac o fewn unedau rheoli tir glas twyni yn Nhwyni
Broomhill, Brownslade a Linney ac ar Cwningar Ystagbwll.
Bydd twmpathau morgrug melyn, adnodd bwyd pwysig yn yr haf,
i’w cael mewn tywyrch arfordirol, ar hyd a lled yr AGA, ar drwch
hyd at ryw 550 twmpath morgrug yr hectar.
Bydd poblogaeth y frân goesgoch nad yw’n magu (nifer amrywiol
rhwng 10 a 50 o adar) a ffurfiwyd yn bennaf o adar ifanc ac isoedolion i’w cael yn unrhyw dymor.

Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y gall y twyn
ymateb i gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol gan y byddai cynefin cynhaliol y
silffoedd creigiog yn datblygu’n naturiol gydag erydiad.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol gan y byddai cynefin cynhaliol y
silffoedd creigiog yn datblygu’n naturiol gydag erydiad.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.

Clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig

Dim effaith sylweddol gan y byddai cynefin cynhaliol y
silffoedd creigiog yn datblygu’n naturiol gydag erydiad.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

ACA Safleoedd Ystlumos Sir Benfro a Llynnoedd Bosherston






Dyfroedd caled oligomesotroffig gyda
llystyfiant benthig o
Chara spp.

Amherthnasol



Faint o ferddwr
sydd.
Maint y gwelyau
Chara hispida.
Cyfansoddiad
planhigion:
cyfansoddiad
cymuned
macroffytau.
Strwythur
cymuned
macroffytau.
Cyfansoddiad
planhigion
(dangosydd
negyddol).

















Ystlum pedol mwyaf
Rhinolophus
ferrumequinum

Safleoedd clwydo






Dosbarthiad
clwydi’r
boblogaeth
fagu.
Dosbarthiad
poblogaeth
clwydo’r gaeaf a
rhyngol.
Maint
poblogaeth
oedolion y glwyd
fagu.
Cynhyrchiant y
glwyd fagu.
Poblogaeth y
glwyd ryngol a
gaeafdai.












Bydd gwelyau Chara boddedig (yn bennaf Chara hispida mewn
mannau hyd at fetr o hyd) yn ffurfio’r planhigion macroffyt
boddedig pennaf drwy’r rhan fwyaf o geinciau canolog a
gorllewinol a Llyn Canol Llynnoedd Bosherston (uned 1a) a
gallant fod yn bresennol yn y gainc ddwyreiniol (uned 1b).
Bydd Chara yn digwydd ar amledd mwy na 50% ar hyd
trawsluniau cadw golwg rheolaidd yn y ceinciau gorllewinol a
chanolog.
Bydd rhywogaethau Chara (dim hispida o reidrwydd) yn
bresennol mewn cilfachau a phyllau eraill, gan gynnwys cainc
ddwyreiniol Llynnoedd Bosherston (uned 1b) a phyllau yn
Nyffryn Mere Pool (uned 1d).
Mae’r ceinciau gorllewinol a chanolog yn codi o ffynhonnau, fel
bod maetholion yn aros yn brin yma. Ni fydd un o’r prif faetholion
(ffosfforws) yn cyrraedd dim mwy na 25 microgram y litr mewn
ardaloedd samplu rheolaidd.
Ychydig o nitrogen fydd yn y dŵr (llai nag 1 miligram y litr) ac yn
lleihau neu’n sefydlog.
Bydd dŵr y gainc orllewinol, y gainc ganolog a’r llyn canol yn
eithaf clir, ond gyda digon o blanhigion boddedig ac ymylol yn
tyfu. Mewn agoriadau naturiol (e.e. dros ffynhonnau) o fewn
gwelyau Chara trwchus fel arall, bydd disg Sechii yn weladwy ar
wely’r llyn.
Bydd dyfnder dŵr yn amrywio o ryw 3.5 metr AOD (uchafbwynt
gaeaf) i ryw 0.5 metr neu lai mewn mannau yn yr haf.
Yn ymylu’r gwelyau Chara, mae gwelyau o lilïau gwyn y dŵr
Nymphaea alba. Byddant yn aros yn eithaf niferus yn y ceinciau
gorllewinol a chanolog, gyda phoblogaethau llai yn y Llyn Canol.
Bydd cyrs a chorstir a chleddlys yr ymylon yn cael eu cyfyngu i
barthau bas – yn gorchuddio dim mwy na 10 % o’r safle.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan
reolaeth.
Bydd poblogaeth ystlumod pedol mwyaf yn gallu cynnal ei hun
dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefinoedd naturiol.
Ni fydd amrediad naturiol ystlumod pedol mwyaf naill ai’n lleihau
nac yn debygol o leihau hyd y gellir rhagweld.
Bydd cynefin digonol i gynnal y poblogaethau dros gyfnod hir.
Bydd ystlumod pedol mwyaf aeddfed a’u babanod yn nhri o leiaf
o glwydi magu’r SoDdGA bob blwyddyn: Fflatiau Stackpole
Courtyard a’r Ardd Furiog, Llofft Buarth Stabl Slebets, Selerau a
Thwnelau, a Felin Llwyngwair.
Bydd SoDdGA Castell Caeriw yn dal i gael ei ddefnyddio fel
clwyd ryngol ystlumod pedol mwyaf, yn ystod y gwanwyn a’r
hydref, fel clwyd haf gwrywod a chlwyd cenhedlu hydref /
gwanwyn.
Bydd poblogaeth yr ystlumod pedol mwyaf yng nghydrannau’r
SoDdGA yn sefydlog neu’n cynyddu.
Bydd arwynebedd digon mawr o gynefin addas o gwmpas y
clwydi hyn i gynnal y boblogaeth ystlumod, gan gynnwys
rhwydweithiau di-dor o goetir llydanddail cysgodol, llinellau coed
a gwrychoedd yn cysylltu’r amrywiol fathau o glwydi gydag
ardaloedd o laswelltir a dŵr agored lle mae digon o bryfed.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan
reolaeth.
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Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan na fyddai cynnydd yn
lefel y môr neu erydiad yn ymestyn i’r safle nac yn peri
unrhyw newid yn nodweddion ffisegol y safle.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan na fyddai cynnydd yn
lefel y môr neu erydiad yn ymestyn i’r safle nac yn peri
unrhyw newid yn nodweddion ffisegol y safle.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

9T9001/R/HRA Atodiad G-IV
Ionawr 2012

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed





Ystlum pedol lleiaf
Rhinolophus
hipposideros


Safleoedd clwydo


Dosbarthiad
clwydi’r
boblogaeth
fagu.
Dosbarthiad
poblogaeth
glwydo gaeaf a
rhyngol.
Maint
poblogaeth
oedolion clwydi
magu.











Dyfrgi Lutra lutra

Dyfroedd caled oligomesotroffig gyda
llystyfiant dyfnforol o
Chara spp.



Maint
poblogaeth
dyfrgwn.
Gweithgaredd
cenhedlu
dyfrgwn.







Effeithiau Posibl

Bydd poblogaeth ystlumod pedol lleiaf yn gallu cynnal ei hun
dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’r cynefinoedd naturiol.
Ni fydd amrediad naturiol ystlumod pedol lleiaf naill ai’n lleihau
nac yn debygol o leihau hyd y gellir rhagweld.
Bydd cynefin digonol i gynnal ei phoblogaethau dros gyfnod hir.
Bydd ystlumod pedol lleiaf aeddfed a’u babanod ym mhedwar o
leiaf o glwydi magu’r SoDdGA bob blwyddyn: Beech Cottage,
SoDdGA Waterwynch, SoDdGA Stablau a Selerau Orielton,
SoDdGA Tai Allan Park House, a SoDdGA Fflatiau Stackpole
Courtyard a’r Ardd Furiog.
Bydd poblogaeth yr ystlumod pedol lleiaf yng nghydrannau’r
SoDdGA yn sefydlog neu’n cynyddu.
Bydd arwynebedd digon mawr o gynefin addas o gwmpas y
clwydi hyn i gynnal y boblogaeth ystlumod, gan gynnwys
rhwydweithiau di-dor o goetir llydanddail cysgodol, llinellau coed
a gwrychoedd yn cysylltu’r amrywiol fathau o glwydi gydag
ardaloedd o laswelltir a dŵr agored lle mae digon o bryfed.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan
reolaeth.
Bydd poblogaeth dyfrgwn yn gallu cynnal ei hun dros gyfnod hir
fel cydran hyfyw o’r cynefinoedd naturiol.
Ni fydd amrediad naturiol dyfrgwn naill ai’n lleihau nac yn
debygol o leihau hyd y gellir rhagweld.
Bydd cynefin digonol i gynnal ei phoblogaethau dros gyfnod hir.
Bydd poblogaeth dyfrgwn yn sefydlog neu’n cynyddu.
Bydd arwynebedd digon mawr o gynefin addas i gynnal
poblogaeth fagu dyfrgwn, gan gynnwys: dŵr agored gydag
adnoddau bwyd digonol (yn arbennig llysywod a rhywogaethau
pysgod eraill) a rhwydwaith di-dor o fannau gorffwys cysgodol
heb darfu ar hyd glan y llyn - gan gynnwys corstir, coetir
llydanddail a phrysgwydd calchaidd.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan
reolaeth.

Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK LtdCRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan na fyddai cynnydd yn
lefel y môr neu erydiad yn ymestyn i’r safle nac yn peri
unrhyw newid yn nodweddion ffisegol y safle.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan na fyddai cynnydd yn
lefel y môr neu erydiad yn ymestyn i’r safle nac yn peri
unrhyw newid yn nodweddion ffisegol y safle.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

9T9001/R/HRA Atodiad G-IV
Ionawr 2012

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

AGA Ynys Sgogwm ac Ynys Sgomer

Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
rhyngwladol: Brân
goesgoch Pyrrhocorax
pyrrhocorax


Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau



Poblogaeth
fagu.
Cynhyrchiant
magu.








Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
rhyngwladol: tylluan
glustiog Asio
flammeus


Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau




Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
rhyngwladol (magu):
pedryn drycin
Hydrobates pelagicus.

Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau





Rhywogaeth Erthygl
4.2: gwylan gefnddu
leiaf Larus fuscus


Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau





Rhywogaeth Erthygl
4.2 (magu): aderyn
drycin Manaw Puffinus
puffinus

Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau




Maint y
boblogaeth
fagu.
Safleoedd nythu
sydd ar gael.

Maint y
boblogaeth
fagu.
Cynhyrchiant
magu.
Safleoedd nythu
sydd ar gael.






Bydd poblogaeth fagu Ynys Sgomer yn 3 phâr o leiaf.
Bydd poblogaeth fagu Ynys Sgogwm yn 1 pâr o leiaf.
Bydd poblogaeth fagu’r AGA yn 4 pâr, (ar hyn o bryd mae hyn yn
cynrychioli tua 5 % o boblogaeth y frân goesgoch yn Sir Benfro a
1.2% o boblogaeth Gwledydd Prydain).
Llwyddiant magu bydd yn 1.5 cyw y pâr.
Bydd cynefin addas digonol yn bresennol i gynnal y
poblogaethau.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Bydd y boblogaeth fagu’n 6 phâr o leiaf.
Bydd llwyddiant magu’n 1 cyw y pâr o leiaf.
Bydd cynefin addas digonol yn bresennol i gynnal y
poblogaethau.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r cynefin
cynhaliol clogwyni môr a thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad. Er y gall cynefin gweundir arfordirol
gael ei golli, mae hyn o ganlyniad i brosesau naturiol.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r cynefin
cynhaliol clogwyni môr a thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad. Er y gall cynefin gweundir arfordirol
gael ei golli, mae hyn o ganlyniad i brosesau naturiol.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.





Maint
poblogaeth.
Cyfradd oroesi
oedolion.
Cynhyrchiant
magu.
Safleoedd nythu
sydd ar gael.



Maint y
boblogaeth.
Cyfradd oroesi
oedolion.
Cynhyrchiant
magu.










Bydd poblogaeth pedryn drycin yn 3500 pâr o leiaf yn yr AGA.
Bydd safleoedd nythu addas digonol yn bresennol i gynnal y
poblogaethau presennol o leiaf.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Yn ystod y tymor magu bydd poblogaeth y wylan gefnddu leiaf
yn 20,300 pâr o leiaf yn yr AGA. Mae hyn yn cynrychioli tuag
16.4% o boblogaeth fagu bresennol Gorllewin Ewrop / Môr y
Canoldir / Gorllewin Affrica.
Bydd llwyddiant magu’n 0.4 cyw y pâr o leiaf.
Bydd safleoedd nythu addas digonol yn bresennol i gynnal y
poblogaethau presennol o leiaf.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Yn ystod y tymor magu bydd poblogaeth aderyn drycin Manaw
yn 150,000 pâr o leiaf yn yr AGA (mae hyn yn cynrychioli tua
hanner y boblogaeth fagu bresennol).
Bydd llwyddiant magu’n 0.5 cyw o leiaf am bob ŵy a
ddodwywyd.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Dim effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r cynefin
cynhaliol clogwyni môr a thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad. Er y gall cynefin gweundir arfordirol
gael ei golli, mae hyn o ganlyniad i brosesau naturiol.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r cynefin
cynhaliol clogwyni môr a thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad. Er y gall cynefin gweundir arfordirol
gael ei golli, mae hyn o ganlyniad i brosesau naturiol.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r cynefin
cynhaliol clogwyni môr a thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad. Er y gall cynefin gweundir arfordirol
gael ei golli, mae hyn o ganlyniad i brosesau naturiol.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK LtdCRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd


Rhywogaeth Erthygl
4.2 (magu): Pâl
Fratercula arctica

Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau




Maint y
boblogaeth.
Cyfradd oroesi
oedolion.
Cynhyrchiant
magu.

Targed





Effeithiau Posibl

Yn ystod y tymor magu bydd poblogaeth palod yn 9,500 pâr o
leiaf yn yr AGA, (mae hyn yn cynrychioli o leiaf 1.1% o’r
boblogaeth fagu bresennol).
Bydd llwyddiant magu’n 0.7 cyw y pâr.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r cynefin
cynhaliol clogwyni môr a thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad. Er y gall cynefin gweundir arfordirol
gael ei golli, mae hyn o ganlyniad i brosesau naturiol.
Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

AGA Gwales
Ni chaiff unrhyw bolisïau HTL, ATL nac MR eu nodi, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly nid
oes disgwyl unrhyw effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Rhywogaeth Erthygl
4.2 (magu): Hugan
Morus bassanus

Dim effaith sylweddol hirdymor gan y byddai’r cynefin
cynhaliol clogwyni môr a thraethau graean yn datblygu’n
naturiol gydag erydiad. Er y gall cynefin gweundir arfordirol
gael ei golli, mae hyn o ganlyniad i brosesau naturiol.

Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau

Ni fydd y nodwedd ddiddordeb hon yn cael ei cholli nac
yn cael ei heffeithio er gwaeth oherwydd polisïau CRhT2
yn PDZ 1.

Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK LtdCRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 3:

PDZ 3 – Tyddewi i Ben Caer: Dinas Fach i Ben Anglas (gan gynnwys Ynys Dewi)

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Sir Benfro Forol
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Gall HTL o fewn yr aber yn Solfach (Uned Bolisi 3.2 ac Uned
Bolisi 3.5) beri bod gwasgfa arfordirol o’r cynefin
rhynglanwol; fodd bynnag, nid oes disgwyl i arwynebedd y
cynefin aberol ei hun leihau.
Nid oes disgwyl i HTL yn yr aber yn newid prosesau
arfordirol.
Aberoedd

Amherthnasol








Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

Cyrhaeddiad.
Strwythur a
swyddogaeth.
Rhywogaethau
nodweddiadol.



Creigresi

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un
o’u prif gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodwedd y
cilfachau a baeau mae’r rhain yn cynnwys; ria Aberdaugleddau,
amfaeau a chilfachau ymylol. O ran nodwedd y morlynnoedd
arfordirol mae hyn yn dibynnu ar ofynion cynnal yr adeiledd cronni
gwneud a chynnal y morlynnoedd i’w diben gwreiddiol neu ddiben
dilynol sy’n rhagflaenu dynodiad o’r safle.
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu
diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae; daeareg, gwaddodeg,
geomorffoleg, hydrograffeg a meteoroleg, cemeg dŵr a gwaddod,
cydadweithiau biolegol. Mae hyn yn cynnwys yr angen bod
maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion: ar neu islaw crynoadau
canllawiau statudol presennol, o fewn amrediadau nad ydynt yn
debygol o fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
poblogaethau rhywogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad their
abundance and range. Difwynwyr yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn
deillio o weithgaredd dynol i fod: ar neu islaw crynoadau canllawiau
statudol presennol, islaw’r hyn a allai beri cynnydd mewn crynoadau
difwynwyr mewn gwaddodion neu fywyd, islaw’r hyn a allai fod yn
niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion, rhywogaethau,
poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio. Ymhlith
elfennau pwysig mae: cyfoeth rhywogaethau, strwythur a dynameg
poblogaeth, iechyd ffisiolegol, gallu atgenhedlol, denu, symudedd a
chyrhaeddiad.

Amherthnasol

Dros gyfnod, bydd llifogydd llanwol rheolaidd yn digwydd.
Fodd bynnag, o dderbyn mai’r polisi dewisol yn yr aber yw
HTL gall y cynefin aberol gael ei golli dros gyfnod o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr. Nid oes unrhyw fwriad i
gynyddu’r amddiffynfeydd ar hyd yr aber ac, felly, ni fydd
polisi CRhT2 yn cael effaith andwyol mewn cymhariaeth â’r
polisi sy’n bodoli eisoes.

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Mae ACA Sir Benfro Forol yn ne-orllewin Cymru’n cynnwys
amfae llydan, bas, tywodlyd yn bennaf Porth Sain Ffraid (ac
yn ymestyn i PDZ 3). Mae amrywiaeth eang amgylchiadau
amgylcheddol, yn enwedig swbstradau gwely’r môr, llifau
llanw a graddiannau halltedd, yn cynnal amrywiaeth mawr o
gymunedau a rhywogaethau.
Yn ardal y Bae NAI yn bennaf yw’r polisïau ar hyd yr arfordir
agored a HTL yn yr aberoedd.
Fodd bynnag, ni fyddai effaith ar faint nodweddion y gilfach
fas a’r bae (h.y. tywod a graean rhynglanwol) heblaw yng
nghyffiniau’r anheddau ac ni fyddai gostyngiad yn
arwynebedd nodweddion y gilfach fas a’r bae at ei gilydd na
newid amlwg yn digwydd i’r strwythur.
Nid oes ffigurau meintiol ar gael o golled / cynnydd y
nodweddion cynefin arbennig hyn, ond nid oes disgwyl i
bolisïau CRhT2 effeithio’n sylweddol.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu
ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel
na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau’r amlygiadau.
Bydd HTL yn peri colli cynefinoedd o’r creigiau rhynglanwol
yn y pen draw wrth i lefel y môr gynyddu a’r lan yn cael ei
gwasgu. Dan amgylchiadau o’r fath byddai arwynebedd
creigresi islanwol yn cynyddu. Felly, mae’n debygol y bydd
effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA. Yn y pen draw byddai
MR yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn broblem.

Amherthnasol

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Yr aber allanol mae’n dod dan NAI a bydd y clogwyni’n gallu
erydu’n naturiol, efallai’n lledu ceg yr aber. Yn y pen draw
gall yr aber a’r cynefin cysylltiedig newid, ond byddai’r
nodwedd yn cael ei gynnal at ei gilydd.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Mae creigresi islanwol a rhynglanwol ar hyd y morlin yn PDZ
3.

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg

Nid oes angen dim

Archwilio dewisiadau
amddiffyn ymaddasol
wrth i amddiffynfeydd
caled ddod dan bwysau
ychwanegol during the
first epoch. Er
enghraifft, byddai
adlinio lleol yn sicrhau
cynnal cyfanrwydd y
nodweddion diddordeb

Dim ond ar hyd glannau lle mae traethau neu mewn
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Archwilio dewisiadau
amddiffyn ymaddasol
wrth i amddiffynfeydd
caled ddod dan bwysau
ychwanegol yn ystod y
cyfnod cyntaf. Er
enghraifft, byddai
adlinio lleol yn sicrhau
cynnal cyfanrwydd y
nodweddion diddordeb

Dim modd dod i
gasgliad na fydd
‘unrhyw effaith
andwyol’.

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

cilfachau sy’n cynnwys dim ond cynefinoedd rhynglanwol y
bwriadwyd polisi HTL ac, fel y cyfryw, ni fyddai’n effeithio’n
uniongyrchol ar greigres na phonciau tywod islanwol.
Byddai’r llinell islanwol yn symud i fyny’r gwastadeddau
tywod rhynglanwol presennol ond ni fyddai disgwyl iddi
gyrraedd yr amddiffynfeydd ac, felly, ni fyddai maint y boncen
dywod islanwol yn lleihau o ganlyniad i’r polisi HTL mewn
mannau penodol. Yn ogystal, byddai unrhyw newidiadau i
brosesau arfordirol oherwydd y polisïau HTL neu MR yn lleol
i gyffiniau’r amddiffynfeydd ac ni fyddent yn ymestyn y tu
hwnt i’r parthau rhynglanwol neu’r cilfachau.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Gall cynefinoedd gwastadedd tywod a llaid yn yr aberoedd
gael eu colli o ganlyniad i’r polisïau HTL.
Bydd cynefinoedd ar y morlin diamddiffyn yn Uned Bolisi 3.1,
3.6, 3.7 a 3.12 yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel
y môr.

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai

Mae’r gwastadeddau tywod sydd yn y perygl mwyaf o wasgfa
arfordirol yn Unedau Polisi 3.2 (y ddau gyfnod cyntaf), 3.3
(holl gyfnodau), 3.4 (y cyfnod cyntaf), 3.5 (y cyfnod cyntaf), a
3.8 (y cyfnod cyntaf).

Amherthnasol

O ganlyniad i bolisïau HTL bydd effaith andwyol yn y cyfnod
cyntaf yn Unedau Polisi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, a 3.8 lle mae polisi
HTL (gan beri colli 0.29ha o wastadedd tywod); yn yr ail
gyfnod yn Unedau Polisi 3.2, 3.3 a 3.5 (gan beri colli 0.45ha
o wastadedd tywod), ac yn y trydydd cyfnod yn Unedau
Polisi 3.3 a 3.5 (gan beri colli 0.11ha o gynefin gwastadedd
tywod).

Na

Fel cyfanswm, gellid colli hyd at 0.95ha o wastadedd tywod
rhynglanwol o ganlyniad i’r polisïau HTL yn rhai neu’r holl
gyfnodau yn lleol.
Dolydd heli Iwerydd
(GlaucoPuccinellietalia
maritimae)

Amherthnasol

Heb fod yn bresennol yn PDZ 3.

Morlynnoedd arfordirol

Amherthnasol

Heb fod yn bresennol yn PDZ 3.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Fe all fod ogofâu môr ar hyd y morlin i gyd rhwng Uned Bolisi
3.1 a 3.9. Nid oes unrhyw wybodaeth i nodi eu hunion fan
mewn perthynas â’r amddiffynfeydd arfordirol.

Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr

Gall yr ogofâu yn PDZ 3 gael eu colli wrth i lefel y môr
gynyddu ac wrth i’r clogwyni erydu’n naturiol – fodd bynnag,
bydd ogofâu newydd yn cael eu creu fel rhan o’r broses
naturiol.

Amherthnasol

Am nad yw’r polisïau HTL yn PDZ 3 ar bwys ardaloedd o
glogwyn, nid yw’n debygol y bydd ogofâu dan ddŵr gyda’r
lan ymhlith y gwaddodion symudol rhynglanwol ac islanwol; o
ganlyniad ni fydd unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd
nodwedd ogofâu’r ACA hon.
Nid yw’r polisi rheoli’n cynnwys ardaloedd lle mae’r nodwedd
hon.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Mae Sir Benfro yn ne-orllewin Cymru’n gynrychiadol o
gytrefi’r morlo llwyd Halichoerus grypus ym mhegwn deorllewinol yr amrediad magu yn y DU. Hon i’w fagwrfa fwyaf
ar arfordir y gorllewin i’r de o Ferin Rheged, yn cynrychioli
dros 2% o gynhyrchiad blynyddol rhai bach yn y DU.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Gall HTL o fewn yr aber yn Solfach (Uned Bolisi 3.2 ac Uned
Bolisi 3.5) beri gwasgfa arfordirol o’r cynefin rhynglanwol;
fodd bynnag, nid oes disgwyl i’r aber ei hun leihau.

Morlo llwyd
Halichoerus grypus




Cilfachau a
baeau mawr bas
Aberoedd






Tafolen y traeth Rumex
rupestris
Llysywen bendoll y
môr Petromyzon
marinus

Llysywen bendoll yr afon
Lampetra fluviatilis










Herlyn Alosa alosa


Gwangen Alosa fallax


Dolydd heli
Iwerydd (GlaucoPuccinellietalia
maritimae)
Cilfachau a
baeau mawr bas
Aberoedd

Cilfachau a
baeau mawr bas
Aberoedd

Poblogaethau.
Cyrhaeddiad.
Cynefin a
rhywogaethau
cynhaliol



Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i
chynefin naturiol. Elfennau pwysig yw maint y boblogaeth, strwythur,
cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn y safle. Fel rhan o’r amcan hwn
dylid nodi o ran y dyfrgi a’r morlo llwyd; mae baich difwynwyr yn deillio o
weithgaredd dynol islaw’r hyn all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd
neu atgenhedlu. O ran y morlo llwyd, ni ddylid lleihau poblogaethau o
ganlyniad i weithgaredd dynol.
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad
naturiol y boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir
rhagweld. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dyfrgi a’r morlo llwyd:
nid yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn
cael ei gyfyngu na’i rwystro, mae adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr
ACA a thu hwnt, ac mae lleoliad a maint cynefin cynhaliol sy’n cael ei
ddefnyddio gan y rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn
sefydlog neu’n cynyddu.
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a
rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod
dosbarthiad, digonedd a dynameg poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a
phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith
ystyriaethau pwysig mae: dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth ac
ansawdd cynefin, ysglyfaeth sydd ar gael a’i ansawdd. Fel rhan o’r amcan
hwn dylid nodi: bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus sy’n
dibynnu ar bysgodfeydd masnachol presennol fod gymaint neu’n fwy na’r
hyn sy’n ofynnol i gyrraedd uchafbwynt cynnyrch cynaliadwy a sicr yn y pen
draw, bod rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n
debygol o effeithio’n wrthwynebus ar nodwedd y rhywogaeth yn briodol i’w
chynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw, y dylai halogiad
rhywogaethau all fod yn ysglyfaethus fod islaw crynoadau a allai fod yn
niweidiol i’w iechyd ffisiolegol, bod tarfu gan weithgaredd dynol islaw’r hyn
sy’n atal llwyddiant atgenhedlol, iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor,
ac o ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr
croyw o safon i’w yfed ac ymdrochi ynddo.

Cilfachau a
baeau mawr bas
Aberoedd

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Mae morloi llwydion i’w cael ar hyd y rhan fwyaf o’r morlin yn
yr ACA hon a PDZ 3 (dim lleoliadau penodol ar gael). Fodd
bynnag, ychydig iawn o gynefin fydd yn cael ei golli yn y pen
draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n
naturiol. Felly, ni fydd yn effeithio ar fannau glanio’r morloi.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Nid oes cynefin morfa heli cynhaliol yn PDZ 3.

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Gall HTL o fewn yr aber yn Solfach (Uned Bolisi 3.2 ac Uned
Bolisi 3.5) beri gwasgfa arfordirol o’r cynefin rhynglanwol;
fodd bynnag, nid oes disgwyl i’r aber ei hun leihau.
Mae’n annhebygol y bydd rhwystr o ganlyniad i’r polisi
dewisol gan y bydd yr afon yn dal i ymddwyn yn ei ffordd
naturiol.
Yn ogystal mae’n annhebygol y bydd effaith ar adnodd bwyd
llysywen bendoll yr afon am na fydd y polisïau dewisol yn
lleihau’r aber ei hun. Felly ni fydd yr adnodd porthi sydd ar
gael i lysywen bendoll yr afon yn lleihau o ganlyniad.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Yn ogystal mae’n annhebygol y bydd effaith ar adnodd bwyd
y wangen am na fydd y polisïau dewisol yn lleihau’r aber ei
hun. Felly ni fydd yr adnodd porthi sydd ar gael i’r wangen yn
lleihau o ganlyniad.

3

Ie

Gall HTL beri colli cynefin rhynglanwol o fewn yr harbwr; fodd
bynnag, gan fod hwn yn gylch poblog, mae’n annhebygol y
bydd yn cael ei ddefnyddio gan forloi fel man glanio. Yn
ogystal mae’n annhebygol y bydd effaith ar adnodd bwyd y
morloi am na fydd y polisïau dewisol yn lleihau’r aber ei hun.
Felly ni fydd yr adnodd porthi sydd ar gael i’r morloi’n lleihau
o ganlyniad.

Gall HTL o fewn yr aber yn Solfach (Uned Bolisi 3.2 ac Uned
Bolisi 3.5) beri gwasgfa arfordirol o’r cynefin rhynglanwol;
fodd bynnag, nid oes disgwyl i’r aber ei hun leihau.

Cilfachau a
baeau mawr bas
Aberoedd
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Y polisi ar gyfer Uned Bolisi 3.8 yw HTL/MR/MR, gyda’r
bwriad o adlinio amddiffynfeydd wrth i bwysau gynyddu ar y
llinell bresennol. Byddai hyn yn caniatáu adfer prosesau
naturiol.
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Otter Lutra lutra




Aberoedd
Creigresi.
Ponciau tywod
dan ychydig o
ddŵr y môr drwy’r
adeg
Mudflats and
sandflats not
covered by
seawater at low
tide.
Morlynnoedd
arfordirol.
Dolydd heli
Iwerydd.



Effeithiau Posibl

Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i
chynefin naturiol. Elfennau pwysig yw maint y boblogaeth, strwythur,
cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn y safle. Fel rhan o’r amcan hwn
dylid nodi o ran y dyfrgi a’r morlo llwyd; mae baich difwynwyr yn deillio o
weithgaredd dynol islaw’r hyn all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd
neu atgenhedlu. O ran y morlo llwyd, ni ddylid lleihau poblogaethau o
ganlyniad i weithgaredd dynol.
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad
naturiol y boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir
rhagweld. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dyfrgi a’r morlo llwyd:
nid yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn
cael ei gyfyngu na’i rwystro, mae adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr
ACA a thu hwnt, ac mae lleoliad a maint cynefin cynhaliol sy’n cael ei
ddefnyddio gan y rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn
sefydlog neu’n cynyddu.
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a
rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod
dosbarthiad, digonedd a dynameg poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a
phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith
ystyriaethau pwysig mae: dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth ac
ansawdd cynefin, ysglyfaeth sydd ar gael a’i ansawdd. Fel rhan o’r amcan
hwn dylid nodi: bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus sy’n
dibynnu ar bysgodfeydd masnachol presennol fod gymaint neu’n fwy na’r
hyn sy’n ofynnol i gyrraedd uchafbwynt cynnyrch cynaliadwy a sicr yn y pen
draw, bod rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n
debygol o effeithio’n wrthwynebus ar nodwedd y rhywogaeth yn briodol i’w
chynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw, y dylai halogiad
rhywogaethau all fod yn ysglyfaethus fod islaw crynoadau a allai fod yn
niweidiol i’w iechyd ffisiolegol, bod tarfu gan weithgaredd dynol islaw’r hyn
sy’n atal llwyddiant atgenhedlol, iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor,
ac o ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr
croyw o safon i’w yfed ac ymdrochi ynddo.
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae’r polisi HTL o fewn yr aberoedd yn Solfach (Uned Bolisi
3.2 ac Uned Bolisi 3.5) yn gorwedd oddi allan i derfyn yr
ACA, ac nid oes disgwyl iddo gael effaith felly.
Gall HTL o fewn yr aber yn Solfach (Uned Bolisi 3.2 ac Uned
Bolisi 3.5) beri gwasgfa arfordirol o’r cynefin rhynglanwol;
fodd bynnag, nid oes disgwyl i’r aber ei hun leihau.
Nid oes modd meintoli’n union faint o gynefin dyfrgwn
fyddai’n cael ei golli oherwydd polisïau CRhT2. Fodd bynnag,
mae modd rhagweld bod y dyfrgi’n fwyaf tebygol o fod ar hyd
glannau’r aber (draw o gylchoedd poblog) – felly gallai fod o
fewn Unedau Polisi 3.2 a 3.3. Fodd bynnag, ni fydd y cynefin
ond yn lleihau yn hytrach na cholled lwyr, ac nid oes disgwyl
iddo effeithio ar symudiad nac adnodd porthi dyfrgwn.
Yn ogystal mae’n annhebygol y bydd effaith ar adnodd bwyd
dyfrgwn am na fydd y polisïau dewisol yn lleihau’r aber ei
hun. Felly ni fydd yr adnodd porthi sydd ar gael i’r dyfrgi’n
lleihau o ganlyniad.
Bydd cynefinoedd ar y morlin diamddiffyn yn Uned Bolisi 3.1,
3.6, 3.7 a 3.12 yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel
y môr.
Gall dyfrgwn ddigwydd ar hyd darnau arwahanol a
chyfyngedig o forlin o bryd i’w gilydd yn PDZ 2. Fodd bynnag,
ni fydd fawr ddim cynefin yn cael ei golli yn y pen draw o
ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n naturiol,
heb effeithio at ei gilydd ar boblogaeth y dyfrgwn.
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ACA Afonydd Cleddau










Cyrsiau dŵr o lefelau
gwastadedd i fynyddig
gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis
a CallitrichoBatrachion


Amherthnasol





Dosbarthiad o
fewn y dalgylch.
Rhywogaethau
nodweddiadol.










Dylid cynnal gallu’r cynefinoedd yn yr ACA i gynnal pob nodwedd ar lefelau
poblogaeth bron yn naturiol, fel y penderfynwyd gan brosesau a nodweddion
ecolegol a hydromorffolegol na newidiwyd yn bennaf, hyd y bo modd, neu eu
hadfer lle bo angen.
Dylai statws ecolegol yr amgylchedd dŵr fod yn ddigonol i gynnal poblogaeth
sefydlog neu gynyddol o bob nodwedd. Bydd hyn yn cynnwys elfennau swm
ac ansawdd dŵr, cynefin ffisegol a chyfansoddiad a strwythur cymuned. Yn y
rhan fwyaf o achosion, y disgwyl yw y bydd y terfynau hyn yn cyd‐fynd â’r
safonau sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu Cydsyniadau.
Dylid cynnal cyflwr bron yn naturiol y gyfundrefn lifo, ansawdd dŵr a chynefin
ffisegol, neu ei adfer hyd y bo modd, er mwyn cynnal cydlyniad adeiledd a
swyddogaeth ecosystem dros ardal gyfan yr ACA.
Dylid cynnal holl safleoedd magu, epilio a meithrin hysbys o nodweddion
rhywogaethau fel cynefin addas hyd y bo modd, heblaw lle bo prosesau
naturiol yn peri iddynt newid.
Ni fydd llifau, ansawdd dŵr, ansawdd a swmp swbstrad mewn safleoedd silio
a meithrinfeydd pysgod yn cael eu disbyddu trwy dynnu dŵr, gollyngiadau,
peirianneg neu weithgareddau tynnu gro neu effeithiau eraill i’r graddau bod
y safleoedd hyn yn cael eu niweidio neu ddinistrio.
Dylai uwcholwg a phroffil yr afon fod heb ei newid at ei gilydd. Bydd
addasiadau ffisegol yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA, gan
gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ragfuriau ar lannau afonydd
llifwaddodol gweithredol trwy ddefnyddio carreg, concrid neu wastraff, tynnu
gro anghynaliadwy, ychwanegu neu ryddhau gwaddod mân gormodol, yn cael
eu hosgoi.
Dylai nodweddion SoDdGA afon fod mewn cyflwr ffafriol.
Dylid addasu ffactorau gwneud sy’n effeithio ar allu pob nodwedd
rhywogaeth i anheddu ei gyrhaeddiad naturiol i gyd lle bo angen i ganiatáu
tramwyo, e.e. coredau, siliau pontydd, rhwystrau acwstig. Caiff yr argloddiau
cronfeydd dŵr ar afon Syfynwy eu heithrio.
Ni ddylid addasu ffactorau naturiol fel rhaeadrau, all gyfyngu ar gyrhaeddiad
naturiol nodwedd rhywogaeth neu wasgariad rhwng poblogaethau sydd ar
wahân yn naturiol.
Ni fydd llifau yn ystod cyfnodau mudo arferol llysywod pendwll y môr a’r afon
yn cael eu disbyddu trwy dynnu i’r graddau fod tramwyo i fyny’r afon i
safleoedd silio’n cael ei rwystro.
Bydd lefelau maetholion, yn arbennig ffosffad, yn cael eu cytuno rhwng A yr A
a CCGC ar gyfer pob corff dŵr CFfD yn ACA Cleddau, a mesurau’n cael eu
cymryd i gadw maetholion islaw’r lefelau hyn. Y disgwyl yw y bydd y terfynau
hyn yn cyd‐fynd â’r safonau sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu
Cydsyniadau.
Bydd lefelau holl baramedrau ansawdd dŵr eraill a allai effeithio ar
ddosbarthiad a chyflenwad pob rhywogaeth yn cael eu cytuno rhwng A yr A a
CCGC ar gyfer pob corff dŵr CFfD yn ACA Cleddau, a mesurau’n cael eu
cymryd i gadw llygredd islaw’r lefelau hyn. Y disgwyl yw y bydd y terfynau hyn
yn cyd‐fynd â’r safonau sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu
Cydsyniadau.
Bydd ffynonellau llygredd tebygol na chafodd sylw yn yr Adolygiad
Cydsyniadau, fel tir halogedig, yn cael eu hystyried wrth asesu cynlluniau a
phrosiectau.
Bydd lefelau soledau mewn daliant yn cael eu cytuno rhwng A yr A a CCGC ar
gyfer pob corff dŵr CFfD yn ACA Wysg. Bydd mesurau’n cynnwys, ond heb
fod yn gyfyngedig i, reoli gwaddod mewn daliant a gynhyrchir gan
amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwaith peirianyddol, yn cael eu cymryd i
gynnal soledau mewn daliant islaw’r lefelau hyn.
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Ymwthiad halwynog:
Ni fydd polisi MR yn Uned Bolisi 2.10 ac Uned Bolisi 2.11
ar bwys ACA Afonydd Cleddau yn peri effaith ar y cyrsiau
dŵr. Bydd polisi NAI ar hyd gweddill yr arfordir ar bwys yr
ACA yn peri erydu naturiol o’r arfordir. Ni fydd arwynebedd
y llifogydd dros y 3 chyfnod yn gorgyffwrdd â chyrsiau dŵr
croyw’r ACA hwn.
Yn y pen draw, ni fydd y polisïau arfaethedig yn newid nac
yn rhwystro cynefin y cwrs dŵr.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Gall y polisi MR arwain at effeithiau byrdymor ar gyflwr y
cwrs dŵr a/neu rwystro rhywogaethau Atodiad II o
ganlyniad i adeiladu neu fesurau cynnal. Fodd bynnag,
mae’r rhain yn debygol o fod yn fyrdymor a byddant yn cael
sylw ar Lefel y Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn effeithio er
gwaeth ar nodweddion diddordeb yn PDZ 2.
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Ie

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed


Corsydd dyrchafedig
byw

Amherthnasol




Maint.
Cyfansoddiad
cynefin.







Coedwigoedd
llifwaddodol gydag
Alnus glutinosa a
Fraxinus excelsior (Alno‐
Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)




Amherthnasol





Maint.
Ansawdd.
Strwythur a
phrosesau.
Adfywio.
Rhywogaethau
estron.
Planhigion daear.








Llysywen bendoll y nant
Lampetra planeri



Cyrsiau dŵr o lefelau
gwastadedd i fynyddig
gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis
a CallitrichoBatrachion

Llysywen bendoll yr afon
Lampetra fluviatilis






Oed / maint
strwythur o
boblogaeth
amoset.
Dosbarthiad
amosetau o fewn
y dalgylch.
Trwch amosetau.







Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Ar ehangder y corsle mae o leiaf 3 o Calluna vulgaris, Erica tetralix,
Eriophorum angustifolium, E. vaginatum a Trichophorum cespitosum cyson,
gyda gorchudd cyfunol heb fod dros 80%.
Dim rhywogaeth unigol yn gorchuddio > 50%.
O leiaf un o Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum,
Narthecium ossifragum a Vaccinium oxycoccos yn digwydd yn aml o leiaf.
Ar ehangder y corsle yn unig mae o leiaf 2 o’r spp. canlynol cyson, gyda
gorchudd cyfunol > 20%: Sphagnum capillifolium, S. magellanicum, S.
papillosum, S. tenellum.
Dim gostyngiad ym maint nodweddion microtopograffig (e.e. pyllau cors).
Cellïoedd unigol o wern Alnus glutinosa neu helygen Salix spp. sydd bennaf yn
y canopi. Mewn coedydd llifwaddodol gyda phriddoedd sy’n draenio’n
rhwydd fe all fod ynn neu dderw yn y canopi ond, yn y coetiroedd
llifwaddodol gwlypach, mae ynn Fraxinus excelsior yn fwy tebygol o fod yn
gyfyngedig i ddarnau o dir cymharol sychach.
Caiff ei dderbyn bod strwythur coetir llifwaddodol yn ddynamig fel bod
presenoldeb coed goraeddfed i’w ddymuno ond heb fod yn hanfodol.
Dylai’r afon ei hun fod yn ddynamig er mwyn caniatáu ardaloedd o allolchiad
a gwaddodiad lle gall coed adfywio.
Mae coed marw’n gorwedd neu’n sefyll (tryfesur > 20cm a hyd > 1m) yn
bresennol ymhob safle.
Dylai’r nodwedd gynnal planhigion daear llifwaddodol gan gynnwys dau o’r
canlynol: erwain Filipendula ulmaria, gellesgen felen pseudacorus, danhadlen
Urtica dioica, corsen Phragmities australis, hesgen rafunog fwyaf Carex
paniculata, eglyn cyferbynddail Chrysosplenium oppositifolium, brwyn Juncus
spp, brigwellt garw Deschampsia cespitosa, cegiden y dŵr Onanthe crocata, a
llysiau’r angel Angelica sylvestris.
Caiff yr amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr yn ôl y diffiniad uchod ei
gyflawni.
Rhaid i boblogaeth y nodwedd yn yr ACA fod yn sefydlog neu’n cynyddu dros
yr hirdymor.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai’n cael ei leihau nac
yn debygol o gael ei leihau hyd y gellir rhagweld.
Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei gymryd i olygu’r dyfroedd hynny lle mae
cynefin addas at ei gilydd ar gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli dros yr
hirdymor.
Caiff cynefin addas ei ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a
geomorffolegol bron yn naturiol, e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r
afon, dyfnder dŵr a math o swbstrad mewn safleoedd silio, ac adeiledd a
swyddogaethau ecosystemau, e.e. cyflenwad bwyd.
Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i gyd ond, lle
mae’n bresennol, rhaid ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i rwystrau gwneud fel coredau beidio ag atal tramwyo’r nodwedd
trwy’r ACA.
Mae morffoleg nodweddiadol y sianel yn darparu amrywiaeth o
ddyfnderoedd dŵr, cyflymderau cerrynt a mathau o swbstrad sy’n
angenrheidiol i gyflawni gofynion cynefin y nodweddion. Mae agosrwydd
gwahanol gynefinoedd yn hwyluso symudiad pysgod i gynefinoedd dewisol
newydd gydag oedran.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed





Penlletwad Cottus gobio






Trwch oedolion.
Dosbarthiad.
Atgynhyrchu /
oed
Strwythur.











Dyfrgi Lutra lutra



Dosbarthiad.
Gweithgaredd
cenhedlu.
Magwrfeydd
gwirioneddol a
phosibl.











Llysywen bendoll y
môr Petromyzon
marinus





Dosbarthiad yn y
dalgylch.
Trwch amosetau.




Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Rhaid cyflawni’r amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr yn ôl y diffiniad uchod.
Rhaid i boblogaeth y nodwedd yn yr ACA fod yn sefydlog neu’n cynyddu dros
yr hirdymor.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai'n cael ei leihau nac
yn debygol o gael ei leihau hyd y gellir rhagweld.
Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei gymryd i olygu’r dyfroedd hynny lle mae
cynefin addas at ei gilydd ar gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli dros yr
hirdymor.
Caiff cynefin addas ei ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a
geomorffolegol bron yn naturiol, e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r
afon, dyfnder dŵr a math o swbstrad mewn safleoedd silio, ac adeiledd a
swyddogaethau ecosystemau, e.e. cyflenwad bwyd.
Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i gyd ond, lle
mae’n bresennol, rhaid ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i rwystrau gwneud fel coredau beidio ag atal tramwyo’r nodwedd
trwy’r ACA.
Mae morffoleg nodweddiadol y sianel yn darparu amrywiaeth o
ddyfnderoedd dŵr, cyflymderau cerrynt a mathau o swbstrad sy’n
angenrheidiol i gyflawni gofynion cynefin y nodweddion. Mae agosrwydd
gwahanol gynefinoedd yn hwyluso symudiad pysgod i gynefinoedd dewisol
newydd gydag oedran.
Mae poblogaeth dyfrgwn yn yr ACA yn sefydlog neu'n cynyddu dros yr
hirdymor ac yn adlewyrchu cynhwysedd naturiol eithaf y cynefin o fewn yr
ACA.
Bydd gan yr ACA gynefin digonol, gan gynnwys coed a phlanhigion y glannau a
gwlypdiroedd, i gynnal y boblogaeth ddyfrgwn.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol dyfrgwn yn yr ACA naill ai'n cael ei leihau nac yn
debygol o gael ei leihau hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i'r dyfrgi allu magu a recriwtio'n llwyddiannus yn yr ACA. Gall maint
tiriogaethau magu amrywio gan ddibynnu ar ddigonedd ysglyfaeth.
Rhaid i ffynonellau bwyd dyfrgwn fod yn ddigonol i gynnal y boblogaeth.
Symud a gwasgaru unigolion yn ddiogel o gwmpas yr ACA yn cael ei hwyluso
trwy ddarparu, lle bo angen, cynefin addas ar y glannau, a thanffyrdd, siliau,
ffensys ac ati ger pontydd ffyrdd a rhwystrau gwneud eraill.
Ni ddylai unrhyw fagwrfa ddyfrgwn ddioddef tarfu a allai gael effaith andwyol
ar lwyddiant magu. Lle bo angen, rhaid rheoli tarfu a allai fod yn niweidiol.
Mae'r amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr yn cael ei gyflawni.
Rhaid i boblogaeth y nodwedd yn yr ACA fod yn sefydlog neu’n cynyddu dros
yr hirdymor.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai'n cael ei leihau nac
yn debygol o gael ei leihau hyd y gellir rhagweld.
Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei gymryd i olygu’r dyfroedd hynny lle mae
cynefin addas at ei gilydd ar gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli dros yr
hirdymor.
Caiff cynefin addas ei ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a
geomorffolegol bron yn naturiol, e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r
afon, dyfnder dŵr a math o swbstrad mewn safleoedd silio, ac adeiledd a
swyddogaethau ecosystemau, e.e. cyflenwad bwyd.
Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i gyd ond, lle
mae’n bresennol, rhaid ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i rwystrau gwneud fel coredau beidio ag atal tramwyo’r nodwedd
trwy’r ACA.
Mae morffoleg nodweddiadol y sianel yn darparu amrywiaeth o
ddyfnderoedd dŵr, cyflymderau cerrynt a mathau o swbstrad sy’n
angenrheidiol i gyflawni gofynion cynefin y nodweddion. Mae agosrwydd
gwahanol gynefinoedd yn hwyluso symudiad pysgod i gynefinoedd dewisol
newydd gydag oedran.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

AGA Ynys Dewi ac Arfordir Penmaen Dewi
Graean. Clogwyni
môr. Ynysigau

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Ar lawer o’r morlin naturiol y polisi dewisol yw NAI fydd yn
gadael i’r clogwyni dan dyfiant erydu’n naturiol yn y pen draw
ac yn caniatáu dilyniant naturiol. Ni fydd y polisi NAI yn peri
ymyriad gweithredol y prosesau naturiol, fel bod cyfanrwydd
y nodwedd hon yn gallu parhau.

Ardaloedd morol.
Mornentydd

Mae’r gwastadeddau tywod sydd yn y perygl mwyaf o wasgfa
arfordirol yn Unedau Polisi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, a 3.8 lle bydd
colled o 0.87ha o gynefin yn ystod y tri chyfnod. Hyd y morlin
yn yr ACA hon a’r PDZ hwn sy’n wastadeddau tywod yw tua
3,900km.
Rhywogaeth Erthygl
4.1 pwysig yn
rhyngwladol (magu):
Brân goesgoch
Pyrrhocorax
pyrrhocorax



Twyni tywod arfordirol.
Traethau tywod.
Machair



Poblogaeth fagu
Cynhyrchiant
magu
Cyflwr cynefin
porthi






Ar hyn o bryd nid oes unrhyw amddiffynfeydd gwneud o
gwmpas Ynys Dewi, fel na fydd y NAI yn peri effaith o
ganlyniad i bolisi’r CRhT.

Poblogaeth fagu’r frân goesgoch yn 11 pâr o leiaf.
Llwyddiant magu’r 2.5 o gywion / pâr o leiaf ar gyfartaledd.
Cynefin addas digonol i gynnal y poblogaethau.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Nid oes modd nodi arwynebedd y Machair gyda’r data sydd
ar gael.
Bydd cyfanswm o 0.6ha o gynefin rhynglanwol a thraed
clogwyn yn cael ei golli yn y cyfnod cyntaf; 2ha yn yr ail
gyfnod, a 6ha yn y trydydd cyfnod.
Oherwydd bod y clogwyni’n gallu dal i symud tua’r tir yn naturiol
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr – yna ni fydd effaith er
gwaeth ar nodwedd yr AGA sy’n defnyddio’r clogwyni hyn i fwydo
ar borfa fer neu machair cyfagos. Ni fyddai disgwyl i’r golled
ddibwys gwastadedd tywod (yng nghyd‐destun gweddill y cynefin
gwastadedd tywod gan gynnwys yr hyn fyddai’n cael ei greu lle
gall yr arfordir ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr) yn
effeithio ar boblogaeth y frân goesgoch.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Tyddewi
Clogwyni ac Agennau


Clogwyni ac agennau



Clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig

Faint o blanhigion
clogwyni morol ac
agennau
Cyflwr planhigion
clogwyni morol ac
agennau

Glaswelltir morol
Amherthnasol




Faint o blanhigion
glaswelltir morol
Cyflwr planhigion
glaswelltir morol




Bydd phlanhigion clogwyni ac agennau yn digwydd yn naturiol ar ddarnau
clogwyn addas ar hyd a lled y safle.
Y llystyfiant fydd planhigion brodorol fel troellig arfor Spergularia rupicola a
ffenigl y môr Crithmum maritimum.
Anogir planhigion estron fel ffigysen y Penrhyn Carpobotus edulis rhag
sefydliad.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Glaswelltir morol





Bydd glaswelltir morol yn anheddu o leiaf x% o gyfanswm arwynebedd y
safle (i’w bennu).
Bydd y planhigion canlynol yn gyffredin yn y glaswelltir morol: clustog Mair
Armeria maritima; seren y gwanwyn Scilla verna a llyriad arfor Plantago
maritima
Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn
enwedig byswellt Dactylis glomerata, rhedyn ungoes Pteridium aquilinum
ac eithin mân Ulex gallii yn cael eu cadw dan reolaeth.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Cyfyngu ar erydiad arfordirol:
Mae’r ACA yn rhan fwyaf gogleddol PDZ 2 yn Uned Bolisi 2.13. Y
polisi dewisol yn yr Uned Bolisi yw NAI yn yr holl gyfnodau, fydd yn
gadael i silffoedd creigiog ddatblygu’n naturiol oherwydd erydiad
yn y pen draw.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Gweundir morol



Gweundir morol
Faint o blanhigion
gweundir morol
Cyflwr planhigion
gweundir morol







Rhostiroedd sych
Ewropeaidd

Amherthnasol





Llyriad y dŵr arnofiol
Luronium natans

Pyllau gweundir



Maint y
boblogaeth
Dosbarthiad y
boblogaeth






Bydd gweundir morol yn anheddu o leiaf x% o gyfanswm arwynebedd y
safle (i’w bennu).
Bydd y planhigion canlynol yn gyffredin yn y gweundir morol: grug Calluna
vulgaris; grug y mêl Erica cinerea a seren y gwanwyn Scilla verna.
Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn
enwedig rhedynen ungoes Pteridium aquilinum ac eithin Ffrengig Ulex
europaeus yn cael eu cadw dan reolaeth.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.
Bydd rhostir sych yn anheddu rhannau o’r safle lle mae gweundir yn
ymestyn y tu hwnt i barth dylanwad morol ac yn brin o nodwedd
rhywogaeth rhostir morol o ganlyniad
Bydd llawer o’r rhostir sych yn fyr ac agored.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth.

Mae o leiaf un boblogaeth wedi hen sefydlu.
Mae’r boblogaeth hon yn cwmpasu 15 metr sgwâr o leiaf mewn dau bwll
neu fwy ar wahân.
Darnau presennol o ddŵr agored i’w cynnal ar Ynys Dewi; cynefinoedd pwll
eraill yn yr ACA i’w cadw mewn cyflwr addas i Luronium lle bo modd.
Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar y nodwedd dan reolaeth
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Polisi dewisol mwyafrif morlin ACA Tyddewi yw NAI. Yn y
pen draw fel y byddai’r clogwyni dan dyfiant yn erydu’n
naturiol, byddai’n caniatáu dilyniant naturiol o’r rhostiroedd
sych Ewropeaidd ar y llethrau mwy graddol ac yng
nghefnwlad y clogwyni hyn.
Mae’r ddau bwll mwyaf – ac un bychan ategol – ar Ynys
Dewi yn safle arwyddocaol yn rhyngwladol oherwydd llyriady-dŵr arnofiol Luronium natans. Erbyn hyn mae pyllau iseldir
o ddŵr glaw, fel arfer mewn gweunydd, yn gynefin prin
eithriadol, ac mae’r boblogaeth yma’n cael ei chynnal trwy
gyfuniad o reoli rhagorol, ffurf tir ffafriol a glaw glân.
Polisi dewisol mwyafrif morlin ACA Tyddewi yw NAI. Yn y
pen draw bydd yr arfordir yn ymateb yn naturiol i gynnydd yn
lefel y môr, all gynnwys colli’r pyllau; fodd bynnag gan mai
amddiffynfeydd naturiol rhag y môr sydd gan y morlin dan
sylw, bydd y golled yn un o ganlyniadau prosesau naturiol ac
nid polisïau CRhT2.
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ACA Comins Gogledd-orllewin Sir Benfro


Rhostiroedd sych
Ewropeaidd

Amherthnasol




Maint y rhostir
sych
Cyflwr y rhostir
sych
Dosbarthiad y
rhostir sych








Corsleoedd trosiannol
a siglennydd

Amherthnasol





Maint y TM&QB
Cyflwr y TM&QB
Dosbarthiad y
TM&QB








Rhostiroedd gwlyb
gogledd Iwerydd
gydag Erica tetralix

Amherthnasol




Maint y rhostir
gwlyb
Cyflwr y rhostir
gwlyb
Dosbarthiad y
rhostir gwlyb








Dolydd Molinia ar
briddoedd calchaidd,
mawnaidd neu lawn
silt cleiog (Molinion
caeruleae)


Amherthnasol




Maint y dolydd
Molinia
Cyflwr y dolydd
Molinia
Dosbarthiad y
dolydd Molinia







Llyriad y dŵr arnofiol
Luronium natans

Pyllau gweundir





Maint y
boblogaeth
Gallu atgenhedlu
Dosbarthiad y
boblogaeth
Cynefin digonol









Bydd rhostir sych yn gorchuddio rhwng 1% a 30% o arwynebedd y safle ac
yn dangos amrywiaeth o rywogaethau planhigion a thrychfilod
nodweddiadol o’r cynefin.
Bydd y planhigion canlynol yn gyffredin yn y rhostir sych: grug Calluna
vulgaris; grug y mêl Erica cinerea ac eithin mân Ulex gallii.
Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn
enwedig rhedyn ungoes Pteridium aquilinum a glaswellt y gweunydd
Molinia caerulea yn cael eu cadw dan reolaeth. Ni fydd eithin mân Ulex
gallii yn gorchuddio mwy na 50%.
Bydd 70% o rostir sych yn rhostir sych ‘cyflwr da’.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn, gan
gynnwys pori ac ymyriad prysgwydd / rhedyn ungoes dan reolaeth.
Bydd TM&QB yn gorchuddio 9ha o leiaf o’r safle ac yn dangos amrywiaeth o
rywogaethau planhigion ac anifeiliaid di‐asgwrn‐cefn nodweddiadol o’r
cynefin.
Bydd Potentilla palustris, Carex diandra, Carex rostrata, Menyanthes
trifoliata, Hypericum elodes, Pedicularis palustris yn gyffredin, gan ffurfio
rafft grynedig o blanhigion.
Bydd Juncus effusus yn gorchuddio llai na 5%.
Bydd 70% o’r TM&QB mewn cyflwr da, lle bydd rhywogaethau dŵr agored
yn bresennol; hesg mawrion, bydd rhywogaethau dangos negyddol a
phrysgwydd yn absennol; gweiriau’n gorchuddio <5%.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan reolaeth.
Bydd rhostir gwlyb yn gorchuddio 14.5 ha o leiaf o’r safle ac yn dangos
amrywiaeth o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid di‐asgwrn‐cefn
nodweddiadol o’r cynefin.
Bydd y planhigion canlynol yn gyffredin yn y rhostir sych: grug Calluna
vulgaris; grug croesddail Erica tetralix yn ogystal â migwyn Sphagnum spp. a
Narthecium ossifragum.
Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn
enwedig rhedyn ungoes Pteridium aquilinum, glaswellt y gweunydd Molinia
caerulea ac eithin mân Ulex gallii yn cael eu cadw dan reolaeth.
Bydd 70% o rostir gwlyb yn rhostir gwlyb mewn ‘cyflwr da’.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan reolaeth.
Bydd cynefin dolydd Molinia yn gorchuddio 22ha o leiaf o’r safle ac yn
dangos amrywiaeth o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid di‐asgwrn‐cefn
nodweddiadol o’r cynefin.
Bydd 70% o’r cynefin dolydd Molinia ymhob darn o gynefin yn cael ei
ddisgrifio fel mewn cyflwr da.
Molinia caerulea fydd gryfaf ym mhorfa gorslyd yr ACA, yn nodweddiadol
gyda chymysgedd llawn rhywogaethau o hesg byrion, planhigion porfa a
bryoffytau. Rhaid bod un neu fwy o Carex pulicaris, Carex hostiana neu
Cirsium dissectum yn gyffredin o leiaf.
Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn
enwedig Molinia ei hun, yn cael eu cadw dan reolaeth.
Bydd rhywogaethau prysgwydd fel helyg Salix a bedw Betula hefyd yn
absennol o’r borfa gorslyd gan mwyaf.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan reolaeth.
Bydd o leiaf ddwy boblogaeth, mewn cyrff dŵr ar wahân.
Ni fydd unrhyw ostyngiad ym maint poblogaethau L. natans.
Bydd poblogaethau L. natans yn hyfyw ac yn gallu cynnal eu hunain dros
gyfnod hir
Rhaid i L. natans allu atgenhedlu’n rhywiol a/neu llystyfol yn llwyddiannus.
Bydd gan y cyrff dŵr gynefin addas digonol i gynnal poblogaethau L. natans
hyfyw a darparu ar gyfer ehangu’r boblogaeth yn y dyfodol.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn dan reolaeth.
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Ymwthiad halwynog:
Dim effaith oherwydd bod y safle a’r nodweddion yn
fewndirol.
Mae ACA Comins Gogledd Sir Benfro tua 0.73 cilomedr o’r
man agosaf ar yr arfordirol (Uned Bolisi 3.6). O’r data GIS, ni
fydd arwynebedd llifogydd presennol, 50 mlynedd na 100
mlynedd yn effeithio ar nodweddion yr ACA hon.
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Tabl 4:

PDZ 4 – Bae Abergwaun a Bae Trefdraeth: Pen Caer i Ben-y-Bal (gan gynnwys Aber Nyfer)

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Afonydd Cleddau








Cyrsiau dŵr o lefelau
gwastadedd i fynyddig
gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion


Amherthnasol



Dosbarthiad o
fewn y dalgylch.
Rhywogaethau
nodweddiadol.














Corsydd dyrchafedig
byw

Amherthnasol




Maint.
Cyfansoddiad
cynefin.
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Dylid cynnal gallu’r cynefinoedd yn yr ACA i gynnal pob nodwedd ar lefelau poblogaeth bron yn
naturiol, fel y penderfynwyd gan brosesau a nodweddion ecolegol a hydromorffolegol na
newidiwyd yn bennaf, hyd y bo modd, neu eu hadfer lle bo angen.
Dylai statws ecolegol yr amgylchedd dŵr fod yn ddigonol i gynnal poblogaeth sefydlog neu
gynyddol o bob nodwedd. Bydd hyn yn cynnwys elfennau swm ac ansawdd dŵr, cynefin ffisegol
a chyfansoddiad a strwythur cymuned. Yn y rhan fwyaf o achosion, y disgwyl yw y bydd y
terfynau hyn yn cyd‐fynd â’r safonau sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu Cydsyniadau.
Dylid cynnal cyflwr bron yn naturiol y gyfundrefn lifo, ansawdd dŵr a chynefin ffisegol, neu ei
adfer hyd y bo modd, er mwyn cynnal cydlyniad adeiledd a swyddogaeth ecosystem dros ardal
gyfan yr ACA.
Dylid cynnal holl safleoedd magu, epilio a meithrin hysbys o nodweddion rhywogaethau fel
cynefin addas hyd y bo modd, heblaw lle bo prosesau naturiol yn peri iddynt newid.
Ni fydd llifau, ansawdd dŵr, ansawdd a swmp swbstrad mewn safleoedd silio a meithrinfeydd
pysgod yn cael eu disbyddu trwy dynnu dŵr, gollyngiadau, peirianneg neu weithgareddau tynnu
gro neu effeithiau eraill i’r graddau bod y safleoedd hyn yn cael eu niweidio neu ddinistrio.
Dylai uwcholwg a phroffil yr afon fod heb ei newid at ei gilydd. Bydd addasiadau ffisegol yn cael
effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ragfuriau ar
lannau afonydd llifwaddodol gweithredol trwy ddefnyddio carreg, concrid neu wastraff, tynnu
gro anghynaliadwy, ychwanegu neu ryddhau gwaddod mân gormodol, yn cael eu hosgoi.
Dylai nodweddion SoDdGA afon fod mewn cyflwr ffafriol.
Dylid addasu ffactorau gwneud sy’n effeithio ar allu pob nodwedd rhywogaeth i anheddu ei
gyrhaeddiad naturiol i gyd lle bo angen i ganiatáu tramwyo, e.e. coredau, siliau pontydd,
rhwystrau acwstig. Caiff yr argloddiau cronfeydd dŵr ar afon Syfynwy eu heithrio.
Ni ddylid addasu ffactorau naturiol fel rhaeadrau, all gyfyngu ar gyrhaeddiad naturiol nodwedd
rhywogaeth neu wasgariad rhwng poblogaethau sydd ar wahân yn naturiol.
Ni fydd llifau yn ystod cyfnodau mudo arferol llysywod pendwll y môr a’r afon yn cael eu
disbyddu trwy dynnu i’r graddau fod tramwyo i fyny’r afon i safleoedd silio’n cael ei rwystro.
Bydd lefelau maetholion, yn arbennig ffosffad, yn cael eu cytuno rhwng A yr A a CCGC ar gyfer
pob corff dŵr CFfD yn ACA Cleddau, a mesurau’n cael eu cymryd i gadw maetholion islaw’r
lefelau hyn. Y disgwyl yw y bydd y terfynau hyn yn cyd‐fynd â’r safonau sy’n cael eu defnyddio
gan broses Adolygu Cydsyniadau.
Bydd lefelau holl baramedrau ansawdd dŵr eraill a allai effeithio ar ddosbarthiad a chyflenwad
pob rhywogaeth yn cael eu cytuno rhwng A yr A a CCGC ar gyfer pob corff dŵr CFfD yn ACA
Cleddau, a mesurau’n cael eu cymryd i gadw llygredd islaw’r lefelau hyn. Y disgwyl yw y bydd y
terfynau hyn yn cyd‐fynd â’r safonau sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu Cydsyniadau.
Bydd ffynonellau llygredd tebygol na chafodd sylw yn yr Adolygiad Cydsyniadau, fel tir
halogedig, yn cael eu hystyried wrth asesu cynlluniau a phrosiectau.
Bydd lefelau soledau mewn daliant yn cael eu cytuno rhwng A yr A a CCGC ar gyfer pob corff
dŵr CFfD yn ACA Wysg. Bydd mesurau’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, reoli gwaddod
mewn daliant a gynhyrchir gan amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwaith peirianyddol, yn cael eu
cymryd i gynnal soledau mewn daliant islaw’r lefelau hyn.
Ar ehangder y corsle mae o leiaf 3 o Calluna vulgaris, Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, E.
vaginatum a Trichophorum cespitosum cyson, gyda gorchudd cyfunol heb fod dros 80%.
Dim rhywogaeth unigol yn gorchuddio > 50%.
O leiaf un o Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum, Narthecium
ossifragum a Vaccinium oxycoccos yn digwydd yn aml o leiaf.
Ar ehangder y corsle yn unig mae o leiaf 2 o’r spp. canlynol cyson, gyda gorchudd cyfunol > 20%:
Sphagnum capillifolium, S. magellanicum, S. papillosum, S. tenellum.
Dim gostyngiad ym maint nodweddion microtopograffig (e.e. pyllau cors).
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Mae ACA Afonydd Cleddau tua 3
cilomedr o’r Uned Bolisi agosaf yn
PDZ 4. Nid yw maint y llifogydd ac
erydiad yn ystod y tri chyfnod yn
effeithio ar yr ACA hon nac unrhyw
un o’r nodweddion diddordeb
perthnasol.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri
colli nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 4.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed


Coedwigoedd
llifwaddodol gydag Alnus
glutinosa a Fraxinus
excelsior (Alno‐Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)




Amherthnasol





Maint.
Ansawdd.
Strwythur a
phrosesau.
Adfywio.
Rhywogaethau
estron.
Planhigion
daear.









Llysywen bendoll y nant
Lampetra planeri






Llysywen bendoll yr afon
Lampetra fluviatilis

Cyrsiau dŵr o lefelau
gwastadedd i fynyddig
gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion
Penlletwad Cottus gobio

Oed / maint
strwythur o
boblogaeth
amoset.
Dosbarthiad
amosetau o fewn
y dalgylch.
Trwch amosetau.
















Trwch oedolion.
Dosbarthiad.
Atgynhyrchu /
oed
Strwythur.









Dyfrgi Lutra lutra



Dosbarthiad.
Gweithgaredd
cenhedlu.
Magwrfeydd
gwirioneddol a
phosibl.
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Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Cellïoedd unigol o wern Alnus glutinosa neu helygen Salix spp. sydd bennaf yn y canopi. Mewn
coedydd llifwaddodol gyda phriddoedd sy’n draenio’n rhwydd fe all fod ynn neu dderw yn y
canopi ond, yn y coetiroedd llifwaddodol gwlypach, mae ynn Fraxinus excelsior yn fwy tebygol o
fod yn gyfyngedig i ddarnau o dir cymharol sychach.
Caiff ei dderbyn bod strwythur coetir llifwaddodol yn ddynamig fel bod presenoldeb coed
goraeddfed i’w ddymuno ond heb fod yn hanfodol.
Dylai’r afon ei hun fod yn ddynamig er mwyn caniatáu ardaloedd o allolchiad a gwaddodiad lle
gall coed adfywio.
Mae coed marw’n gorwedd neu’n sefyll (tryfesur > 20cm a hyd > 1m) yn bresennol ymhob safle.
Dylai’r nodwedd gynnal planhigion daear llifwaddodol gan gynnwys dau o’r canlynol: erwain
Filipendula ulmaria, gellesgen felen pseudacorus, danhadlen Urtica dioica, corsen Phragmities
australis, hesgen rafunog fwyaf Carex paniculata, eglyn cyferbynddail Chrysosplenium
oppositifolium, brwyn Juncus spp, brigwellt garw Deschampsia cespitosa, cegiden y dŵr
Onanthe crocata, a llysiau’r angel Angelica sylvestris.
Caiff yr amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr yn ôl y diffiniad uchod ei gyflawni.
Rhaid i boblogaeth y nodwedd yn yr ACA fod yn sefydlog neu’n cynyddu dros yr hirdymor.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai’n cael ei leihau nac yn debygol o gael
ei leihau hyd y gellir rhagweld.
Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei gymryd i olygu’r dyfroedd hynny lle mae cynefin addas at ei
gilydd ar gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli dros yr hirdymor.
Caiff cynefin addas ei ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a geomorffolegol bron yn
naturiol, e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r afon, dyfnder dŵr a math o swbstrad mewn
safleoedd silio, ac adeiledd a swyddogaethau ecosystemau, e.e. cyflenwad bwyd.
Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i gyd ond, lle mae’n bresennol, rhaid
ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i rwystrau gwneud fel coredau beidio ag atal tramwyo’r nodwedd trwy’r ACA.
Mae morffoleg nodweddiadol y sianel yn darparu amrywiaeth o ddyfnderoedd dŵr,
cyflymderau cerrynt a mathau o swbstrad sy’n angenrheidiol i gyflawni gofynion cynefin y
nodweddion. Mae agosrwydd gwahanol gynefinoedd yn hwyluso symudiad pysgod i
gynefinoedd dewisol newydd gydag oedran.
Rhaid cyflawni’r amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr yn ôl y diffiniad uchod.
Rhaid i boblogaeth y nodwedd yn yr ACA fod yn sefydlog neu’n cynyddu dros yr hirdymor.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai'n cael ei leihau nac yn debygol o gael
ei leihau hyd y gellir rhagweld.
Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei gymryd i olygu’r dyfroedd hynny lle mae cynefin addas at ei
gilydd ar gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli dros yr hirdymor.
Caiff cynefin addas ei ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a geomorffolegol bron yn
naturiol, e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r afon, dyfnder dŵr a math o swbstrad mewn
safleoedd silio, ac adeiledd a swyddogaethau ecosystemau, e.e. cyflenwad bwyd.
Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i gyd ond, lle mae’n bresennol, rhaid
ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i rwystrau gwneud fel coredau beidio ag atal tramwyo’r nodwedd trwy’r ACA.
Mae morffoleg nodweddiadol y sianel yn darparu amrywiaeth o ddyfnderoedd dŵr,
cyflymderau cerrynt a mathau o swbstrad sy’n angenrheidiol i gyflawni gofynion cynefin y
nodweddion. Mae agosrwydd gwahanol gynefinoedd yn hwyluso symudiad pysgod i
gynefinoedd dewisol newydd gydag oedran.
Mae poblogaeth dyfrgwn yn yr ACA yn sefydlog neu'n cynyddu dros yr hirdymor ac yn
adlewyrchu cynhwysedd naturiol eithaf y cynefin o fewn yr ACA.
Bydd gan yr ACA gynefin digonol, gan gynnwys coed a phlanhigion y glannau a gwlypdiroedd, i
gynnal y boblogaeth ddyfrgwn.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol dyfrgwn yn yr ACA naill ai'n cael ei leihau nac yn debygol o gael ei
leihau hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i'r dyfrgi allu magu a recriwtio'n llwyddiannus yn yr ACA. Gall maint tiriogaethau magu
amrywio gan ddibynnu ar ddigonedd ysglyfaeth.
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Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Rhaid i ffynonellau bwyd dyfrgwn fod yn ddigonol i gynnal y boblogaeth.
Symud a gwasgaru unigolion yn ddiogel o gwmpas yr ACA yn cael ei hwyluso trwy ddarparu, lle
bo angen, cynefin addas ar y glannau, a thanffyrdd, siliau, ffensys ac ati ger pontydd ffyrdd a
rhwystrau gwneud eraill.
Ni ddylai unrhyw fagwrfa ddyfrgwn ddioddef tarfu a allai gael effaith andwyol ar lwyddiant
magu. Lle bo angen, rhaid rheoli tarfu a allai fod yn niweidiol.
Mae'r amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr yn cael ei gyflawni.
Rhaid i boblogaeth y nodwedd yn yr ACA fod yn sefydlog neu’n cynyddu dros yr hirdymor.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai'n cael ei leihau nac yn debygol o gael
ei leihau hyd y gellir rhagweld.
Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei gymryd i olygu’r dyfroedd hynny lle mae cynefin addas at ei
gilydd ar gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli dros yr hirdymor.
Caiff cynefin addas ei ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a geomorffolegol bron yn
naturiol, e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r afon, dyfnder dŵr a math o swbstrad mewn
safleoedd silio, ac adeiledd a swyddogaethau ecosystemau, e.e. cyflenwad bwyd.
Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i gyd ond, lle mae’n bresennol, rhaid
ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld.
Rhaid i rwystrau gwneud fel coredau beidio ag atal tramwyo’r nodwedd trwy’r ACA.
Mae morffoleg nodweddiadol y sianel yn darparu amrywiaeth o ddyfnderoedd dŵr,
cyflymderau cerrynt a mathau o swbstrad sy’n angenrheidiol i gyflawni gofynion cynefin y
nodweddion. Mae agosrwydd gwahanol gynefinoedd yn hwyluso symudiad pysgod i
gynefinoedd dewisol newydd gydag oedran.
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Tabl 5: PDZ 5 – Afon Teifi: Pen y Bal i Bencribach (gan gynnwys Aber Afon Teifi ac Ynys Aberteifi)
Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Afon Teifi









Cyrsiau dŵr o
lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r
planhigion
Ranunculion
fluitantis a
CallitrichoBatrachion


Amherthnasol



Dosbarthiad o fewn y
dalgylch
Rhywogaethau
nodweddiadol











CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

Dylid cynnal gallu’r cynefinoedd yn yr ACA i gynnal pob nodwedd ar lefelau
poblogaeth bron yn naturiol, fel y penderfynwyd gan brosesau a nodweddion
ecolegol a hydromorffolegol na newidiwyd yn bennaf, hyd y bo modd, neu eu
hadfer lle bo angen.
Dylai statws ecolegol yr amgylchedd dŵr fod yn ddigonol i gynnal poblogaeth
sefydlog neu gynyddol o bob nodwedd. Bydd hyn yn cynnwys elfennau swm ac
ansawdd dŵr, cynefin ffisegol a chyfansoddiad a strwythur cymuned. Yn y rhan
fwyaf o achosion, y disgwyl yw y bydd y terfynau hyn yn cyd‐fynd â’r safonau
sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu Cydsyniadau.
Dylid cynnal cyflwr bron yn naturiol y gyfundrefn lifo, ansawdd dŵr a chynefin
ffisegol, neu ei adfer hyd y bo modd, er mwyn cynnal cydlyniad adeiledd a
swyddogaeth ecosystem dros ardal gyfan yr ACA.
Dylid cynnal holl safleoedd magu, epilio a meithrin hysbys o nodweddion
rhywogaethau fel cynefin addas hyd y bo modd, heblaw lle bo prosesau naturiol
yn peri iddynt newid.
Ni fydd llifau, ansawdd dŵr, ansawdd a swmp swbstrad mewn safleoedd silio a
meithrinfeydd pysgod yn cael eu disbyddu trwy dynnu dŵr, gollyngiadau,
peirianneg neu weithgareddau tynnu gro neu effeithiau eraill i’r graddau bod y
safleoedd hyn yn cael eu niweidio neu ddinistrio.
Dylai uwcholwg a phroffil yr afon fod heb ei newid at ei gilydd. Bydd addasiadau
ffisegol yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA, gan gynnwys, ond heb fod
yn gyfyngedig i, ragfuriau ar lannau afonydd llifwaddodol gweithredol trwy
ddefnyddio carreg, concrid neu wastraff, tynnu gro anghynaliadwy, ychwanegu
neu ryddhau gwaddod mân gormodol, yn cael eu hosgoi.
Dylai nodweddion SoDdGA afon fod mewn cyflwr ffafriol.
Dylid addasu ffactorau gwneud sy’n effeithio ar allu pob nodwedd rhywogaeth i
anheddu ei gyrhaeddiad naturiol i gyd lle bo angen i ganiatáu tramwyo, e.e.
coredau, siliau pontydd, rhwystrau acwstig.
Ni ddylid addasu ffactorau naturiol fel rhaeadrau, all gyfyngu ar gyrhaeddiad
naturiol nodwedd rhywogaeth neu wasgariad rhwng poblogaethau sydd ar
wahân yn naturiol.
Ni fydd llifau yn ystod cyfnodau mudo arferol llysywod pendwll y môr a’r afon yn
cael eu disbyddu trwy dynnu i’r graddau fod tramwyo i fyny’r afon i safleoedd
silio’n cael ei rwystro.
Bydd amcanion llif ar gyfer mannau asesu yn Strategaeth Rheoli Tynnu Dŵr yn
Nalgylch Teifi (CAMS) fel maent yn ymwneud ag ACA Afon Teifi yn cael eu cytuno
rhwng A yr A a CCGC yn ôl yr angen. Y disgwyl yw y bydd y terfynau hyn yn cyd‐
fynd â’r safonau sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu Cydsyniadau.
Bydd lefelau maetholion, yn arbennig ffosffad, yn cael eu cytuno rhwng A yr A a
CCGC ar gyfer pob corff dŵr CFfD yn ACA Cleddau, a mesurau’n cael eu cymryd i
gadw maetholion islaw’r lefelau hyn. Y disgwyl yw y bydd y terfynau hyn yn cyd‐
fynd â’r safonau sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu Cydsyniadau.
Bydd lefelau holl baramedrau ansawdd dŵr eraill a allai effeithio ar ddosbarthiad
a chyflenwad pob rhywogaeth yn cael eu cytuno rhwng A yr A a CCGC ar gyfer
pob corff dŵr CFfD yn ACA Cleddau, a mesurau’n cael eu cymryd i gadw llygredd
islaw’r lefelau hyn. Y disgwyl yw y bydd y terfynau hyn yn cyd‐fynd â’r safonau
sy’n cael eu defnyddio gan broses Adolygu Cydsyniadau.
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Ymwthiad halwynog:
Y polisi dewisol yng ngorllewin yr aber
mewnol (Uned Bolisi 5.4), Bryn-y-môr
(Uned Bolisi 5.6), Clogwyni Gwbert
(Uned Bolisi 5.9), a Llandudoch a Fferm
y Castell (Uned Bolisi 5.10) yw NAI,
fyddai’n caniatáu i’r aber a’r
gwastadeddau tywod, gwastadeddau
llaid a chlogwyni cysylltiedig ddatblygu’n
naturiol ac ymateb i gynnydd yn lefel y
môr.
Bydd HTL ar hyd mwyafrif gweddill yr
aber a’r afon yn peri gwasgfa arfordirol a
cholli cynefin rhynglanwol. Fodd bynnag
ni fydd unrhyw golled o gynefin y cwrs
dŵr.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Gall newid ym mhrosesau arfordirol a
gwasgfa arfordirol beri ymestyn dŵr hallt
i Afon Teifi ac efallai effeithio ar
gyfanrwydd yr ACA a’i rhywogaethau
nodweddiadol.
Ni fydd y polisïau’n effeithio ar yr
ymwthiad halwynog gan y bydd yn
digwydd yn naturiol ac nid o ganlyniad i
bolisïau CRhT2.
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Ie

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed






Merddwr oligotroffig
i fesotroffig gyda
phlanhigion o’r
Littorelletea
uniflorae a/neu o’r
IsoëtoNanojuncetea


Amherthnasol


Llysywen bendoll y
nant Lampetra
planeri




Llysywen bendoll yr
afon Lampetra
fluviatilis





Atlantic salmon
Salmo salar




Gwyniad môr Cottus
gobio

Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho‐
Batrachion
Merddwr oligotroffig i fesotroffig
gyda phlanhigion o’r Littorelletea
uniflorae a/neu o’r Isoëto‐
Nanojuncetea

Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho‐
Batrachion
Merddwr oligotroffig i fesotroffig
gyda phlanhigion o’r Littorelletea
uniflorae a/neu o’r Isoëto‐
Nanojuncetea
Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho‐
Batrachion
Merddwr oligotroffig i fesotroffig
gyda phlanhigion o’r Littorelletea
uniflorae a/neu o’r Isoëto‐
Nanojuncetea
Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho‐
Batrachion





Cyfansoddiad
cymuned
macroffytau: Llyn Hir
Cyfansoddiad
cymuned
macroffytau: Llyn
Teifi, Llyn Egnant,
Llyn y Gorlan a Llyn
Bach

Oed / maint
strwythur o
boblogaeth amoset.
Dosbarthiad
amosetau o fewn y
dalgylch.
Trwch amosetau.
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Maint rhediad
oedolion
Trwch rhai ifanc

Bydd lefelau soledau mewn daliant yn cael eu cytuno rhwng A yr A a CCGC ar
gyfer pob corff dŵr CFfD yn ACA Afon Teifi. Bydd mesurau’n cynnwys, ond heb
fod yn gyfyngedig i, reoli gwaddod mewn daliant a gynhyrchir gan
amaethyddiaeth, coedwigaeth a gwaith peirianyddol, yn cael eu cymryd i gynnal
soledau mewn daliant islaw’r lefelau hyn.
Bydd ffynonellau llygredd tebygol na chafodd sylw yn yr Adolygiad Cydsyniadau,
fel tir halogedig, yn cael eu hystyried wrth asesu cynlluniau a phrosiectau.
Rhaid cyflawni’r amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr uchod
Bydd y gymuned ddyfrol llyn ucheldir Littorelletea uniflorae yn bresennol ymhob
un o bum pwll Afon Teifi (Llyn Hir, Llyn Teifi, Llyn Egnant, Llyn y Gorlan a Llyn
Bach), a bydd yn hunangynhaliol dros gyfnod hir. Bydd cymuned Littorelletea
hollol ddatblygedig yn bresennol yn Llyn Hir, gan gynnwys pob un o’r
rhywogaethau cydrannol sy’n nodweddiadol o nodwedd yr ACA, fel y
cynrychiolwyd yn ACA Afon Teifi.
Diffiniwyd y rhywogaethau nodweddiadol gan gyfeirio at gyfansoddiad
rhywogaethau’r math o ferddwr JNCC ar gyfer y nodwedd ACA, oni bai eu bod yn
wahanol i’r math hwn oherwydd amrywiant naturiol pan fo modd diffinio
rhywogaethau nodweddiadol eraill fel y bo’n briodol. O ran Llyn Teifi, Llyn
Egnant, Llyn y Gorlan a Llyn Bach, bydd maint a chyfansoddiad rhywogaethau’r
gymuned Littorelletea yn sefydlog neu’n cynyddu mewn cyrhaeddiad. Ni fydd
unrhyw ddirywiad yn statws cadwraeth y nodwedd fel y cynrychiolwyd yn y
llynnoedd hyn.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Ymwthiad halwynog:
Nid oes merddwr oligotroffig i fesotroffig
sy’n cynnal y Llyriad y dŵr arnofiol
Luronium natans yn ardal y CRhT.

Nid oes angen dim

Effaith Weddilliol

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ie

Ar y cyfan, mae’n annhebygol y bydd
polisïau’r CRhT yn effeithio ar strwythur
neu ymddygiad yr aber. Bydd y polisi
NAI yng ngheg yr aber yn gadael i’r aber
weithredu’n naturiol.






Effeithiau Posibl



Rhaid cyflawni’r amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr del y diffiniwyd yn ‘cyrsiau
dŵr’ uchod
Rhaid i boblogaeth y nodwedd yn yr ACA fod yn sefydlog neu’n cynyddu dros yr
hirdymor. Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai'n cael ei
leihau nac yn debygol o gael ei leihau hyd y gellir rhagweld. Caiff y cyrhaeddiad
naturiol ei gymryd i olygu’r dyfroedd hynny lle mae cynefin addas at ei gilydd ar
gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli dros yr hirdymor. Caiff cynefin addas ei
ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a geomorffolegol bron yn naturiol,
e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r afon, dyfnder dŵr a math o swbstrad
mewn safleoedd silio, ac adeiledd a swyddogaethau ecosystemau, e.e.
cyflenwad bwyd. Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i
gyd ond, lle mae’n bresennol, rhaid ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld. Gall
ffactorau naturiol fel rhaeadrau gyfyngu ar gyrhaeddiad naturiol rhywogaethau
unigol.
Bydd dylanwadau gwneud presennol ar gyrhaeddiad naturiol sy’n peri effaith
andwyol ar gyfanrwydd y safle, fel rhwystrau ffisegol i fudo, yn cael eu hasesu.
Mae cynefin digon mawr, a bydd yn dal felly, i gynnal poblogaeth y nodwedd yn
yr ACA dros gyfnod hir.

Trwch poblogaethau
Dosbarthiad
Atgenhedlu /
strwythur oedran

2

Mae’r polisïau HTL yn yr aber mewnol yn
berthnasol i ddarnau o amddiffynfa
naturiol rhag y môr a lle’r oedd y polisi
gwreiddiol yn HTL. Mae’r polisi HTL ar
gyfer ardaloedd datblygedig presennol
ac, felly, nid yw’n debygol o rwystro llif yr
afon.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn peri rhwystro’r
cwrs dŵr.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Y polisïau MR yn Unedau Polisi 5.13 a
5.14 yw gadael i’r amddiffynfeydd gilio ar
hyd y cwrs dŵr. Dim ond rheoli’r cynefin
ar yr ochr ddeheuol sydd i gael ei
ystyried yn yr asesiad hwn, a dim ond y
ffordd yn ôl o’r afon fyddai’n cael ei
hamddiffyn ar hyd yr ochr ogleddol.
Nid oes disgwyl y bydd polisïau’r CRhT
yn peri rhwystr i lwybrau mudo pysgod,
na newid yr amgylchiadau yn yr
ardaloedd silio ar gyfer y rhywogaethau
cymhwysol.
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Ie

Nodwedd
Gymhwysol
Llysywen bendoll y
môr Petromyzon
marinus

Cynefin Cynhaliol


Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho‐
Batrachion

Priodwedd



Targed



Dyfrgi Lutra lutra

Cyrsiau dŵr o lefelau gwastadedd i
fynyddig gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a Callitricho‐
Batrachion





Dosbarthiad.
Gweithgaredd
cenhedlu.
Magwrfeydd
gwirioneddol a
phosibl.






Llyriad y dŵr
arnofiol Luronium
natans



Merddwr oligotroffig i fesotroffig
gyda phlanhigion o’r Littorelletea
uniflorae a/neu o’r Isoëto‐
Nanojuncetea
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Dosbarthiad o fewn y
dalgylch
Trwch amosetau





Effeithiau Posibl


Dosbarthiad llyriad‐y‐
dŵr arnofiol yn y brif
afon
Dosbarthiad llyriad‐y‐
dŵr arnofiol ym
mhyllau Teifi
Presenoldeb blodau
arnofiol ym mhyllau
Teifi



Mae poblogaeth dyfrgwn yn yr ACA yn sefydlog neu'n cynyddu dros yr hirdymor
ac yn adlewyrchu cynhwysedd naturiol eithaf y cynefin o fewn yr ACA, fel y
penderfynwyd gan lefelau naturiol digonedd ysglyfaeth ac ymddygiad
tiriogaethol cysylltiedig.
Nid yw cyrhaeddiad naturiol dyfrgwn yn yr ACA naill ai'n cael ei leihau nac yn
debygol o gael ei leihau hyd y gellir rhagweld. Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei
gymryd i olygu’r dyfroedd hynny a allai fod yn addas i ffurfio rhan o diriogaeth
fagu a/neu ddarparu llwybrau rhwng tiriogaethau magu. Caiff ardal gyfan ACA
Afon Teifi ei hystyried yn un a allai ffurfio cynefin magu addas i ddyfrgwn. Gall
maint tiriogaethau magu amrywio gan ddibynnu ar ddigonedd ysglyfaeth. Ni
ddylai diffyg magwrfeydd addas digyffwrdd gyfyngu ar faint y boblogaeth. Lle
bo’r rhain yn annigonol dylid eu creu trwy wella cynefinoedd a darparu gwalau
gwneud, lle bo angen. Ni ddylai unrhyw fagwrfa ddyfrgwn ddioddef tarfu a allai
gael effaith andwyol ar lwyddiant magu. Lle bo angen, rhaid rheoli tarfu a allai
fod yn niweidiol.
Symud a gwasgaru unigolion yn ddiogel o gwmpas yr ACA yn cael ei
hwyluso trwy ddarparu, lle bo angen, cynefin addas ar y glannau, a
thanffyrdd, siliau, ffensys ac ati ger pontydd ffyrdd a rhwystrau gwneud
eraill.

Rhaid cyflawni’r amcan cadwraeth ar gyfer y cwrs dŵr fel y diffiniwyd yn ‘cyrsiau
dŵr’ uchod.
Bydd poblogaethau llyriad‐y‐dŵr arnofiol yn hyfyw ymhob rhan o’u dosbarthiad
presennol yn yr ACA (yn cynnal eu hunain dros gyfnod hir). Rhaid i bob
poblogaeth llyriad‐y‐dŵr arnofiol allu cwblhau atgynhyrchu rhywiol a/neu
lystyfol yn llwyddiannus. Rhaid i bosibilrwydd cyfnewid genetig rhwng
poblogaethau llyriad‐y‐dŵr arnofiol, yn a/neu oddi allan i’r ACA, fod yn amlwg yn
yr hirdymor. Rhaid i lyriad‐y‐dŵr arnofiol allu gwasgaru’n ddirwystr.
Bydd cynefin addas digonol yn yr ACA i gynnal poblogaethau llyriad‐y‐dŵr
arnofiol yn eu dosbarthiad presennol. Ni fydd unrhyw gyfangiad o ddosbarthiad
presennol llyriad‐y‐dŵr arnofiol yn yr ACA. Caiff cynefin addas ei ddiffinio o ran
prosesau a ffurfiau hydrolegol a geomorffolegol bron yn naturiol, e.e. lefelau
dŵr ym Mhyllau Teifi, dyfnder dŵr, sefydlogrwydd llifau afonydd, sefydlogrwydd
swbstrad gwely, adeiledd a swyddogaethau ecosystemau e.e. lefelau
maetholion, a chysgod.

3

Mae dyfrgwn yn llawer o ddalgylch Afon
Teifi yng Ngorllewin Cymru. Mae gan yr
afon safleoedd gorffwys a magu addas
ar ei hyd. Mae tystiolaeth o arolygon ac
ymddangosiadau yn awgrymu bod
dyfrgwn yn defnyddio’r dyfroedd llanw
fwyfwy.
Mae’n annhebygol y bydd polisïau’r
CRhT yn effeithio’n sylweddol ar y
safleoedd magu, porthi a gorffwys yn y
dalgylch cyfan, oherwydd y byddai’r
polisïau MR yn gwella maint y cynefin
sydd ar gael i’r dyfrgi, a HTL (yn enwedig
yn Unedau Polisi 5.11 a 5.12) yn
digwydd mewn ardaloedd lle mae
amddiffynfa galed bresennol, ac ni fyddai
disgwyl iddynt ymyrryd â chynefin afonol
a chynhaliol y dyfrgi.
Fodd bynnag, yn ystod gwaith adeiladu,
yn enwedig ar gyfer gweithredu polisi
MR, fe all peiriannau adeiladu darfu ar
ddyfrgwn a’u cynefin a gallai hyn beri
tangyflawni’r amcanion cadwraeth.

Wrth ddylunio a
gwneud cais am
unrhyw gynllun, dylid
gwneud arolygon o
arwynebedd gwaith
arfaethedig i
benderfynu a oes
gweithgaredd dyfrgwn,
a dylid gwneud gwaith
fel na fyddai
aflonyddwch
adeiladu’n digwydd ar
neu yn union ar bwys
cynefin dyfrgwn, neu
na fyddai aflonyddwch
yn effeithio ar adegau
sensitif o’r flwyddyn i’r
boblogaeth ddyfrgwn.
Yn ogystal, dylai
mesurau dylunio
sicrhau nad yw
symudiad dyfrgwn yn
cael ei rwystro.

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Ymwthiad halwynog:
Nid yw merddwr oligotroffig i fesotroffig
sy’n cynnal y Llyriad y dŵr arnofiol
Luronium natans yn ardal CRhT2 gan eu
bod i fyny’r afon. Gall ymwthiad
halwynog naturiol ddigwydd ac effeithio
ar y llyriad nofiadwy. Oherwydd y gall
hyn ddigwydd o ganlyniad i brosesau
naturiol ac nid polisi CRhT2, nid oes
modd dod i gasgliad y bydd unrhyw
effaith.

Nid oes angen dim

9T9001/R/HRA Atodiad G‐IV
Ionawr 2012

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Bae Ceredigion
Cyrhaeddiad
Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif
gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu.
O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn cynnwys;





Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg

Amherthnasol

Creigresi creigwely rhynglanwol
Creigresi rhynglanwol cerrig crynion gyda Sabellaria alveolata (biogenig)
Creigresi creigwely islanwol
Creigresi islanwol cerrig crynion a chlogfeini
Ogofâu môr.

Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau
pwysig mae;





Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth
Rhywogaethau
nodweddiadol








Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel a
ganlyn:





Creigresi

daeareg,
gwaddodeg,
geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod,
rhyngweithiadau biolegol.

ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn amrediadau na allant
fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rywogaethau’r nodwedd, eu
cyflenwad a chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol islaw presennol a allai beri cynnydd
mewn crynoadau halogyddion mewn gwaddodion neu fywyd islaw lefelau a allai
fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rhywogaethau’r nodweddes
populations,
eu digonedd neu gyrhaeddiad gan ystyried biogrynhoad a biochwyddiad.

Amherthnasol
Rhywogaethau nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel
nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae
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cyfoeth rhywogaethau:
strwythur a dynameg poblogaeth,
iechyd ffisiolegol,
gallu atgenhedlol
denu,
symudedd
cyrhaeddiad

Bydd polisïau NAI ar yr arfordir agored
yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu
ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r
ponciau tywod islanwol a sicrhau na
chaiff y nodwedd ei cholli.
Bydd y polisïau HTL yn yr harbwr
mewnol yn peri colli cynefinoedd o’r
ponciau tywod. Fodd bynnag byddai MR
yn y pen draw (Unedau Polisi 5.13, 5.14,
a 5.7) yn sicrhau na fyddai gwasgfa
arfordirol yn broblem. Ar ben hynny, mae
nodweddion y boncen dywod islanwol yn
fwyaf helaeth yn nwyrain y safle (i’r
gogledd ac i’r gorllewin o Gei Newydd)
fel y nodwyd yn adroddiad Reg 33, a’r
ffigur yn dangos lleoliadau’n cael eu
paratoi. Fodd bynnag, nid oes unrhyw
newidiadau hydrodynamig disgwyliedig o
bolisïau HTL neu MR yn y PDZ hwn a
fyddai’n ymestyn o’r uned hon i’r ponciau
tywod islanwol tebygol 20km i ffwrdd. Nid
oes dim newidiadau eraill fel halltedd
neu ddyrfedd na swyddogaethau ffisegol
neu gemegol eraill i’w disgwyl.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Felly, ni fydd unrhyw gyfyngiad ar
ymestyniad ponciau tywod islanwol o
ganlyniad i bolisïau CRhT2.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae’r adroddiad Reg 33 yn nodi fod
creigres fiogenig yn y parth rhynglanwol
ac islanwol bas yn gyffredin yng
ngogledd-ddwyrain y Safle (a’r PDZ
hwn), er bod y map cynefinoedd
arwyddol yn dal ar y gweill.
Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni
sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan
gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf
fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri
lleihau’r amlygiadau rhynglanwol.
Ni fyddai’r polisïau HTL a MR yn yr aber
yn effeithio’n uniongyrchol ar greigresi
gan ei bod yn annhebygol y bydd
creigres fiogenig yn digwydd yn yr aber o
ganlyniad i’r llifau mawr.
Fodd bynnag, nid oes disgwyl i’r newidiadau
mewn hydrograffeg o ganlyniad i’r polisïau
HTL a MR yn Aber Afon Teifi (Unedau Polisi
5. 3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, a 5.14)
newid yr halltedd, tyrfedd neu
ryngweithiadau cemegol neu fiolegol eraill
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:



Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr

bod angen i gyflenwad poblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n destun
pysgodfeydd masnachol presennol hafal i neu fwy na sy’n ofynnol i gyflawni
cnwd cynaliadwy mwyaf a sicr yn y pen draw
bod rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol
o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol ar gyfer ei
gynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Amherthnasol

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ac, ar ben hynny, ni fyddai disgwyl i’r
newidiadau cyfyngedig a lleol mewn
symudiad dŵr newid amgylchiadau creigresi
biogenig sy’n arfer ag amrywiad mawr
mewn tonnau a llanwau.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae’n ymddangos bod yr ogofâu môr
dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr ar yr
arfordir sydd â NAI fel y polisi dewisol.
Felly gall y clogwyni erydu’n naturiol
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Os caiff yr ogofâu eu colli oherwydd
erydu’r clogwyni, byddai hyn o ganlyniad
i brosesau naturiol ac nid polisïau’r
CRhT – fodd bynnag, bydd ogofâu
newydd yn cael eu creu fel rhan o’r
broses naturiol.
Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion y cynefin at ei gilydd yn y safle, a phob un o’u
prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu.
Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau
pwysig mae:

Gwastadeddau llaid
a gwastadeddau
tywod heb fod dan
ddŵr y môr ar drai



Amherthnasol


Cyrhaeddiad
Strwythur a
Swyddogaeth
Rhywogaethau
Nodweddiadol








daeareg,
gwaddodeg,
geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod,
rhyngweithiadau biolegol.

Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol yn
golygu nad yw ansawdd cynefin yn cael ei diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae
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Er nad yw’n brif reswm cymhwyso,
edrychwyd ar bresenoldeb y nodwedd
hon mewn perthynas â’r polisïau HTL yn
ystod y ddau gyfnod cyntaf ar gyfer Uned
Bolisi 5.8. Ni fyddai unrhyw gyfyngiad
amlwg ar gynefinoedd rhynglanwol o
flaen Uned Bolisi 5.8 yn digwydd yn
ystod y cyfnod cyntaf, ac mae’r gallu i
gyfyngu yn yr ail gyfnod yn cael ei
gyfyngu gan ffurf bresennol y tir a fyddai
hefyd yn cyfyngu pe na bai’r
amddiffynfeydd presennol yno. Felly ni
fyddai unrhyw gyfyngiad ar y cynefin
gwastadedd llaid a gwastadedd tywod
rhynglanwol o flaen yr uned hon.

Arolygu er mwyn
sicrhau nad oes
cyfyngiad yn digwydd.

cyfoeth rhywogaethau,
strwythur a dynameg poblogaeth,
ffisiolegol rhostir,
gallu atgenhedlol
denu,
symudedd,
cyrhaeddiad.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin
naturiol. Ymhlith elfennau pwysig mae:

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates









Creigresi
Ponciau tywod dan ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr

maint y boblogaeth
strwythur, cynhyrchiad
cyflwr y rhywogaeth yn y safle.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd;



bod beichiau halogyddion sy’n deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri
niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu atgenhedlu
o ran y morlo llwyd na ddylid lleihau poblogaethau o ganlyniad i weithgaredd
dynol

Cyrhaeddiad

Llysywen bendoll y
môr Petromyzon
marinus





Creigresi
Ponciau tywod dan ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr





Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau





Creigresi
Ponciau tywod dan ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr










Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael
effaith ar gyfanrwydd yr ACA na
phresenoldeb y dolffin trwynfawr yno.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn arwain peri
gostyngiad yn arwynebedd neu faint y
cynefin aber neu gilfach / bae sy’n
cynnal poblogaeth y dolffiniaid ac, felly,
daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw
effaith andwyol.

Ar y cyfan, mae’n annhebygol y bydd
polisïau’r CRhT yn effeithio ar strwythur
neu ymddygiad yr aber. Bydd y polisi
NAI yng ngheg yr aber a hyd at derfyn yr
ACA hon yn gadael i’r aber weithredu’n
naturiol.

dosbarthiad
maint
strwythur
swyddogaeth ac ansawdd y cynefin
ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei
gyfyngu na’i rwystro
bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt
bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu

Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau sydd
eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a dynameg
poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog
neu’n cynyddu. Important considerations include;




Effaith Weddilliol

Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld. Fel rhan o’r
amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd

Cynefinoedd cynhaliol a rhywogaethau

Llysywen bendoll yr
afon Lampetra
fluviatilis

Amcangyfrifwyd bod poblogaeth dolffin
trwynfawr Tursiops truncatus Bae
Ceredigion oddi ar arfordir gorllewinol
Cymru o gwmpas 125 unigolyn. Mae’n
ymddangos bod y dolffiniaid yn
defnyddio dyfroedd glannau Bae
Ceredigion ar gyfer porthi ac
atgynhyrchu ac, ym misoedd yr haf, caiff
rhai bach ac ifanc eu gweld yn aml
gydag oedolion unigol neu grwpiau.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni
cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed






Morlo llwyd
Halichoerus grypus





Effeithiau Posibl

Bod rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a allai
fod yn niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.
Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant atgenhedlol,
iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor
Adfer ac adennill.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi y dylai poblogaethau’r dolffin trwynfawr
fod yn cynyddu.

Creigresi
Ponciau tywod dan ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Mae bron 40% (tua 125,000) o
boblogaeth morloi llwydion y byd i’w cael
yn Ynysoedd Prydain, gyda phoblogaeth
gymharol sefydlog o ryw 6,000 yng
Nghymru.
Gall gwasgfa arfordirol beri bod colled
gyffredinol o safleoedd glanio yn ACA
Bae Ceredigion yn ystod pob cyfnod.
Gall HTL (Unedau Polisi 5.5, 57, 5.8,
5.11, a 5.12) beri colli cynefin
rhynglanwol yn yr aber. Fodd bynnag,
gan fod hwn yn gylch poblog, mae’n
annhebygol y bydd morloi’n ei
ddefnyddio fel safleoedd glanio. Yn
ogystal mae adnodd bwyd y morloi’n
annhebygol o gael ei effeithio am na fydd
yr aber ei hun yn cael ei leihau gan y
polisïau dewisol ac, felly, ni fydd maint yr
adnodd porthi ar gael i’r morloi’n lleihau
o ganlyniad.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Gall morloi llwydion ddigwydd ar hyd
darnau arwahanol o forlin o fewn PDZ 5.
Fodd bynnag, ni fydd fawr ddim cynefin
yn cael ei golli yn y pen draw o ganlyniad
i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n
naturiol gyda’r polisi NAI ac, felly, ni fydd
yn effeithio ar fannau glanio.
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effaith andwyol
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9T9001/R/HRA Atodiad G‐IV
Ionawr 2012

Ie

Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 6: PDZ 6 – De Ceredigion: Pencribach i Benrhyn Cei Newydd
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Bae Ceredigion
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Cyrhaeddiad
Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif
gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu.
O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn cynnwys;

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg







Amherthnasol

Creigresi creigwely rhynglanwol
Creigresi rhynglanwol cerrig crynion gyda Sabellaria alveolata (biogenig)
Creigresi creigwely islanwol
Creigresi islanwol cerrig crynion a chlogfeini
Ogofâu môr

Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau
pwysig mae;




Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth
Rhywogaethau
nodweddiadol








daeareg,
gwaddodeg,
geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod,
rhyngweithiadau biolegol.

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel a
ganlyn:


Creigresi

Amherthnasol




ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn amrediadau na allant
fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rywogaethau’r nodwedd, eu
cyflenwad a chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol islaw presennol a allai beri cynnydd
mewn crynoadau halogyddion mewn gwaddodion neu fywyd islaw lefelau a allai
fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rhywogaethau’r
nodweddion,
eu digonedd neu gyrhaeddiad gan ystyried biogrynhoad a biochwyddiad.

Rhywogaethau nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

1

Nid yw lleoliadau penodol y ponciau tywod yn
hysbys gan fod y map cynefinoedd arwyddol yn
dal ar y gweill.
Fodd bynnag, ni fyddai maint ponciau tywod
islanwol yn lleihau o ganlyniad i’r polisïau HTL ac
maent yn debygol o ddatblygu dros gynefin
rhynglanwol presennol pe byddent yn bresennol
mewn ardaloedd ar bwys y pedwar darn byr o’r
lan.
Ni fydd effaith ar y ponciau tywod islanwol gan fod
unrhyw reoli’n digwydd i gylchoedd lleol y tu ôl i
draethau ac yn cael dim effaith ar y prosesau arfordirol
ar raddfa fawr. Ar ben hynny, mae’r nodweddion
ponciau tywod islanwol i’w cael fwyaf yn nwyrain y
safle (i’r gogledd ac i’r gorllewin o Gei Newydd) fel y
nodwyd yn yr adroddiad Reg 33, ac mae’r ffigur sy’n
dangos lleoliadau ar y gweill. Fodd bynnag, nid oes
unrhyw newidiadau hydrodynamig i’w disgwyl a
fyddai’n ymestyn o’r lan uchaf ar y glannau byrion lle
caiff polisïau HTL a/neu MR eu dewis yn y PDZ hwn ac
nid yw’r rhain yn debygol o ymestyn i’r ponciau tywod
islanwol.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Mae’r adroddiad Reg 33 yn nodi fod creigres
fiogenig yn y rhynglanwol ac islanwol bas yn
gyffredin yng ngogledd-ddwyrain y safle (a’r PDZ
hwn). Mae manylion i’w gweld yn Helaethiad H-VI.
Bydd NAI ar hyd mwyafrif y morlin yn gadael i’r
clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan
gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd
cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau maint yr
amlygiadau rhynglanwol.
Ni fydd effaith ar y creigresi o ganlyniad i bolisïau HTL
neu MR yn Unedau Polisi 6.2, 6.4, 6.6 a 6.8, oherwydd
bod unrhyw reoli’n digwydd i gylchoedd lleol y tu ôl i
draethau ac ni fydd yn newid symudiadau dŵr parthau
rhynglanwol heblaw i’r lan uchaf yn union o flaen
lleoliadau HTL a/neu MR ac, o ganlyniad, ni fyddant yn
effeithio ar y prosesau arfordirol ar raddfa fawr (mae
manylion i’w gweld yn Helaethiad H‐VI). Nid oes
disgwyl i’r newidiadau hydrograffeg o ganlyniad i’r
polisïau HTL a MR newid yr halltedd, tyrfedd na
rhyngweithiadau cemegol neu fiolegol eraill.

Nid oes angen dim

9T9001/R/HRA Atodiad G‐IV
Ionawr 2012

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae







Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Amherthnasol

cyfoeth rhywogaethau:
strwythur a dynameg poblogaeth,
iechyd ffisiolegol,
gallu atgenhedlol
denu,
symudedd
cyrhaeddiad




bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n destun
pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol
i gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw
bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol
o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal
mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin
naturiol. Ymhlith elfennau pwysig mae:


Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates






Llysywen bendoll y môr
Petromyzon marinus





Llysywen bendoll yr
afon Lampetra fluviatilis




Ponciau tywod
dan ychydig o
ddŵr y môr drwy’r
adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n
rhannol dan ddŵr
Creigresi





Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd;





Ponciau tywod
dan ychydig o
ddŵr y môr drwy’r
adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n
rhannol dan ddŵr
Creigresi
Ponciau tywod
dan ychydig o
ddŵr y môr drwy’r
adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n
rhannol dan ddŵr
Creigresi

maint y boblogaeth
strwythur, cynhyrchiad
cyflwr y rhywogaeth yn y safle.

Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau
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bod beichiau halogyddion sy’n deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri
niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu atgenhedlu
o ran y morlo llwyd na ddylid lleihau poblogaethau o ganlyniad i weithgaredd
dynol

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae’r ogofâu môr dan ddŵr neu’n rhannol dan
ddŵr ar yr arfordir a NAI yw’r polisi dewisol yno.
Felly gall y clogwyni erydu’n naturiol mewn ymateb
i gynnydd yn lefel y môr.
Os caiff yr ogofâu eu colli oherwydd erydu’r
clogwyni, byddai hyn o ganlyniad i brosesau
naturiol ac nid polisïau’r CRhT – fodd bynnag,
bydd ogofâu newydd yn cael eu creu fel rhan o’r
broses naturiol.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Yr amcangyfrif yw y bydd 2ha o gynefin yn cael ei
golli ar hyd arfordir PDZ 6 (a ffurfiwyd o glogwyni’n
bennaf) yn y cyfnod cyntaf; 4ha yn yr ail gyfnod; a
21ha yn y trydydd cyfnod.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ni fydd effaith ar yr ogofâu môr dan ddŵr neu’n
rhannol dan ddŵr gan fod rheoli’n digwydd yn unig
i gylchoedd lleol y tu ôl i draethau yn hytrach na
chlogwyni arfordirol, ac na fydd unrhyw effaith ar
brosesau arfordirol ar raddfa fawr nac effaith
amlwg ar raddfa leol.
Amcangyfrifwyd bod poblogaeth dolffin trwynfawr
Tursiops truncatus Bae Ceredigion oddi ar arfordir
gorllewinol Cymru o gwmpas 125 unigolyn. Mae’n
ymddangos bod y dolffiniaid yn defnyddio dyfroedd
glannau Bae Ceredigion ar gyfer porthi ac
atgynhyrchu ac, ym misoedd yr haf, caiff rhai bach
ac ifanc eu gweld yn aml gydag oedolion unigol
neu grwpiau.
Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael effaith ar
gyfanrwydd yr ACA na phresenoldeb y dolffin
trwynfawr yno.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn arwain peri gostyngiad
yn arwynebedd neu faint y cynefin aber neu gilfach
/ bae sy’n cynnal poblogaeth y dolffiniaid ac, felly,
daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw effaith
andwyol.

Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld. Fel rhan o’r
amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd




nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei
gyfyngu na’i rwystro
bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt
bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu

2

Nid yw’r nodwedd aberol fyddai’n cynnal llysywod
pendwll y môr a’r afon yn PDZ 6.

9T9001/R/HRA Atodiad G‐IV
Ionawr 2012

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Cynefinoedd cynhaliol a rhywogaethau
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau sydd
eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a dynameg
poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog
neu’n cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;



Morlo llwyd
Halichoerus grypus




Ponciau tywod
dan ychydig o
ddŵr y môr drwy’r
adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n
rhannol dan ddŵr
Creigresi














Mae bron 40% (tua 125,000) o boblogaeth morloi
llwydion y byd i’w cael yn Ynysoedd Prydain, gyda
phoblogaeth gymharol sefydlog o ryw 6,000 yng
Nghymru.
Gall gwasgfa arfordirol beri bod colled gyffredinol o
safleoedd glanio yn ACA Bae Ceredigion yn ystod
pob cyfnod.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;
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dosbarthiad
maint
strwythur
swyddogaeth ac ansawdd y cynefin
ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni
cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.
Bod rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a allai
fod yn niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.
Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant atgenhedlol,
iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi y dylai poblogaethau’r dolffin trwynfawr
fod yn cynyddu.

3

Mae gwasgfa arfordirol sylweddol a cholli cynefin
traeth i’w gweld yn Aber-porth (Uned Bolisi 6.2) yn
ystod pob cyfnod o ganlyniad i’r polisi HTL ac yn
Llangrannog (Uned Bolisi 6.6) o ganlyniad i HTL a
MR (mwy o amddiffyniad). Bydd gwasgfa arfordirol
a cholli cynefin traeth yn fach iawn yn Nhre-saith
yn y cyfnod cyntaf o ganlyniad i HTL – fodd
bynnag, bydd MR yn y ddau gyfnod olaf yn gadael
i’r traeth gilio, ac efallai liniaru’r wasgfa arfordirol
yn y pen draw.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Gall morloi llwydion fod mewn darnau arwahanol o
forlin PDZ 6. Fodd bynnag, ni fydd fawr ddim
cynefin yn cael ei golli yn y pen draw o ganlyniad i
wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n naturiol
ac, felly, ni fydd yn effeithio ar fannau glanio’r
morloi.
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Ie

Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 7: PDZ 7 – Bae Cei Newydd a Bae Cei Bach: Penrhyn Cei Newydd i Gilfach yr Halen
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Bae Ceredigion
Cyrhaeddiad
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif gydrannau’n
sefydlog neu’n cynyddu.
Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg

Amherthnasol

O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn cynnwys;

Nid yw lleoliadau penodol y ponciau
tywod yn hysbys gan fod y map
cynefinoedd arwyddol yn dal ar y gweill.







Fodd bynnag, gan fod polisïau HTL yn
PDZ 7 ar hyd clogwyn caled presennol
neu yn ôl y tu ôl i’r traeth, mae’n
annhebygol y byddai prosesau arfordirol
o darfu uniongyrchol ar bonciau tywod
islanwol yn digwydd.

Creigresi creigwely rhynglanwol
Creigresi rhynglanwol cerrig crynion gyda Sabellaria alveolata (biogenig)
Creigresi creigwely islanwol
Creigresi islanwol cerrig crynion a chlogfeini
Ogofâu môr

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Adeiledd a swyddogaeth
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig
mae;





Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth
Rhywogaethau
nodweddiadol








Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel a
ganlyn:


Creigresi

Amherthnasol

daeareg,
gwaddodeg,
geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod,
rhyngweithiadau biolegol.





ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn amrediadau na allant fod
yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rywogaethau’r nodwedd, eu
cyflenwad a chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol islaw presennol a allai beri cynnydd mewn
crynoadau halogyddion mewn gwaddodion neu fywyd islaw lefelau a allai fod yn
niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rhywogaethau’r nodweddion,
eu digonedd neu gyrhaeddiad gan ystyried biogrynhoad a biochwyddiad.

Rhywogaethau nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel nad
yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae
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cyfoeth rhywogaethau:
strwythur a dynameg poblogaeth,
iechyd ffisiolegol,
gallu atgenhedlol
denu,
symudedd
cyrhaeddiad

Mae adroddiad Reg 33 yn nodi fod
creigres fiogenig yn y parth rhynglanwol
ac islanwol bas yn gyffredin yng
ngogledd-ddwyrain y Safle (yn y PDZ
hwn), (mae manylion i’w gweld yn
Helaethiad H-VI).
Fodd bynnag, oherwydd bod polisïau
HTL yn PDZ 7 ar hyd clogwyn caled
presennol ac yn ôl y tu ôl i’r traeth, ac na
fyddant yn newid symudiadau dŵr y
parthau rhynglanwol heblaw ar y lan
uchaf yn union o flaen lleoliadau HTL
a/neu MR, ac na fyddai’r newidiadau hyn
yn cael effaith amlwg mewn cymhariaeth
â’r prosesau tonnau a llanwol presennol
ac, o ganlyniad, ni fydd ganddynt effaith
ar raddfa fawr ar y prosesau arfordirol
(mae manylion i’w gweld yn Helaethiad
H-VI). Ar ben hynny, nid oes disgwyl i’r
newidiadau mewn hydrograffeg o
ganlyniad i’r polisïau HTL a MR newid yr
halltedd, tyrfedd, na rhyngweithiadau
cemegol neu fiolegol eraill.
Bydd polisïau NAI a MR i raddau’n
gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu
ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r
blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn
lefel y môr yn peri lleihau maint yr
amlygiadau rhynglanwol.

Wrth ddylunio a gwneud
cais am unrhyw gynllun
dylid gwneud arolygon
o’r parth rhynglanwol ac
islanwol bas i
benderfynu a oes
cymunedau neu gynefin
creigres yn bresennol.
Os oes, dylid gwneud
gwaith fel na fyddai
adeiladu’n tarfu ar neu
yn union ar bwys y
cynefinoedd a
chymunedau creigres
hyn.

Gallai HTL beri colli cynefinoedd o’r parth
rhynglanwol creigiog yn y pen draw wrth i
lefel y môr gynyddu ac wrth i’r lan gael ei
gwasgu. Dan amgylchiadau o’r fath
byddai cynnydd yn arwynebedd creigresi

1
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:



Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n destun
pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i
gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw
bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Amherthnasol

islanwol, a allai beri effaith andwyol ar
gyfanrwydd yr ACA. Fodd bynnag, yr
unig le y mae hyn yn debygol yw o fewn
yr harbwr, ond ni fydd y muriau’n effeithio
ar gymunedau’r creigresi gan eu bod
eisoes ar yr adeileddau presennol, a
byddent yn mudo’n fertigol gan ddibynnu
ar newid lleoliad y parthau gyda
chynnydd yn lefel y môr. Gallai gwaith
HTL darfu ar gymunedau creigresi
rhynglanwol os bydd dilyn a gwaddodiad
yn digwydd o fewn y parth rhynglanwol, a
allai niweidio neu ddinistrio ardaloedd o
greigres fiogenig ar hyd 1km o lan Cei
Bach yn Uned Bolisi 7.5 a Harbwr Cei
Newydd yn Uned Bolisi 7.2, fyddai’n peri
effaith andwyol ar y creigresi biogenig.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae’n ymddangos bod yr ogofâu môr
dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr ar yr
arfordir sydd â NAI fel y polisi dewisol
mewn ardal o lan greigiog rynglanwol.
Felly gall y clogwyni erydu’n naturiol
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr
efallai’n peri colli cynefin ogofâu – fodd
bynnag, bydd ogofâu newydd yn cael eu
creu fel rhan o’r broses naturiol.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Nid oes angen dim

Effaith Weddilliol

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Mae’r morlin gyda’r tebygolrwydd mwyaf
o fod ag ogofâu môr yn Unedau Polisi 7.1
a 7.6, gyda pholisi dewisol MR (cilio
rheoledig o’r clogwyni) a NAI (cilio
naturiol o’r clogwyni), yn ôl eu trefn.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin naturiol.
Ymhlith elfennau pwysig mae:


Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates








Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr
Creigresi

maint y boblogaeth
strwythur, cynhyrchiad
cyflwr y rhywogaeth yn y safle.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd;



bod beichiau halogyddion sy’n deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri niwed
ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu atgenhedlu
o ran y morlo llwyd na ddylid lleihau poblogaethau o ganlyniad i weithgaredd dynol

Cyrhaeddiad


Llysywen bendoll y môr
Petromyzon marinus





Llysywen bendoll yr
afon Lampetra fluviatilis




Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr
Creigresi
Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr
Creigresi

Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld. Fel rhan o’r amcan
hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd






Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau




Morlo llwyd
Halichoerus grypus




Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr
drwy’r adeg
Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr
Creigresi

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl







Ie

Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael
effaith ar gyfanrwydd yr ACA na
phresenoldeb y dolffin trwynfawr yno.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn arwain peri
gostyngiad yn arwynebedd neu faint y
cynefin aber neu gilfach / bae sy’n cynnal
poblogaeth y dolffiniaid ac, felly,
daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw
effaith andwyol.

Ie
Nid yw’r nodwedd aberol fyddai’n cynnal
llysywod pendwll y môr a’r afon yn PDZ
7.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae bron 40% (tua 125,000) o
boblogaeth morloi llwydion y byd i’w cael
yn Ynysoedd Prydain, gyda phoblogaeth
gymharol sefydlog o ryw 6,000 yng
Nghymru.

dosbarthiad
maint
strwythur
swyddogaeth ac ansawdd y cynefin
ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.

Gall gwasgfa arfordirol beri bod colled
gyffredinol o safleoedd glanio yn ACA
Bae Ceredigion yn ystod pob cyfnod.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;


Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ie

Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau sydd eu
hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a dynameg
poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n
cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;
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Nid oes angen dim

Effaith Weddilliol

Cynefinoedd cynhaliol a rhywogaethau








nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei
gyfyngu na’i rwystro
bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt
bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu

Amcangyfrifwyd bod poblogaeth dolffin
trwynfawr Tursiops truncatus Bae
Ceredigion oddi ar arfordir gorllewinol
Cymru o gwmpas 125 unigolyn. Mae’n
ymddangos bod y dolffiniaid yn defnyddio
dyfroedd glannau Bae Ceredigion ar
gyfer porthi ac atgynhyrchu ac, ym
misoedd yr haf, caiff rhai bach ac ifanc
eu gweld yn aml gydag oedolion unigol
neu grwpiau.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch
mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.
Bod rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a allai fod yn
niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.
Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant atgenhedlol,
iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi y dylai poblogaethau’r dolffin trwynfawr fod
yn cynyddu.

3

Mae morloi llwydion i’w cael ar hyd
darnau arbennig o forlin PDZ 7. Fodd
bynnag, ychydig iawn o gynefin fydd yn
cael ei golli yn y pen draw o ganlyniad i
wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n
naturiol heb effeithio, felly, ar safleoedd
glanio’r morlo.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Mae’r ardal lle bydd gwasgfa arfordirol yn
fwyaf tebygol o ddigwydd o ganlyniad i
HTL o flaen cylchoedd poblog, nad ydynt
yn cael eu hystyried yn safleoedd glanio
pwysig i’r morloi.
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Ie

Tudalen wag o fwriad.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 8: PDZ 8 - Llwyfandir Aberaeron: Gilfach yr Halen i Garreg Ti-pw
Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Bae Ceredigion
Cyrhaeddiad

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif gydrannau’n
sefydlog neu’n cynyddu.

Nid yw lleoliadau penodol y ponciau tywod yn
hysbys gan fod y map cynefinoedd arwyddol
yn dal ar y gweill.

O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn cynnwys;

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg







Amherthnasol

Creigresi creigwely rhynglanwol
Creigresi rhynglanwol cerrig crynion gyda Sabellaria alveolata (biogenig)
Creigresi creigwely islanwol
Creigresi islanwol cerrig crynion a chlogfeini
Ogofâu môr

Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig
mae;





Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth
Rhywogaethau
nodweddiadol








Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel a
ganlyn:




Creigresi

Amherthnasol

daeareg,
gwaddodeg,
geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod,
rhyngweithiadau biolegol.



ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn amrediadau na allant fod
yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rywogaethau’r nodwedd, eu
cyflenwad a chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol islaw presennol a allai beri cynnydd mewn
crynoadau halogyddion mewn gwaddodion neu fywyd islaw lefelau a allai fod yn
niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rhywogaethau’r nodweddion,
eu digonedd neu gyrhaeddiad gan ystyried biogrynhoad a biochwyddiad.

Rhywogaethau nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel nad
yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae
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cyfoeth rhywogaethau:
strwythur a dynameg poblogaeth,
iechyd ffisiolegol,
gallu atgenhedlol
denu,
symudedd
cyrhaeddiad

Fodd bynnag, ni fyddai maint y ponciau tywod
islanwol yn lleihau mewn gwirionedd o
ganlyniad i’r polisïau HTL ac maent yn debygol
o gynyddu wrth i gynefin rhynglanwol gael ei
golli. Ar ben hynny, mae’r nodweddion poncen
dywod islanwol yn fwyaf cyffredin yn nwyrain y
safle (i’r gogledd ac i’r gorllewin o Gei Newydd
yn PDZ 7) fel y nodwyd yn yr adroddiad Reg
33, ac mae’r ffigur sy’n dangos lleoliadau ar y
gweill. Fodd bynnag, nid oes unrhyw
newidiadau hydrodynamig disgwyliedig
fyddai’n ymestyn o’r lan uchaf lle dewiswyd
polisïau HTL a/neu MR yn y PDZ hwn ac nid
yw’r rhain yn debygol o ymestyn i’r ponciau
tywod islanwol.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Mae adroddiad Reg 33 yn nodi fod creigres
fiogenig yn y parth rhynglanwol ac islanwol bas
yn gyffredin yng ngogledd-ddwyrain y Safle (yn
y PDZ hwn), (mae manylion i’r gweld yn
Helaethiad H-VI).
Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni sydd
wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi
gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd
cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau’r
amlygiadau rhynglanwol.
Gallai polisi HTL beri colli cynefinoedd o’r
greigres fiogenig rynglanwol yn y pen draw
wrth i lefel y môr gynyddu ac wrth i’r lan gael ei
gwasgu’n lleol, er y byddai maint bas cynefin
creigres geogenig islanwol yn cynyddu. Byddai
MR yn Nhraeth Deheuol Aberaeron ac Aberarth yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn
broblem os yw’r cynefin hwn yn bresennol, a
byddai’n cynyddu maint cynefin creigres
rynglanwol. Yn ACA Bae Ceredigion mae’r
creigresi geogenig yn bennaf yng ngorllewin a
de’r ardal.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ni fydd effaith ar gynefin y greigres fiogenig yn
y parth rhynglanwol ac islanwol bas o
ganlyniad i bolisïau HTL a/neu MR yn Unedau
Polisi 8.2, 8.3, 8.4 ac 8.6, oherwydd y bydd
unrhyw reoli’n digwydd i gylchoedd lleol y tu ôl
i draethau ac ni fydd yn newid symudiadau dŵr
parthau rhynglanwol heblaw yn y lan uchaf yn

1

Ie
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Ie

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n destun
pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i
gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw
bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

union o flaen lleoliadau HTL a/neu MR, lle nad
oes cynefinoedd creigres (mae manylion i’r
gweld yn Helaethiad H-VI). Yn ogystal, ni fydd
ganddynt effaith ar raddfa fawr ar y prosesau
arfordirol nac ar gynefin creigres yn y safle
ehangach. Nid oes disgwyl i’r newidiadau
mewn hydrograffeg o ganlyniad i’r polisïau
HTL a MR newid yr halltedd, tyrfedd, na
rhyngweithiadau cemegol neu fiolegol eraill.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:



Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Mae’n ymddangos bod yr ogofâu môr dan
ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr ar yr arfordir
sydd â NAI fel y polisi dewisol. Felly gall y
clogwyni erydu’n naturiol mewn ymateb i
gynnydd yn lefel y môr efallai’n peri colli
cynefin ogofâu – fodd bynnag, bydd ogofâu
newydd yn cael eu creu fel rhan o’r broses
naturiol.
Amherthnasol

Mae’r morlin gyda’r tebygolrwydd mwyaf o fod
ag ogofâu môr yn Unedau Polisi 8.1 ac 8.5,
gyda pholisi DN (Gwneud Dim) a NAI (cilio’r
clogwyni’n naturiol).

Nid oes angen dim

Effaith Weddilliol

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Yn y 2 Uned Bolisi hyn, bydd yr unig golled
sylweddol yn Uned Bolisi 8.1, gyda cholled
lwyr o 4 ha o gynefin yn digwydd yn ystod y tri
chyfnod. Fodd bynnag, o dderbyn y polisi DN,
bydd y golled hon yn digwydd yn naturiol ac
nid o ganlyniad i’r CRhT.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ie

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin naturiol.
Ymhlith elfennau pwysig mae:

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates








Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr
Creigresi

maint y boblogaeth
strwythur, cynhyrchiad
cyflwr y rhywogaeth yn y safle.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd;



bod beichiau halogyddion sy’n deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri niwed
ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu atgenhedlu
o ran y morlo llwyd na ddylid lleihau poblogaethau o ganlyniad i weithgaredd dynol

Cyrhaeddiad

Llysywen bendoll y
môr Petromyzon
marinus





Llysywen bendoll yr
afon Lampetra
fluviatilis




Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld. Fel rhan o’r amcan
hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a’r morlo llwyd

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr
Creigresi
Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr
Creigresi







Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau




Morlo llwyd
Halichoerus grypus




Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y
môr drwy’r adeg
Ogofâu môr dan
ddŵr neu’n rhannol
dan ddŵr
Creigresi

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ie

Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael effaith
ar gyfanrwydd yr ACA na phresenoldeb y
dolffin trwynfawr yno.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn arwain peri
gostyngiad yn arwynebedd neu faint y cynefin
aber neu gilfach / bae sy’n cynnal poblogaeth y
dolffiniaid ac, felly, daethpwyd i gasgliad na
fydd unrhyw effaith andwyol.

Nid yw’r nodwedd aberol fyddai’n cynnal
llysywod pendwll y môr a’r afon yn PDZ 8.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau sydd eu
hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a dynameg
poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n
cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;
distribution
extent
structure
swyddogaeth ac ansawdd y cynefin
ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.

Mae bron 40% (tua 125,000) o boblogaeth
morloi llwydion y byd i’w cael yn Ynysoedd
Prydain, gyda phoblogaeth gymharol sefydlog
o ryw 6,000 yng Nghymru.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;
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Nid oes angen dim

Effaith Weddilliol

Cynefinoedd cynhaliol a rhywogaethau








nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei
gyfyngu na’i rwystro
bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt
bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu

Amcangyfrifwyd bod poblogaeth dolffin
trwynfawr Tursiops truncatus Bae Ceredigion
oddi ar arfordir gorllewinol Cymru o gwmpas
125 unigolyn. Mae’n ymddangos bod y
dolffiniaid yn defnyddio dyfroedd glannau Bae
Ceredigion ar gyfer porthi ac atgynhyrchu ac,
ym misoedd yr haf, caiff rhai bach ac ifanc eu
gweld yn aml gydag oedolion unigol neu
grwpiau.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch
mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.
Bod rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a allai fod yn
niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.
Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant atgenhedlol,
iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi y dylai poblogaethau’r dolffin trwynfawr fod yn
cynyddu.

3

Gall gwasgfa arfordirol beri bod colled
gyffredinol o’r traeth unigol yn ACA Bae
Ceredigion yn ystod pob cyfnod yn PDZ8.
Mae’n annhebygol y bydd morloi’n glanio ar y
traethau graean ar hyd morlin PDZ8.
Mae morloi llwydion i’w cael ar hyd darnau
arbennig o forlin PDZ 8. Fodd bynnag, ychydig
iawn o gynefin fydd yn cael ei golli yn y pen
draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r
arfordir erydu’n naturiol heb effeithio, felly, ar
safleoedd glanio’r morlo. Yn ogystal, mae’r
ardal lle bydd gwasgfa arfordirol yn fwyaf
tebygol o ddigwydd o ganlyniad i HTL o flaen
cylchoedd poblog, nad ydynt yn cael eu
hystyried yn safleoedd glanio pwysig i’r morloi.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl
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Ie

Tudalen wag o fwriad.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 9: PDZ 9 – Aberystwyth: Carreg Ti-pw i Sarn Gynfelyn
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n
rhannol o fewn rhan ogleddol PDZ9
(Uned Bolisi 9.11, 9.12 a 9.13) – nid
yw’r ponciau tywod cysylltiedig â’r
ACA hon yn yr unedau polisi hyn ac,
felly, mae’n annhebygol y bydd
polisïau dewisol yn effeithio arnynt.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Effaith Weddilliol

ACA Pen Llŷn a'r Sarnau
Cyrhaeddiad

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif gydrannau’n
sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn cynnwys:

Amherthnasol







Aberoedd

Amherthnasol

O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r rhain yn
cynnwys:




Morlynnoedd arfordirol
(Nodwedd
Flaenoriaethol)

Amherthnasol

Creigresi rhynglanwol.
Creigresi islanwol.
Creigresi clogfeini a cherrig crynion helaeth – y sarnau.
Creigresi biogenig (creigres cragen ddilyw Modiolus modiolus / creigres misglen
werdd Musculus discors a chreigres llyngyren ddiliau Sabellaria alveolata).
Creigres garbonad a ffurfiwyd o nwy methan yn gollwng o wely’r môr.




Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth

Mya arenaria a mwydod gwrychog mewn gro lleidiog.
Gwellt y gamlas culddail Zostera gwelyau marina.
Cafnau lleidiog yn aber Afon Mawddach.

O ran y nodweddion Salicornia mae hyn yn cynnwys:







Cymunedau a nodweddwyd gan y rhywogaeth Sarcocornia perennis.
O ran y nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod rhynglanwol a
phonciau tywod mae hyn yn gofyn sefydlogrwydd at ei gilydd neu gynnydd ym maint
y nodwedd, gan ystyried ardaloedd o sefydlogrwydd hirdymor a cholledion ac
ychwanegiadau lleol yn deillio o brosesau amgylcheddol.
O ran aberoedd mae hyn yn cynnwys sefydlogrwydd gwaddodion tywodlyd yn
gymesur â’r gwaddodion lleidiog.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran y nodwedd aberoedd dylid adfer tir
ychwanegol a ddylai ffurfio rhan annatod o'r ecosystem aberol.

Adeiledd a swyddogaeth
Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

Nid yw’r strwythura swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig
mae:
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daeareg
gwaddodeg
geomorffoleg

1

Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n
rhannol o fewn rhan ogleddol PDZ9
(Uned Bolisi 9.11, 9.12 a 9.13)
Nid oes aberoedd yn Unedau Polisi
PDZ 9 o fewn yr ACA.
Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n
rhannol o fewn rhan ogleddol PDZ9
(Uned Bolisi 9.11, 9.12 a 9.13)
Mae’r morlyn arfordirol (Morfa
Gwyllt) sy’n nodwedd flaenoriaethol
o’r ACA hon tuag 20km i’r gogledd
o’r Uned Bolisi agosaf PDZ 9 ac,
felly, nid oes disgwyl i’r dewisiadau
polisi arfaethedig yn PDZ 9 effeithio
ar gyfanrwydd nodwedd yr ACA.
Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n
rhannol o fewn rhan ogleddol PDZ9
(Uned Bolisi 9.11, 9.12 a 9.13)
Mae Bae Tremadog yn fwy na 60km
o uned bolisi agosaf PDZ 9.
Gall polisïau HTL, MR ac ATL yn
PDZ 9 newid prosesau arfordirol yr
ardal a pheri gwasgfa arfordirol (a
cholli cynefin) – fodd bynnag,
oherwydd y pellter rhwng yr uned
bolisi agosaf a’r nodwedd hon, nid
oes disgwyl y bydd y dewis rheoli’n
effeithio ar gyfanrwydd y nodwedd
hon.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed




Effeithiau Posibl

Amherthnasol







Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y môr
ar drai


Amherthnasol




ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor
poblogaethau rhywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
Lefelau halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn gwaddodion
neu fywyd
islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.

O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg ceinciau a phantiau’r morfa
heli.
Adfer ac adennill.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd yr aberoedd bod strwythur a
swyddogaethau’r aberoedd a niweidiwyd / ddiraddiwyd oherwydd cyfyngiadau
adeileddau dynol fel argloddiau llifogydd, yn cael eu hadfer.

Rhywogaethau nodweddiadol
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel nad yw
ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:

Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod

Amherthnasol









cyfoeth rhywogaethau
strwythur a dynameg poblogaeth
iechyd ffisiolegol
gallu atgenhedlol
denu
symudedd
cyrhaeddiad.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n destun
pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i
gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn cyflwr
ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd y creigresi nad yw’r gallu i ehangu
cymuned y gragen ddilyw Modiolus modiolus oddi ar arfordir gogledd Llŷn yn cael ei
atal.
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Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Mae darnau bach o greigresi
rhynglanwol ac islanwol yn Unedau
Polisi 9.11, 9.12 a 9.13 (mae
manylion i’w gweld yn Helaethiad HVI).

hydrograffeg môr a meteoroleg
cemeg dŵr a gwaddod
rhyngweithiadau biolegol.

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel a
ganlyn:
Creigresi

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

2

Bydd polisïau NAI a MR (cilio
rheoledig) yn gadael i’r clogwyni
sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan
gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth
uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel y
môr yn peri lleihau maint yr
amlygiadau rhynglanwol (mae
manylion i’w gweld yn Helaethiad HVI). Ar ben hynny, bydd hyn yn rhoi
mwy o gynefin ar gael i gymunedau
creigres rhynglanwol ac islanwol.
Dim ond Unedau Polisi 9.11, 9.12 a
9.13 sydd yn yr ACA hon.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Bydd polisi dewisol MR ym Mae
Clarach (9.11) yn golygu cilio rhan
ganolog y bae yn ystod y tri chyfnod.
Byddai cilio’r morglawdd presennol
yn gadael i ardal y traeth ehangu ac
efallai’n caniatáu colli llai o gynefin
gwastadedd llaid a gwastadedd
tywod yn y tymor byr i ganolig.
Bydd y polisi NAI yn Uned Bolisi
9.12 a 9.13 yn gadael i’r
gwastadeddau llaid a thywod
ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel
y môr byddai unrhyw golli cynefin yn
digwydd fel ymateb i brosesau
naturiol ac nid y CRhT.
Bydd cyfanswm o 0.4ha o gynefin
arfordirol / rhynglanwol yn cael ei
golli yn ystod y ddau gyfnod cyntaf;
ac 1.3ha yn y trydydd cyfnod.
Fodd bynnag, mae’r colledion hyn ar
gyfer y morlin yn Unedau Polisi 9.12
a 9.13 yn cynnwys traethau graean
a chlogwyni a byddai’r cyfyngiad
oherwydd ffurf naturiol y tir a
chlogwyni môr y tu ôl i’r traethau
presennol. Felly bydd colli
gwastadeddau llaid a thywod a
chytrefu planhigion unflwydd gryn
dipyn yn llai nag mae’r
amcangyfrifon hyn yn ei awgrymu ac o ganlyniad i gyfyngiad a newid
naturiol. Byddai’r polisi MR yn Uned
Bolisi 9.11 yn rhoi lle i’r
gwastadeddau llaid a gwastadeddau
tywod rhynglanwol a chynefinoedd
morfa heli cysylltiedig fudo a
datblygu tua’r tir i gyd-fynd â
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

chynnydd yn lefel y môr. Felly nid
oes disgwyl colli maint na ffurf a
swyddogaeth cynefinoedd
rhynglanwol o ganlyniad i bolisi
Uned Bolisi 9.11.

Dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Amherthnasol

Heb fod yn bresennol yn PDZ 9
Mae’r morlin sydd fwyaf tebygol o
fod ag ogofâu môr yn Uned Bolisi
9.1, 9.10, 9.12 a 9.13, gyda pholisi
dewisol o NAI. Bydd y clogwyni’n
gallu erydu’n naturiol yn ystod y tri
chyfnod

Amherthnasol
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Os caiff yr ogofâu eu colli oherwydd
erydiad y clogwyni, byddai hyn o
ganlyniad i brosesau naturiol ac nid
polisïau’r CRhT – fodd bynnag, bydd
ogofâu newydd yn cael eu creu o
ganlyniad i’r prosesau naturiol.

3

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie
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Nodwedd Gymhwysol

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates

Dyfrgi Lutra lutra

Cynefin Cynhaliol







Priodwedd




Effeithiau Posibl

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin
naturiol. Elfennau pwysig yw maint y boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr y
rhywogaeth yn y safle. Fel rhan o’r amcan hwn, dylid nodi:

o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd; bod beichiau halogyddion yn
deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri niwed ffisiolegol, neu atal
imiwnedd neu atgenhedlu

na ddylid lleihau poblogaethau morlo llwyd o ganlyniad i weithgaredd dynol

Aberoedd
Cilfachau a baeau mawr bas

Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd:

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn
cael ei gyfyngu na’i rwystro

bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt

bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n
cynyddu

Aberoedd
Cilfachau a baeau mawr bas





Morlo llwyd
Halichoerus grypus

Targed

Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau

Aberoedd
Cilfachau a baeau mawr bas
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Cynefinoedd a rhywogaethau cynhaliol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau
sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a
dynameg poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n
sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;

distribution,

maint,

strwythur,

swyddogaeth ac ansawdd y cynefin,

ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni
cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a
allai fod yn niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.

Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant atgenhedlol,
iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor

O ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr croyw o
safon ar gyfer yfed ac yn ymdrochi.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a dyfrgi, y dylai
poblogaethau fod yn cynyddu.

4

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n
rhannol o fewn rhan ogleddol PDZ9
(Uned Bolisi 9.11, 9.12 a 9.13).
Nid oes aberoedd yn Unedau Polisi
PDZ 9 o fewn yr ACA ac mae Bae
Tremadog yn fwy na 60km o uned
bolisi agosaf PDZ 9.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o
ran y dolffin trwynfawr a’r dyfrgi, y
dylai’r poblogaethau fod yn cynyddu.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn peri
gostyngiad yn arwynebedd neu faint
y cynefin aber neu gilfach / bae sy’n
cynnal poblogaeth y dolffiniaid ac,
felly, daethpwyd i gasgliad na fydd
unrhyw effaith andwyol.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Mae bron 40% (tua 125,000) o
boblogaeth morloi llwydion y byd i’w
cael yn Ynysoedd Prydain, gyda
phoblogaeth gymharol sefydlog o
ryw 6,000 yng Nghymru.
Gall gwasgfa arfordirol beri colled
gyffredinol o fannau glanio yn ACA
Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod pob
cyfnod.
Mae safleoedd glanio morloi llwydion
yn yr ACA hon ac yn arbennig i’r de
o Aber Afon Dyfi ar arfordir agored
PDZ 10, er y gall morlin pen
gogleddol y PDZ gynnal
poblogaethau morlo llwyd.
Fodd bynnag, y polisïau yw NAI ar
hyd yr arfordir i’r gogledd o Glarach
ac, felly, byddai prosesau naturiol
erydiad a chroniant yn digwydd
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y
môr. Felly, mae disgwyl i safleoedd
glanio morloi aros, tra na fyddai
unrhyw leihad yn y cynefinoedd
cynhaliol.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 10: PDZ 10 – Dyfi: Sarn Gynfelyn i Donfannau
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Cyrhaeddiad

Amherthnasol

Heb fod yn bresennol yn PDZ 10.

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif
gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn
cynnwys:






Creigresi rhynglanwol.
Creigresi islanwol.
Creigresi clogfeini a cherrig crynion helaeth – y sarnau.
Creigresi biogenig (creigres cragen ddilyw Modiolus modiolus / creigres
misglen werdd Musculus discors a chreigres llyngyren ddiliau Sabellaria
alveolata).
Creigres garbonad a ffurfiwyd o nwy methan yn gollwng o wely’r môr.

O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r rhain
yn cynnwys:




Mya arenaria a mwydod gwrychog mewn gro lleidiog.
Gwellt y gamlas culddail Zostera gwelyau marina.
Cafnau lleidiog yn aber Afon Mawddach.

O ran y nodweddion Salicornia mae hyn yn cynnwys:
Aberoedd

Amherthnasol




Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth








Cymunedau a nodweddwyd gan y rhywogaeth Sarcocornia perennis.
O ran y nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod rhynglanwol
a phonciau tywod mae hyn yn gofyn sefydlogrwydd at ei gilydd neu gynnydd
ym maint y nodwedd, gan ystyried ardaloedd o sefydlogrwydd hirdymor a
cholledion ac ychwanegiadau lleol yn deillio o brosesau amgylcheddol.
O ran aberoedd mae hyn yn cynnwys sefydlogrwydd gwaddodion tywodlyd yn
gymesur â’r gwaddodion lleidiog.
Adfer ac adennill.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran y nodwedd aberoedd dylid adfer tir
ychwanegol a ddylai ffurfio rhan annatod o’r ecosystem aberol.

Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythura swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau
pwysig mae:

Morlynnoedd arfordirol
(Nodwedd
Flaenoriaethol)








Daeareg,
Gwaddodeg,
geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod,
rhyngweithiadau biolegol.
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Ie

Yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau mae enghreifftiau
cynrychiadol o aberoedd a ffurfiwyd o fariau yng
ngogledd‐orllewin Cymru, ac mae’n cynnwys aberoedd
Glaslyn a Dwyryd (PDZ 12), Mawddach (PDZ 11) a Dyfi
(PDZ 10). Mae rhediad di‐dor rhwng y tywodydd glân ger
y fynedfa i’r môr a’r llaid neu dywodydd lleidiog yn
eithafion cysgodol yr aberoedd. Mae’r gwastadeddau
tywod rhynglanwol yn cynnal cymunedau o anifeiliaid di‐
asgwrn‐cefn turiol, gan gynnwys poblogaethau trwchus o
fwydod gwrychog, cramenogion, cragen meddalogion
dwygragennog a meddalogion gastropod. Ar ymylon
glannau’r aberoedd mae morfa heli, ac mae ceinciau a
phyllau’r morfa heli’n nodweddion cynefin pwysig i
bysgod ifanc.
O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw
HTL a MR. Mae’n debygol y byddai cyfyngiadau HTL yn
ystod y ddau gyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 10.5, 10.6, a
10.7, ac yn ystod yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 10.8,
10.11, 10.12, 10.13, a’r cyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 10.9,
yn lleihau maint tebygol y cynefin aberol rhynglanwol a
pheri gostyngiad yn adeiledd yr aber felly. Mae’r polisïau
hyn yn dal i gyfyngu ar sut mae’r aber yn ymddwyn a
gallai beri bod llai o gyfundrefn ddelta distyll fyddai
wedyn yn rhoi mwy o bwysau ar y twyni i’r gorllewin o
Aberdyfi. Yn yr hirdymor gall hyn beri colli cynefin pwysig
(er nad yw’n nodwedd gymhwysol).

Ni nodwyd dim

Colli strwythur yr
aber ac, o ganlyniad,
peidio â chyflawni
amcanion cadwraeth
y nodweddion aberol.

Na

Mae strwythur (math a swyddogaeth) a chyrhaeddiad
cynefinoedd aberol yn debygol o leihau yn ystod y ddau
gyfnod cyntaf, er y gall polisïau MR wneud iawn am hyn,
ni fyddai’r rhain yn lliniaru ond gallent ddigolledu. Yna
byddai disgwyl i bolisi MR yn Uned Bolisi 10.5, 10.6, 10.7
yn y trydydd cyfnod gynyddu arwynebedd yr aber a
chynefinoedd rhynglanwol yn sylweddol yn ystod y
trydydd cyfnod a dileu’r cyfyngiad ar strwythur a
swyddogaeth aberol yn ystod y ddau gyfnod cyntaf.
At ei gilydd, bydd swyddogaeth, cyrhaeddiad a strwythur
y cynefinoedd aberol yn aros yn gytbwys ac mewn cyflwr
ffafriol erbyn y trydydd cyfnod, a dim effaith andwyol i’w
disgwyl. Fodd bynnag, yn ystod y ddau gyfnod cyntaf
gallai cyfyngiad polisïau HTL atal morfa heli uchaf rhag
symud (treiglo’n ôl) ar y cyd â chynnydd yn lefel y môr, a
allai newid strwythur yr aber, a pheri tangyflawni’r
amcanion cadwraeth yn y cyfnodau hyn.

Morlyn trylifo bach yw Morfa Gwyllt a ffurfiwyd o bant
mewn bar graean ar draws ceg Afon Dysynni yn y
Canolbarth. Dyma’r unig enghraifft o forlyn trylifo yng

1

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Ymwthiad halwynog:

Amherthnasol

Nid oes angen dim

Mae strategaeth yn
ofynnol i gael gwybod beth
yw’r swyddogaeth ecolegol
a dylanwadau ar y morlyn,
a rhaid i strategaeth yn

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl, o ystyried
gallu cynllunio ac
osgoi colli maint y
morlyn ar lefel
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel
a ganlyn:

Nghymru. Y swbstrad yw brithwaith o dywod canolig dros
/ ymhlith graean, gyda chlytiau mwy lleidiog yn y
llecynnau dyfnach, a cherrig mân mwy gwasgaredig.
Cafwyd hyd i dri arbenigwr morlynnol ar y safle hwn: y
deudroediad Sphaeroma hookeri, y bryosoad Conopeum
seurati a’r alga Chaetomorpha linum.











ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn niweidiol i gynhaliaeth
hirdymor poblogaethau rhywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a
chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn
gwaddodion neu fywyd.
islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.
O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg ceinciau a
phantiau’r morfa heli
Adfer ac adennill.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd yr aberoedd bod strwythur
a swyddogaethau’r aberoedd a niweidiwyd / ddiraddiwyd oherwydd
cyfyngiadau adeileddau dynol fel argloddiau llifogydd, yn cael eu hadfer.

Rhywogaethau nodweddiadol
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel nad
yw ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:








cyfoeth rhywogaethau,
strwythur a dynameg poblogaeth,
iechyd ffisiolegol,
gallu atgenhedlol,
denu,
symudedd,
cyrhaeddiad.

Gyda chynnydd yn lefel y môr, byddai’r llwyfandir yn
gorlifo, gyda’r gallu i gynyddu’r prism llanwol yn
sylweddol. Pe bai rhwystr y draethlin yn cael torri yna
gallai fod ceg aber newydd gweithredol ddatblygu. Pe bai
sianel y geg yn aros yn sefydlog i’r gogledd, bydd y llif
mwy’n ceisio lledu a dyfnhau’r sianel.

archwilio sut all dulliau
gweithredu’r polisi HTL
sicrhau (a dylai allu
sicrhau) nad yw colled
uniongyrchol yn effeithio
er gwaeth ar faint y
morlyn. Hefyd byddai
angen i’r strategaeth
benderfynu a fyddai
unrhyw faterion prosesau
arfordirol hirdymor yn
effeithio ar faint y morlyn a
sicrhau bod mesurau rheoli
a chynnal priodol yn bodoli
i atal colli maint y morlyn.

Effaith Weddilliol
Strategaeth a
Chynllun.

Mae’n debygol y byddai angen porthi’r traeth i gynnal
amddiffynfa’r rheilffordd a’r bae gogleddol. Wrth fynd â’r
agwedd hon ymhellach eto, byddai modd ystyried creu
toriad newydd trwodd i Afon Dysynni, gan ddatblygu ceg
aber mwy gweithredol.
Y buddiannau all ddeillio o hyn yw defnyddio Afon
Dysynni a’i thraethellau distyll fel rhan o’r gyfundrefn
amddiffyn. Fodd bynnag, gyda’r agwedd hon mae cyfle i
ymgorffori gwell amddiffynfa i’r morlyn.
Bwriad polisi HTL yn ystod yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi
10.17 yw amddiffyn y rheilffordd, a gall gynnwys porthi’r
grib raeanog.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n
destun pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn
sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Adfer ac adennill.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd y creigresi nad yw’r gallu i
ehangu cymuned y gragen ddilyw Modiolus modiolus oddi ar arfordir gogledd
Llŷn yn cael ei atal.
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Mae ceg Afon Dysynni o fewn cyfyngiadau Uned Bolisi
10.18, gyda pholisi dewisol HTL yn y cyfnod cyntaf a MR
yn y ddau gyfnod olaf.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

2

Mae’n anodd penderfynu’r newidiadau all ddigwydd i
nodweddion ffisegol y grib raeanog lle mae’r morlyn ar y
lefel strategol hon gan fod modd defnyddio nifer o
ddulliau yn y polisi HTL a’r dylanwad y rhain a chynnydd
yn lefel y môr ar y morlyn. O ganlyniad, fe all HTL effeithio
ar y morlyn naill ai trwy effeithiau ôl troed uniongyrchol
pe bai porthi graean yn digwydd er enghraifft yn neu ar
bwys y morlyn, a symud y graean o ganlyniad i stormydd
a chynnydd yn lefel y môr. Mewn sefyllfa NAI mae’n
debygol mai effaith cynnydd yn lefel y môr ar y morlyn
fyddai bod halltedd y morlyn yn newid, efallai’n cynyddu
dros gyfnod a dod yn fwy sefydlog wrth i lanwau uwch
ddylanwadu ar y trylifo. Fodd bynnag, gallai erydiad a
symudiad y grib raeanog mewn senario digyfyngiad hefyd
beri colli’r morlyn. Felly mae HTL yn bolisi a allai gynnal
maint y morlyn a allai ddiflannu fel arall, er na fydd yn
effeithio ar y newidiadau mewn halltedd all ddigwydd o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr, ond gallant greu
amgylchedd morlyn mwy sefydlog. Fodd bynnag, cyn cael
mwy o fanylion o weithrediad yr HTL nid oes modd dod i
gasgliad na fyddai dim effaith andwyol ar gyfanrwydd
nodwedd y morlyn yn digwydd.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Cilfachau a baeau
mawr bas

Nid oes ‘cilfachau a baeau mawr bas ‘ fel nodwedd o’r
ACA hon yn PDZ 10. Yr agosaf yw Bae Tremadog yn PDZ
12 i’r gogledd.

Amherthnasol

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Posibilrwydd symud
amddiffynfeydd tua’r tir lle
bo hynny’n ymarferol er
mwyn gadael i’r
gwastadeddau llaid
dreiglo’n ôl ar yr un pryd â
chynnydd yn lefel y môr.

Bydd colli cynefin
rhynglanwol yn yr
aber ac ar yr arfordir
agored yn peri effaith
andwyol ar
gyfanrwydd nodwedd
hon yr ACA.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae darnau o greigresi islanwol yn nau ben PDZ 10 (mae
manylion i’w gweld yn Helathiad G‐VI).

Creigresi

Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n
erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth
uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau’r
amlygiadau rhynglanwol.

Amherthnasol

Creigres greigwely yw’r creigresi islanwol yn PDZ 10 (nid
oes creigresi biogenig yn y PDZ hwn). Ar hyd y draethlin
feddal mae’r polisïau HTL yn PDZ 10. Felly bydd
deunyddiau’n dal i symud ac ni fydd effaith ar faint y
creigresi (mae manylion i’w gweld yn Helathiad G‐VI).
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y môr
ar drai

Mwyafrif y morlin agored yn PDZ 10 a llawer o aber Afon
Dyfi yw gwastadeddau tywod o Uned Bolisi 10.2 i Uned
Bolisi 10.19.
O’r gwastadeddau tywod hyn – nid yw’r rhai yn Uned
Bolisi 10.2, 10.16 a rhan o 10.15 a 10.17 yn rhan o’r ACA.

Amherthnasol

Aber Afon Dyfi
Yn gyffredinol dewiswyd HTL ar gyfer gwastadeddau
tywod yn Aber Afon Dyfi gyda rhai darnau o MR.
O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw
HTL a MR. Mae’n debygol y bydd colli cynefin gwastadedd
tywod yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd yn ystod
y cyfnod cyntaf yn Unedau Polisi 10.6, 10.7, 10.9 a 10.11
ac, yn ystod yr ail gyfnod, yn Unedau Polisi 10.6, 10.7,
10.8, 10.11, 10.12 a 10.13 ac, yn ystod y trydydd cyfnod,
yn Unedau Polisi 10.11, 10.12 a 10.13. Gyda’r polisïau HTL
yn yr unedau hyn, byddai’r amddiffynfa ar ochr ddeheuol
a gogleddol yr aber yn parhau yn yr Unedau Polisi hynny a
restrwyd uchod.

Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod

Y polisi ar y twyni tywod yng ngheg yr aber (Uned Bolisi
10.4) fydd cilio rheoledig i sicrhau eu bod yn aros yn
amddiffyniad grymus o’r arfordir agored.
Amherthnasol

Y cynefin gwastadedd tywod rhynglanwol yn yr aber
fyddai’n cael ei golli yw 4.87ha (er na fyddai dim colled yn
Unedau Polisi 10.7 a 10.8) yn y cyfnod cyntaf; 62.01ha yn
yr ail gyfnod; a 29.29ha yn y trydydd cyfnod (er na fyddai
dim colled yn Uned Bolisi 10.8).
Y Morlin Agored
Y polisi dewisol yn gyffredinol ar hyd llawer o’r morlin yw
HTL neu MR yn ystod pob cyfnod – gyda chynnal yr
amddiffynfeydd presennol fel y flaenoriaeth, gan
ychwanegu at draethau’r Borth a Thywyn yn y ddau
gyfnod olaf.
Byddai’r polisi HTL yn peri gwasgfa arfordirol a cholli
gwastadedd tywod rhynglanwol, lle bo’r rhain yn
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Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

bresennol tua’r môr o’r amddiffynfeydd presennol yn yr
ACA, fel yn Uned Bolisi 10.3, 10.17 (rhan), a 10.18 (rhan).
I’r gogledd yn Nhywyn (Uned Bolisi 10.16) bydd y polisi
HTL yn arwain at erydiad yng ngwaelod yr amddiffynfa a
newid y prosesau arfordirol i’r gogledd o’r amddiffynfa.
Serch hynny, nid yw’r cynefinoedd rhynglanwol hyn yn yr
ACA.
I’r gogledd o’r twyni, y polisi yw cilio hefyd yn Uned Bolisi
10.14 a 10.15. Fodd bynnag mae pryder y gall draenio
ddod yn broblem yn y polisi MR arfaethedig dros y prif
gorstir gyda chynnydd yn lefel y môr. Bydd MR yn darparu
ar gyfer dilyniant a datblygiad naturiol yn y twyni a’r
draethlin rhynglanwol ac, felly, mae modd ei dod i
gasgliad na fydd unrhyw effaith andwyol.
Bydd cynefinoedd yn cael eu colli yn yr aber allanol a’r
morlin agored o fewn ffiniau’r safle (Unedau Polisi 10.3,
10.17, a 10.18) yn ystod y tri chyfnod. Yn y cyfnod cyntaf
gallai fod colled o hyd at 0.88ha o wastadedd tywod
rhynglanwol yn Unedau Polisi 10.3 a 10.17; yn yr ail
gyfnod hyd at 6.39ha o wastadedd tywod rhynglanwol o
ganlyniad i HTL yn Uned Bolisi 10.17, ac yn y trydydd
cyfnod hyd at 5.34ha o wastadedd tywod rhynglanwol o
ganlyniad i HTL yn Uned Bolisi 10.17.
Gellid colli cyfanswm o 96.17ha o wastadedd tywod
rhynglanwol yn ystod y 100 mlynedd nesaf o ganlyniad i’r
polisïau HTL yn y PDZ hwn.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Nodwyd morfeydd heli yn Aber Afon Dyfi (Uned Bolisi
10.6 yn bennaf) ac maent yn gynefin pwysig i’r ACA, AGA
a safleoedd Ramsar. Yn yr Uned Bolisi hon, mae polisi
dewisol o HTL/HTL/MR.

Dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Amherthnasol

Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Amherthnasol
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Byddai’r polisïau HTL yn peri gwasgfa arfordirol o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr a cholli cynefin
rhynglanwol. Byddai gostyngiad arwynebedd y cynefin
rhynglanwol hefyd yn arwain at ostyngiad yn arwynebedd
cynefin priodol i forfa heli wrth i’r gwastadeddau tywod
rhynglanwol dreiglo’n ôl i’r cynefin morfa heli, yn
enwedig yn ystod yr ail gyfnod. O’r cynefin rhynglanwol a
gollwyd o ganlyniad i bolisi HTL yn Uned Bolisi 10.6 yn y
cyfnod cyntaf gellid colli 1.84ha o gynefin morfa heli, ac
yn yr ail gyfnod gellid colli hyd at 120.16ha o gynefin
morfa heli oherwydd cyfyngiad yn deillio o HTL. Fe allai
morfa heli ddatblygu mewn rhannau eraill o’r aber wrth i
bolisïau MR gael eu gweithredu yn ystod y ddau gyfnod
cyntaf, neu hyd yn oed ymhellach i fyny’r afon; fodd
bynnag, gallai’r golled ddigwydd o fewn ffiniau’r safle. O
dderbyn nad oes unrhyw fodelu manwl (gan fod hwn yn
asesiad strategol) seiliedig ar yr achos gwaethaf ac yn
defnyddio’r egwyddor ragofalus, gellid colli’r meintiau
hyn. Gall astudiaeth bellach nodi bod llai o golled.
Dim yn PDZ 10.

4

Sylwch: yn yr aber mae’r
polisi HTL yn bennaf yn
berthnasol i’r draethlin
graig galed i’r gogledd lle
adeiladwyd amddiffynfa i
graig galed. I bob diben
mae’r polisi MR yn dileu’r
brif linell amddiffyn gyda
rheoli lleol o ddatblygiad y
cynefin a’r gallu i reoli
perygl llifogydd i eiddo’n
lleol. Fodd bynnag, gallai
HTL yn yr ail gyfnod beri
colled sylweddol oni bai
fod ardaloedd eraill yn cael
eu creu.

Nid oes angen dim

O dderbyn maint
colled y nodwedd hon
gallai fod effaith
andwyol

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl
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Na

Ie

Nodwedd Gymhwysol

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates

Cynefin Cynhaliol






Dyfrgi Lutra lutra

Priodwedd



Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael effaith ar
gyfanrwydd yr ACA na phresenoldeb y dolffin trwynfawr
yno.

Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin
naturiol. Elfennau pwysig yw maint y boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr
y rhywogaeth yn y safle. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd; bod beichiau halogyddion
yn deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri niwed ffisiolegol, neu atal
imiwnedd neu atgenhedlu.

na ddylid lleihau poblogaethau morlo llwyd o ganlyniad i weithgaredd dynol.
Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld. Fel rhan o’r
amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd:

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael
ei gyfyngu na’i rwystro.

bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt.

bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n
cynyddu.

Aberoedd
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai




Morlo llwyd Halichoerus
grypus

Targed

Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai
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Cynefinoedd a rhywogaethau cynhaliol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau
sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a
dynameg poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n
sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;

dosbarthiad,

maint,

strwythur,

swyddogaeth ac ansawdd y cynefin,

ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni
cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal
mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a
allai fod yn niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.

Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant
atgenhedlol, iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor

O ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr croyw o
safon ar gyfer yfed ac yn ymdrochi.

Adfer ac adennill.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a dyfrgi, y dylai
poblogaethau fod yn cynyddu.

5

Ni fydd polisïau’r CRhT yn peri gostyngiad yn arwynebedd
neu faint y cynefin aber neu gilfach / bae sy’n cynnal
poblogaeth y dolffiniaid ac, felly, daethpwyd i gasgliad na
fydd unrhyw effaith andwyol.

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr aber yn cael ei leihau
o ganlyniad i bolisïau CRhT2, gan gynnal adnoddau bwyd
y dyfrgwn. Fodd bynnag, bydd cynefin rhynglanwol yn
cael ei golli yn yr aber.
O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw
HTL a MR. Mae’n debygol y bydd cynefin gwastadedd
tywod yn cael ei golli yn yr aber fel wrth i’r
amddiffynfeydd gael eu cynnal yn ystod y ddau gyfnod
cyntaf yn Uned Bolisi 10.5, 10.6, a 10.7, ac yn ystod yr holl
gyfnodau yn Uned Bolisi 10.8, 10.11, 10.12, 10.13. Gyda’r
polisïau HTL yn yr unedau hyn, byddai’r amddiffynfa ar
ochr ddeheuol a gogleddol yr aber yn parhau i’r Unedau
Polisi hynny a restrwyd uchod.
Bydd MR i fyny’r afon yn yr aber (Uned Bolisi 10.10) yn
creu cynefin rhynglanwol / aberol ychwanegol yn y tymor
hwy.
Gall dyfrgwn fod ar hyd darnau arwahanol o’r morlin yn
PDZ 10 ac o fewn yr aber. Fodd bynnag, ni fydd fawr ddim
cynefin yn cael ei golli yn y pen draw o ganlyniad i wasgfa
arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n naturiol, ac ni fydd
polisïau’r CRhT yn effeithio ar faint o gynefin bwydo
aberol sydd ar gael.
Mae bron 40% (tua 125,000) o boblogaeth morloi
llwydion y byd i’w cael yn Ynysoedd Prydain, gyda
phoblogaeth gymharol sefydlog o ryw 6,000 yng
Nghymru.
At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr aber yn cael ei leihau
o ganlyniad i bolisïau CRhT2 gan gynnal adnoddau bwyd y
morloi.
Gall erydiad ddigwydd i safleoedd glanio lle maent yn y
parth rhynglanwol a gall gwasgfa arfordirol beri bod
colled gyffredinol o safleoedd glanio yn ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau yn ystod pob cyfnod. Fodd bynnag bydd hyn yn
debygol o beri newid ym maint safleoedd glanio ac nid yn
nodweddion y safleoedd (e.e. tarfu ac ati). Felly nid oes
disgwyl dim effaith andwyol.
Mae safleoedd glanio morloi llwydion yn yr ACA hon ac yn
arbennig i’r de o Aber Afon Dyfi ar arfordir agored PDZ
10.
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ACA Cors Fochno





Corsydd dyrchafedig
byw

Amherthnasol



Maint y gors
ddyrchafedig fyw
Cyflwr y gors
ddyrchafedig fyw











Corsydd dyrchafedig
diraddiedig yn dal â’r
gallu i adfywio’n
naturiol

Amherthnasol



Maint y gors a
garthwyd gyda
phlanhigion cors
ddyrchafedig
M18/M2
Cyflwr y gors a
garthwyd gyda
phlanhigion cors
ddyrchafedig
M18/M2







Pantiau ar swbstradau
mawn o
Rhynchosporion

Amherthnasol
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Bydd cymunedau pyllau corsydd corsle ddyrchafedig math DCLl M18
Sphagnum papillosum ‐ Erica tetralix a M2 Sphagnum cuspidatum mewn >
95% o ardal cors ‘elfennol’ (h.y. heb ei thorri).
Bydd gorchudd nodwedd migwyn (rhywogaeth Sphagnum) yn ddigonol
(>25%) i nodi twf mawn iach.
Bydd patrwm ‘bryncyn a phant’ yn bresennol ar draws canol cromen y gors.
Fel arfer, bydd mwy o wlith yr haul Drosera anglica yn y pantiau (h.y. pantiau
Rhyncosporion) a bydd eu maint yn cynyddu neu’n sefydlog.
Bydd y rhywogaethau canlynol yn gyffredin yn y gors ddyrchafedig fyw:
Sphagnum capillifolium, S. papillosum a S. magellanicum, rhosmari gwyllt
Andromeda polifolia a’r gorsfrwynen wen Rhyncospora alba.
Bydd poblogaethau’r migwyn twmpathog prin Sphagnum austinii and S.
fuscum yn sefydlog neu’n cynyddu.
Bydd glaswellt y gweunydd Molinia caerulea yn absennol gan mwyaf o’r
gorsle ddyrchafedig fyw.
Bydd rhywogaethau prysgwydd fel helygen Salix a bedwen Betula yn absennol
i raddau helaeth hefyd.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
Caiff 80% o’r adnodd cors ddyrchafedig ddiraddiedig ei adfer i gors
ddyrchafedig fyw, gyda’r gweddill yn cyd‐fynd yn hydrolegol â chors fyw.
Bydd planhigion yn cyfateb i Ddosbarthiad Cenedlaethol Llystyfiant
cymunedau corsle ddyrchafedig mathau M2 a/neu M18 yn sefydlog neu’n
cynyddu o’i gymharu â’r hyn a fapiwyd yn 2003.
Bydd gan ardaloedd / cellïoedd planhigion M18 20% neu fwy o orchudd
migwyn, a bydd rhywogaethau coed a rhododendron yn brin neu’n absennol.
Mewn cymunedau llystyfiant lled‐naturiol eraill heblaw coetir, gan gynnwys
corstir gwael, corstir lled‐hallt a chorstir ni fydd mwy o rywogaethau coed nag
yn 2003.
Bydd poblogaethau sefydlog neu gynyddol o rywogaethau planhigion
nodweddiadol o ymylon corsle a thrawsnewid, gan gynnwys breuwydden,
corsfrwynen ddu, corsfrwynen losg, hesgen rafunog fwyaf, tegeirian
llydanwyrdd bach, pumnalen y gors, rhedynen gyfrdwy a llysiau’r afu
gwylaeth y gors.
Bydd rhywogaethau anoddefgar o ddiffyg draenio fel rhedyn ungoes a’r rhan
fwyaf o rywogaethau gwair yn absennol neu brin ar hyd a lled y safle, ynghyd
ag rhywogaethau estron goresgynnol fel rhododendron.
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Ni nodwyd amcanion cadwraeth yn y Cynllun Rheoli Craidd.

Ymwthiad halwynog
Mae Cors Fochno ar ochr ddeheuol aber Afon Dyfi yng
Nghymru ac yn ffurfio cydran o Gwarchodfa Biosffer Dyfi.
Er bod rhan sylweddol o'r mawndir blaenorol wedi mynd i
amaethyddiaeth, mae'r ardal graidd sydd wedi goroesi'n
cynnal yr ehangder mwyaf o gors ddyrchafedig elfennol
bron yn naturiol mewn cyd‐destun aberol yn y DU. Mae'r
gorchudd helaeth o helyg Mair Myrica gale ac ymylon
morol gyda chorsfrwynen ddu Schoenus nigricans yn
nodweddion neilltuol o'r safle hwn yng nghyd‐destun
Cymru a Lloegr.
Y prif fygythiad i'r nodwedd ACA cors ddyrchafedig fyw yn
y tymor byr i ganolig fyddai llif dirybudd, afreoledig yn
cynhyrchu dŵr cyflym iawn yn arwain at sianelau erydiad
hiciog dwfn.
Mae mater difrod i Gors Fochno a'r ardaloedd dynodedig
cysylltiedig yn cael ei ddwyn ymlaen fel rhan o ddatblygu
rheolaeth yr ardal. Mae hyn yn derbyn y byddai ceisio dal
i amddiffyn y nodwedd ynddo'i hun yn difrodi'r nodwedd
neu'n ei gwneud yn fwyfwy agored i ddifrod mwy
sylweddol.
Gallai'r polisi MR yn y trydydd cyfnod beri boddi
halwynog dirybudd yn y cyfnodau dechreuol a allai
effeithio ar strwythur y gors ac, yn ystod y ddau gyfnod
cyntaf, mae perygl y gallai llif trychinebus ddigwydd er
enghraifft mewn storm arw, ac y gallai polisi HTL
waethygu natur y digwyddiad trychinebus a allai beri colli
darnau o gynefinoedd y gors, yn ogystal â chyflwr
cynefinoedd y gors.
Byddai posibilrwydd MR o ddraenio llai yn ystod y ddau
gyfnod cyntaf cyn MR a rheoli gorlifo'n sicrhau na fydd
effaith ar ymylon y gors.

Mae angen i’r polisi MR
sicrhau bod gorlifo
rheoledig a graddol yn
digwydd ar y cyd â CCGC i
sicrhau na fydd effaith ar
nodweddion y gors. Mae’r
prif beryglon i wneud hyn
yn llwyddiannus yn
gysylltiedig â’r draenio
presennol yn y safle ar
adeg llif. Felly mae angen i
drawsnewid draenio fod yn
broses raddol yn y ddau
gyfnod cyntaf yn ardal y
gors ei hun (yn hytrach na’r
ardaloedd preswyl neu
adeiledig hynny) ac, at ei
gilydd, mae angen datblygu
strategaeth sy’n pennu’r
broses a dulliau ar gyfer
rheoli a gweithredu’r
trawsnewid i ddylanwad
halwynog er mwyn sicrhau
nad yw cynefinoedd cors
yn cael eu colli na’u
heffeithio.

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl, oherwydd
yr ystyrir ei bod yn
addas ac ymarferol i
reoli trawsnewid
cynefinoedd y gors o
ddylanwad dŵr croyw
i ddŵr hallt ond bod
strategaeth a
rheolaeth briodol.

Nid yw maint y llifogydd dros 50 mlynedd yn newid yn
sylweddol o'r presennol. Bydd maint y llifogydd dros 100
mlynedd (y trydydd cyfnod) yn gweld llifogydd helaeth o'r
ACA i gyd.
Ymwthiad halwynog:
Ni fydd cynefin yn cael ei golli o nodwedd hon yr ACA o
ganlyniad i bolisïau’r CRhT.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gallai colli cynefin
rhynglanwol yn yr
aber beri effaith
andwyol ar
gyfanrwydd y
poblogaethau
oherwydd colli
cynefin cynhaliol
nodweddion hyn yr
AGA.

Na

AGA Aber Afon Dyfi
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Afonydd llanwol.
Aberoedd. Gwastadeddau
llaid. Gwastadeddau
tywod. Morlynnoedd (gan
gynnwys pantiau gwaith
halen)

Byddai gwasgfa arfordirol yn yr aber ac ar hyd yr arfordir
agored yn peri colli cynefinoedd gwastadedd tywod /
twyn tywod / morfa heli sy’n cael eu defnyddio gan yr
adar yn gaeafu a’u defnyddio fel tiroedd porthi
rhynglanwol (yn enwedig) yn yr aber. Fodd bynnag, o
dderbyn maint y cynefin hwn yn yr aber, a’r MR
arfaethedig yn yr hirdymor fydd yn gadael i’r aber ymateb
yn fwy naturiol i gynnydd yn lefel y môr, mae’n
annhebygol y bydd unrhyw golli cynefin yn cael effaith
sylweddol ar gyfanrwydd nodweddion yr AGA a’r
boblogaeth aeafu. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd
effaith andwyol wrth golli cynefin bwydo yn y parth
rhynglanwol.
Yn gyffredinol mae’r gwastadeddau tywod yn Aber Afon
Dyfi yn dibynnu ar y dewis o HTL a ffafriwyd gyda rhai
darnau o MR.
O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw
HTL a MR. Mae’n debygol y bydd colli cynefin gwastadedd
tywod yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd yn ystod
y ddau gyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 10.5, 10.6, a 10.7, ac
yn ystod yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 10.8, 10.11,
10.12 a 10.13. Gyda’r polisïau HTL yn yr unedau hyn,
byddai’r amddiffynfa ar ochr ddeheuol a gogleddol yr
aber yn parhau yn yr Unedau Polisi a restrwyd uchod.

Morfeydd heli. Dolydd
halen. Peithiau halen

Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
rhyngwladol (gaeafu):
gwyddau talcen-wyn yr
Ynys Las Anser
albifrons flavirostris





Maint poblogaeth
Cyfradd fyw / farw
yn y gaeaf
Cyfradd gwyddau
ifanc i oedolion






Poblogaeth aeafu Dyfi’n cyrraedd lefel pwysigrwydd cenedlaethol (h.y.1% o’r
boblogaeth genedlaethol (DU)), bob blwyddyn.
Marwolaethau yn y gaeaf yn <1% bob blwyddyn.
Adar ifanc / isaeddfed yn ffurfio > 5% o’r boblogaeth aeafu bob blwyddyn.
Holl ffactorau penodol i’r safle sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn
(e.e. tarfu diangen), dan reolaeth

Cyrff dŵr mewndirol
(merddwr, dŵr symudol)
Corsydd, corstiroedd a
ffeniau

Byddai’r gostyngiad mewn cynefin rhynglanwol hefyd yn
arwain at lai o gynefin priodol i forfa heli wrth i’r
gwastadeddau tywod rhynglanwol dreiglo’n ôl i’r cynefin
morfa heli, yn enwedig yn Uned Bolisi 10.6.
Gallai colled cynefin gwastadedd tywod rhynglanwol a
morfa heli yn yr aber (yn bennaf o ganlyniad i HTL yn
Unedau Polisi 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.12 a 10.14)
ymestyn hyd at 209.44ha yn ystod y tri chyfnod; y cyfnod
cyntaf = 5.95ha; yr ail gyfnod = 175.78ha, a’r trydydd
cyfnod = 27.70ha. Byddai MR mewn Unedau Polisi eraill
yn creu cynefin rhynglanwol ychwanegol a lleihau maint
yr effaith all fod.
Ymwthiad halwynog:
Mae’n anochel y bydd ymwthiad halwynog a difrod i gors
a glaswelltir yr AGA hon pa un ai yw’r amddiffynfa’n cael
ei chynnal neu beidio. Y disgwyl yw y byddai ymwthiad
halwynog gyda senario cynnydd o 1m yn lefel y môr yn
peri newid i blanhigion y gors, gan adael i ragor o
rywogaethau morfa heli sefydlu, a gall mewn gwirionedd
arwain at fiomas a dyfroedd llawn maetholion i gynnal
poblogaethau mawr o adar.
Yn gyffredinol mae’r perygl i’r cynefinoedd glaswelltir yn
fach yn ystod y ddau gyfnod cyntaf gyda mwyafrif y
dewisiadau polisi yn yr aber yn HTL yn y ddau gyfnod
cyntaf; fodd bynnag wrth i’r polisi MR gael ei sefydlu
gyda’r trydydd cyfnod, yn Unedau Polisi 10.6 a 10.7, bydd
y cynefin rhynglanwol yn treiglo’n ôl, efallai’n lleihau faint
o gynefin glaswelltir sydd ar gael.

Porfa wedi’i gwella

Posibilrwydd symud
amddiffynfeydd tua’r tir lle
bo hynny’n ymarferol er
mwyn gadael i’r
gwastadeddau llaid
dreiglo’n ôl ar yr un pryd â
chynnydd yn lefel y môr.

Ni nodwyd dim

Newid cynefin ond
cadw cynefin
cynhaliol ar gyfer
gwyddau’n bwydo.

At ei gilydd, nid oes disgwyl lleihad yn y cynefin bwydo
sydd ar gael.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Mae mater difrod i Gors
Fochno a'r ardaloedd
dynodedig cysylltiedig yn
cael ei ddwyn ymlaen fel
rhan o ddatblygu rheolaeth
yr ardal. Mae hyn yn
derbyn y byddai ceisio dal i
amddiffyn y nodwedd
ynddo'i hun yn difrodi'r
nodwedd neu'n ei gwneud
yn fwyfwy agored i ddifrod
mwy sylweddol ac, felly, y
polisi dewisol fyddai HTL yn
ystod y ddau gyfnod cyntaf
a gadael i’r amddiffynfa
fethu yn y trydydd cyfnod

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ramsar Cors Fochno a Dyfi
Ymwthiad halwynog:

Corsydd dyrchafedig
byw

Amherthnasol
 Maint y gors
ddyrchafedig fyw
 Cyflwr y gors
ddyrchafedig fyw
 Maint a chyflwr
pantiau ar
swbstradau mawn
o’r Rhyncosporion

Pantiau ar swbstradau
mawn o’r
Rhynchosporion

Amherthnasol

 Math DCLl M18 Sphagnum papillosum‐Erica tetralix cors ddyrchafedig ac M2
Sphagnum cuspidatum
 Bydd cymunedau pyllau corsydd yn anheddu > 95% o ‘brif’ arwynebedd y gors (
h.y. heb ei thorri).
 Bydd gorchudd nodwedd migwyn (rhywogaeth Sphagnum) yn ddigonol (>25%) i
nodi twf mawn iach.
 Bydd patrwm ‘bryncyn a phant’ yn bresennol ar draws canol cromen y gors.
 Fel arfer, bydd gwlithlys mawr Drosera anglica yn y pantiau (h.y. pantiau
Rhyncosporion) a bydd yn cynyddu neu’n aros yr un faint.
 Bydd y rhywogaethau canlynol yn gyffredin yn y gors ddyrchafedig fyw:
Sphagnum capillifolium, S. papillosum a S. magellanicum, rhosmari gwyllt
Andromeda polifolia a’r gorsfrwynen wen Rhyncospora alba.
 Bydd poblogaethau’r migwyn twmpathog prin Sphagnum austinii and S. fuscum
yn sefydlog neu’n cynyddu.
 Bydd glaswellt y gweunydd Molinia caerulea yn absennol gan mwyaf o’r gorsle
ddyrchafedig fyw.
 Bydd rhywogaethau prysgwydd fel helygen Salix a bedwen Betula yn absennol i
raddau helaeth hefyd.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Mae cymhlethdod aberol Afon Dyfi o ddiddordeb
ffisiograffig eithriadol. Mae’n cynnwys ponciau tywod,
gwastadeddau llaid, morfa heli, mawnogydd, sianelau
afon a chilfachau, gyda chymhlethdod twyni tywod
helaeth ar draws ceg yr aber.
Mae cors ddyrchafedig ddiraddiedig helaeth hefyd o
gwmpas ymylon y craidd byw. Yn gynwysedig yma mae
amrywiaeth o fathau o dyfiant lle ataliwyd ffurfio mawn o
ganlyniad i ddraenio dwys a ddilynwyd mewn mannau
gan dynnu mawn a/neu reoli amaethyddol. Mae
gorchudd tyfiant yr ardaloedd hyn yn amrywio ac mae’n
cynnwys glastir pori a heb ei bori Molinia‐Myrica,
clystyrau cyrs Phragmites, dôl frwyn Juncus, coetir a
phrysgwydd gwlyb, ardaloedd sychach o asid.
Mae cromen ganolog y gorsle ddyrchafedig 5m+ uwchlaw
lefel môr cymedrig. Gyda senario cynnydd o 1m yn lefel y
môr mae gwaith modelu’n awgrymu y byddai ardal graidd
hon y gors yn aros yn rhydd o ymosodiad llanwol hyd yn
oed gyda digwyddiad llanwol eithafol (1:100 mlynedd).
Gallai wyneb y gors heb ei draenio i ehangu a chodi dan
amgylchiadau trwythiad mawr gan gynorthwyo hybu
clustogi’r gromen ddŵr glaw ac atal llifogydd gormodol o
ddŵr glaw mewn pyllau.

Corsydd dyrchafedig
diraddiedig yn dal â’r
gallu i adfywio’n
naturiol

Amherthnasol

 Maint y gors
ddiraddiedig gyda
phlanhigion cors
ddyrchafedig
M18/M2
 Cyflwr y gors
ddiraddiedig gyda
phlanhigion cors
ddyrchafedig
M18/M2

 Caiff 80% o’r adnodd cors ddyrchafedig ddiraddiedig ei adfer i gors
ddyrchafedig fyw, gyda’r gweddill yn cyd‐fynd yn hydrolegol â chors fyw.
 Bydd planhigion yn cyfateb i Ddosbarthiad Cenedlaethol Llystyfiant cymunedau
corsle ddyrchafedig mathau M2 a/neu M18 yn sefydlog neu’n cynyddu o’i
gymharu â’r hyn a fapiwyd yn 2003.
 Bydd gan ardaloedd / cellïoedd planhigion M18 20% neu fwy o orchudd
migwyn, a bydd rhywogaethau coed a rhododendron yn brin neu’n absennol.
 Mewn cymunedau llystyfiant lled‐naturiol eraill heblaw coetir, gan gynnwys
corstir gwael, corstir lled‐hallt a chorstir ni fydd mwy o rywogaethau coed nag
yn 2003.
 Bydd poblogaethau sefydlog neu gynyddol o rywogaethau planhigion
nodweddiadol o ymylon corsle a thrawsnewid, gan gynnwys breuwydden,
corsfrwynen ddu, corsfrwynen losg, hesgen rafunog fwyaf, tegeirian
llydanwyrdd bach, pumnalen y gors, rhedynen gyfrdwy a llysiau’r afu gwylaeth y
gors.
 Bydd rhywogaethau anoddefgar o ddiffyg draenio fel rhedyn ungoes a’r rhan
fwyaf o rywogaethau gwair yn absennol neu brin ar hyd a lled y safle, ynghyd ag
rhywogaethau estron goresgynnol fel rhododendron.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Gallai cyflwyno dŵr y môr o gwmpas ymylon y gors
arwain at dreiddiad dŵr trymach y môr i haenau isaf y
mawn gan beri codi’r gromen ddŵr croyw uwchben.
Byddai 1m o gynnydd yn lefel y môr yn peri gorlifo llanwol
rheolaidd o ddarnau sylweddol o’r gors ddyrchafedig
ddiraddiedig, rhan ohoni ar hyn o bryd wrthi’n adfer tuag
at gors ‘fyw’ yn ffurfio mawn. Byddai hyn yn peri colli
planhigion cors nodweddiadol a chael rhyw fath o
gymuned morfa heli yn eu lle.
Er y byddai rhai rhywogaethau cors arbenigol yn wynebu
gostyngiadau cynefin a phoblogaeth nid yw’n ymddangos
yn debygol y byddai unrhyw rywogaethau / nodweddion
safle allweddol yn cael eu dileu. Mae poblogaethau rhai
rhywogaethau allweddol nad ydynt yn benodol i gors
ddyrchafedig ddŵr glaw e.e. dyfrgi, llygoden y dŵr,
pibydd coesgoch, yn debygol o elwa ar ddŵr agored
ychwanegol a chynefin tir gwlyb statws maetholion uwch.
Byddai cynhyrchu morfa heli newydd a chyfnodau
trosiannol dŵr croyw / hallt yn cynorthwyo gwneud iawn
am golledion fyddai’n digwydd yn anochel yn yr aber
presennol gyda 1m o gynnydd yn lefel y môr.
Y prif fygythiad i'r nodwedd ACA cors ddyrchafedig fyw yn
y tymor byr i ganolig fyddai llif dirybudd, afreoledig yn

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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cynhyrchu dŵr cyflym iawn yn arwain at sianelau erydiad
hiciog dwfn.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Byddai gwasgfa arfordirol yn yr aber ac ar hyd yr arfordir
agored yn peri colli cynefinoedd gwastadedd tywod /
twyn tywod / morfa heli sy’n cael eu defnyddio gan yr
adar yn gaeafu a’u defnyddio fel tiroedd porthi
rhynglanwol (yn enwedig) yn yr aber. Fodd bynnag, o
dderbyn maint y cynefin hwn yn yr aber, a’r MR
arfaethedig yn yr hirdymor fydd yn gadael i’r aber ymateb
yn fwy naturiol i gynnydd yn lefel y môr, mae’n
annhebygol y bydd unrhyw golli cynefin yn cael effaith
sylweddol ar gyfanrwydd y safle Ramsar a’r boblogaeth
aeafu. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd effaith
andwyol wrth golli cynefin bwydo yn y parth rhynglanwol.

Afonydd llanwol.
Aberoedd.
Gwastadeddau llaid.
Gwastadeddau tywod.
Morlynnoedd (gan
gynnwys pantiau
gwaith halen)

Yn gyffredinol mae’r gwastadeddau tywod yn Aber Afon
Dyfi yn dibynnu ar y dewis o HTL a ffafriwyd gyda rhai
darnau o MR.
Amherthnasol



O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw
HTL a MR. Mae’n debygol y bydd colli cynefin gwastadedd
tywod yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd yn ystod
y ddau gyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 10.5, 10.6, a 10.7, ac
yn ystod yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 10.8, 10.11,
10.12 a 10.13. Gyda’r polisïau HTL yn yr unedau hyn,
byddai’r amddiffynfa ar ochr ddeheuol a gogleddol yr
aber yn parhau yn yr Unedau Polisi a restrwyd uchod.



Morfeydd heli. Dolydd
halen. Peithiau halen

Posibilrwydd symud
amddiffynfeydd tua’r tir
lle bo hynny’n ymarferol
er mwyn gadael i’r
gwastadeddau llaid
dreiglo’n ôl ar yr un pryd
â chynnydd yn lefel y
môr.

Bydd colli cynefin
rhynglanwol yn yr
aber ac ar yr arfordir
agored yn peri effaith
andwyol ar gyflawni’r
maen prawf Ramsar.

Byddai’r gostyngiad mewn cynefin rhynglanwol hefyd yn
arwain at lai o gynefin priodol i forfa heli wrth i’r
gwastadeddau tywod rhynglanwol dreiglo’n ôl i’r cynefin
morfa heli, yn enwedig yn Uned Bolisi 10.6 a 10.11.
Gallai colled cynefin gwastadedd tywod rhynglanwol a
morfa heli yn yr aber (yn bennaf o ganlyniad i HTL yn
Unedau Polisi 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.12 a 10.14)
ymestyn hyd at 209.44ha yn ystod y tri chyfnod; y cyfnod
cyntaf = 5.95ha; yr ail gyfnod = 175.78ha, a’r trydydd
cyfnod = 27.70ha. Byddai MR mewn Unedau Polisi eraill
yn creu cynefin rhynglanwol ychwanegol a lleihau maint
yr effaith all fod.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 11: PDZ 11 – Y Bermo ac Afon Mawddach: Tonfannau i Draeth Dyffryn
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Cyrhaeddiad
Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob
un o’u prif gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion
y creigresi mae’r rhain yn cynnwys:
Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr






Amherthnasol



Creigresi rhynglanwol
Creigresi islanwol
Creigresi clogfeini a cherrig crynion helaeth – y sarnau
Creigresi biogenig (creigres cragen ddilyw Modiolus modiolus /
creigres misglen werdd Musculus discors a chreigres llyngyren
ddiliau Sabellaria alveolata)
Creigres garbonad a ffurfiwyd o nwy methan yn gollwng o
wely’r môr.

O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod
rhynglanwol mae’r rhain yn cynnwys:






Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth

O ran y nodweddion Salicornia mae hyn yn cynnwys:



Aberoedd

Amherthnasol

Mya arenaria a mwydod gwrychog mewn gro lleidiog
Gwellt y gamlas culddail Zostera gwelyau marina.
Cafnau lleidiog yn aber Afon Mawddach.





Cymunedau a nodweddwyd gan y rhywogaeth Sarcocornia
perennis.
O ran y nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau
tywod rhynglanwol a phonciau tywod mae hyn yn gofyn
sefydlogrwydd at ei gilydd neu gynnydd ym maint y nodwedd,
gan ystyried ardaloedd o sefydlogrwydd hirdymor a cholledion
ac ychwanegiadau lleol yn deillio o brosesau amgylcheddol.
O ran aberoedd mae hyn yn cynnwys sefydlogrwydd
gwaddodion tywodlyd yn gymesur â’r gwaddodion lleidiog.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran y nodwedd aberoedd
dylid adfer tir ychwanegol a ddylai ffurfio rhan annatod o’r
ecosystem aberol

Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael
eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:
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daeareg
gwaddodeg
geomorffoleg
hydrograffeg môr a meteoroleg

Mae ACA Pen Llŷn a’r Sarnau ar arfordir gogledd-orllewin
Cymru’n cynnwys ponciau tywod Devil’s Ridge, Bastram Shoal,
y Tripods, ac ardaloedd o fewn ac i’r de o Fae Tremadog. Mae’r
rhain yn cynnwys enghreifftiau o halltedd hollol forol, ponciau
tywod â’r llanw’n ysgubo drostynt a phonciau tywod cymharol
gysgodol. Ar Devil’s Ridge, Bastram Shoal a’r Tripods mae
llanwau cryf yn golygu fod y gwaddodion tywod, cregyn a gro’n
symud yn gyson ac, o ganlyniad, mae’r ponciau tywod yn cynnal
anifeiliaid sy’n gallu goddef cymaint o darfu.
Gallai fod effaith ar bonciau tywod os oes cryn newid yn y
prosesau arfordirol o ganlyniad i bolisïau’r CRhT yn PDZ 11.
Mae nodwedd poncen dywod yr ACA gryn bellter o forlin PDZ 11
ac, felly, nid oes disgwyl y bydd effaith arni.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau mae enghreifftiau cynrychiadol o
aberoedd bar-adeiledig yng ngogledd-orllewin Cymru, ac mae’n
cynnwys aberoedd Glaslyn a Dwyryd (PDZ 12), Mawddach
(PDZ 11) a Dyfi (PDZ 10). Mae rhediad di-dor rhwng y tywodydd
glân ger y fynedfa i’r môr a’r llaid neu dywodydd lleidiog yn
eithafion cysgodol yr aberoedd. Mae’r gwastadeddau tywod
rhynglanwol yn cynnal cymunedau o anifeiliaid di-asgwrn-cefn
turiol, gan gynnwys poblogaethau trwchus o fwydod gwrychog,
cramenogion, meddalogion dwygragennog a meddalogion
gastropod. Nodweddion cynefin pwysig i bysgod ifanc yw morfa
heli’n ymylu glannau’r aberoedd, a cheinciau a phyllau’r morfa
heli.
Yng ngheg aber Afon Mawddach, y polisi dewisol yn ystod y
cyfnod cyntaf yw HTL yn y Bermo ond MR ar gyfer Tafod Ro
Wen – cynnal a, phan fo hynny’n briodol, cymryd camau lleol i
amddiffyn yn well rhag llifogydd a gwydnwch ond gadael i’r tafod
adlinio a symud gyda chynnydd yn lefel y môr yn ystod y tri
chyfnod, tra na fyddai’r creigiau caled a’r tir serth yn y Bermo’n
cyfyngiad mwy mewn cymhariaeth â’r hyn gyda’r senario NAI.
O fewn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw HTL a
MR. Mae’n debygol y bydd cynefin gwastadedd tywod
rhynglanwol yn cael ei golli yn yr aber wrth gynnal yr
amddiffynfeydd yn ystod y cyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 11.6,
11.9, 11.12, ac yn ystod yr holl gyfnodau yn Uned Bolisi 11.11.
Gyda’r polisïau HTL yn yr unedau hyn, byddai’r amddiffynfeydd
ar ochr ddeheuol a gogleddol yr aber yn parhau yn yr Unedau
Polisi a restrwyd uchod. Mae hyn yn dal i gyfyngu ar sut mae’r
aber yn ymddwyn a gallai beri cyfundrefn ddelta distyll lai a
fyddai wedyn yn rhoi mwy o bwysau ar y twyni yng ngheg yr
aber (Uned Bolisi 11.14). Gall hyn beri colli cynefin pwysig yn yr
hirdymor (er nad yw’n nodwedd gymhwysol).

Datblygu cynllun arolygu a
rheoli ar gyfer Cors Arthog o
ran rheoli lefel y dŵr er mwyn
sicrhau a gwella gallu’r gors i
wrthsefyll cynnydd yn lefel y
môr.

Colli strwythur yr aber
ac, o ganlyniad, peidio â
chyflawni amcanion
cadwraeth y
nodweddion aberol.

Er na fyddai arwynebedd y cynefin aberol yn lleihau, byddai
disgwyl i strwythur a chyrhaeddiad cynefinoedd rhynglanwol ac
islanwol yn yr aber leihau yn ystod y ddau gyfnod cyntaf, er y
byddai polisïau MR yn gwneud iawn am hyn yn y tymor (y ddau
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed



Effeithiau Posibl










Morlynnoedd arfordirol

Amherthnasol

ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn niweidiol i
gynhaliaeth hirdymor poblogaethau rhywogaethau’r nodwedd,
eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o
weithgaredd dynol i fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion
mewn gwaddodion neu fywyd.
islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y
nodweddion, rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu
gyrhaeddiad.

O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg
ceinciau a phyllau’r morfa heli.
Adfer ac adennill.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd yr aberoedd
bod strwythur a swyddogaethau’r aberoedd a niweidiwyd /
ddiraddiwyd oherwydd cyfyngiadau adeileddau dynol fel
argloddiau llifogydd, yn cael eu hadfer.

Creigresi

Amherthnasol
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Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Mae Cors Arthog tua’r tir o Uned Bolisi 11.6 gyda pholisïau HTL,
MR, a NAI. Ni fyddai polisi HTL yn effeithio ar nodwedd hon yr
aber am nad oes disgwyl i fesurau HTL ar Arglawdd y Friog sydd
lawer pellach i lawr yr afon effeithio’n sylweddol ar reoli dŵr yr
aber, ac nid oes disgwyl ar hyn o bryd i MR effeithio ar yr
hydroleg yn yr ail gyfnod. Gallai NAI yn y trydydd cyfnod weld
newidiadau hydrolegol yn y gors. Fodd bynnag, ni fyddai disgwyl
i’r rhain ddigwydd ond gyda llanwau storm eithafol gan beri dal
lefelau dŵr i fyny yn y gors. Er y gallai fod effaith oherwydd
digwyddiadau eithafol gan na fyddai disgwyl i’r polisi NAI beri
cyfyngiadau, byddai cynefinoedd y gors a’r coetir yn gallu
ymateb yn naturiol i’r newidiadau hydrolegol yn deillio o gynnydd
yn lefel y môr. Felly, ni fydd yn effeithio ar nodwedd hon yr aber.
Fodd bynnag, byddai datblygu cynllun rheoli ac arolygu’n sicrhau
bod modd gweithredu mesurau i gryfhau gallu’r gors i wrthsefyll.
Heb fod yn bresennol yn PDZ 11.

Nid yw’r nodwedd hon yn bresennol yn PDZ 11, gyda’r agosaf,
Bae Tremadog, i’r gogledd yn PDZ 12. Fodd bynnag, mae
symudiad y prosesau arfordirol yn y cylch yn nodweddiadol tua’r
gogledd all beri dyddodi gwaddod yn y Bae o ganlyniad i’r
dewisiadau rheoli yn PDZ 11.

Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae:
Amherthnasol

Nid oes angen dim

At ei gilydd, bydd swyddogaeth, cyrhaeddiad a strwythur y
cynefinoedd aberol yn aros mewn cydbwysedd a chyflwr ffafriol,
ac nid oes disgwyl dim effaith andwyol yn y trydydd cyfnod. Fodd
bynnag, yn ystod y ddau gyfnod cyntaf gallai cyfyngiad polisïau
HTL atal morfa heli uchaf rhag symud (treiglo’n ôl) ar y cyd â
chynnydd yn lefel y môr, a allai newid strwythur yr aber, a pheri
tangyflawni’r amcanion cadwraeth yn ystod y cyfnodau hyn.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Rhywogaethau nodweddiadol

Cilfachau a baeau
mawr bas

Effaith Weddilliol

gyfnod olaf) yn Unedau Polisi 11.9 a 11.12 ac ymhob cyfnod yn
11.10 a 11.13. At ei gilydd byddai disgwyl i bolisïau MR yn Uned
Bolisi 11.10 a 11.13 gynyddu arwynebedd cynefinoedd aberol a
rhynglanwol yn sylweddol yn ystod y trydydd cyfnod.

cemeg dŵr a gwaddod
rhyngweithiadau biolegol.

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:



Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Mesurau Osgoi neu Liniaru

I’r gogledd o’r Bermo nid yw’n ymddangos bod yr amddiffynfeydd o
flaen Sunnysands (11.19) ac o flaen Islawrffordd (11.20) yn torri’n
sylweddol ar draws drifft ar hyd y cefndraeth ar hyn o bryd. Ystyrir
bod y prif ddrifft ar hyd y blaendraeth isaf. Wrth i’r arfordir gilio o
boptu’r ddau ddarn o amddiffynfa, bydd yr amddiffynfeydd hyn yn
dechrau cael effaith fwy sylweddol ar y blaendraeth isaf.

cyfoeth rhywogaethau
strwythur a dynameg poblogaeth
iechyd ffisiolegol
gallu atgenhedlol
denu
symudedd
cyrhaeddiad

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau
nodweddiadol sy’n destun pysgodfeydd masnachol
presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i
gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a
rheoliad sy’n debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y
nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn cyflwr ffafriol
ac yn sicr yn y pen draw.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd y creigresi
nad yw’r gallu i ehangu cymuned y gragen ddilyw Modiolus
modiolus oddi ar arfordir gogledd Llŷn yn cael ei atal.

2

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae darnau o greigresi islanwol yn nau ben PDZ 11 (11.1 ac
11.20); a chreigresi rhynglanwol ar hyd yr arfordir i’r de o’r aber
(11.1 i 11.3), ac mae manylion i’w gweld yn Helaethiad G-VI.
Bydd polisi NAI (11.20) yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu
ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na
fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau maint yr amlygiadau
rhynglanwol.
Creigwely yw’r creigresi islanwol yn PDZ 11 (mae creigresi
biogenig yn PDZ 13 i’r gogledd-orllewin). Mae’r polisïau HTL ar
hyd blaendraeth creigiog Unedau Polisi 11.1 ac 11.3. Bydd yr
amddiffynfa bresennol o dir uchel yn cael ei gynnal er mwyn
gwarchod y rheilffordd. Gan fod y tir uchel yn cyfyngu’r

Wrth ddylunio a gwneud cais
am unrhyw gynllun ar gyfer
Unedau Polisi 11.1 ac 11.3,
dylid gwneud arolygon o’r
parth rhynglanwol i
benderfynu a oes cymunedau
neu gynefin creigres yn
bresennol ac, os yw’n
bresennol, dylid gwneud y
gwaith fel na fyddai
adeiladu’n tarfu ar neu yn
union ar bwys y cynefinoedd
a chymunedau creigres hyn.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu Liniaru

Effaith Weddilliol

Posibilrwydd symud
amddiffynfeydd tua’r tir pan fo
hynny’n ymarferol i adael i’r
morfeydd heli a
gwastadeddau llaid dreiglo’n
ôl gyda chynnydd yn lefel y
môr.

Byddai colli nodwedd
gwastadedd tywod
rhynglanwol a morfa
heli yn ystod y tri
chyfnod yn peri effaith
andwyol.

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

blaendraeth creigiog, bydd creigres rynglanwol yn cael ei cholli’n
naturiol ac nid o ganlyniad i bolisi CRhT2. Fodd bynnag, gallai
gweithredu HTL effeithio’n uniongyrchol ar greigres rynglanwol
os yw’n bresennol yn ôl troed gwaith o’r fath a gallai, felly, beri
tangyflawni amcanion cadwraeth nodweddion y greigres yn
enwedig yn y ddau gyfnod olaf. Fodd bynnag, mae ystyriaeth
fanwl o’r lleoliad a’r effeithiau tebygol yn dangos nad oes effaith
andwyol i’w disgwyl (mae manylion i’w gweld yn Helaethiad GVI).
Yn y pen draw byddai MR (Unedau Polisi 11.2, 11.5, 11.6, 11.9,
11.10, 11.13, ac 11.14) yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol
yn broblem, am na fyddai disgwyl dim newid i’r prosesau ffisegol
neu gemegol heblaw hynny sy’n deillio o amrywiad naturiol
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr.
Nid oes disgwyl i HTL ar gyfer holl gyfnodau yn Unedau Polisi 11.7,
11.8, ac 11.12 beri newidiadau i symudiad gwaddodion neu brosesau
arfordirol ardaloedd cynefin creigres rynglanwol presennol sydd
ymhell o’r unedau hyn at ei gilydd, neu le nad oes unrhyw gyswllt
erydiad neu ailgronni uniongyrchol i’w ddisgwyl, a lle mae’r prosesau
aberol ehangach yn bennaf. Hefyd nid oes disgwyl i HTL yn y cyfnod
cyntaf yn Unedau Polisi eraill 11.6, 11.9, ac 11.13 ymestyn unrhyw
ddylanwad ar y prosesau ffisegol neu gemegol fyddai’n effeithio ar y
creigresi rhynglanwol yn yr aber.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Arfordir Agored
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai

Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod

Y bwriad sylfaenol ar hyd yr arfordir i’r gogledd o Lanaber (Unedau
Polisi 11.1 i 11.4, 11.14 i 11.20; er bod y gwastadeddau tywod yn
Unedau Polisi 11.14 i 11.19 oddi allan i derfyn yr ACA, fel mai dim ond
Unedau Polisi 11.1 i 11.4 ac 11.20 sy’n cael eu hystyried) yw gadael
iddo ddatblygu’n naturiol a pheidio â bod mewn sefyllfa lle mae
ymrwymiad i amddiffynfeydd mwy a mwy i warchod asedau’n
ddiderfyn. Y bwriad sylfaenol, felly, yw creu lle o ran defnydd tir.

Amherthnasol

Gallai polisïau HTL ar gyfer yr arfordir agored beri gwasgfa arfordirol
o’r gwastadeddau tywod rhynglanwol yn ystod y tri chyfnod yn
Unedau Polisi 11.1 ac 11.3, a chaiff colled oherwydd gwasgfa
arfordirol ei nodi yn Uned Bolisi 11.4. Yn y cyfnod cyntaf mae’r golled
yn gyffredinol fach o dderbyn y lan gul a serth sydd ar hyd y rhannau
hyn. Mae rhagolwg o golledion yn yr ail gyfnod yn Unedau Polisi 11.1
ac 11.3 ac, yn y trydydd cyfnod, yn Unedau Polisi 11.1 ac 11.3.

Amherthnasol

Nid oes unrhyw amddiffynfeydd presennol yn Uned Bolisi 11.20 a
bydd polisi NAI yn gadael i’r twyni tywod ddal i ddatblygu’n naturiol.
Aber Mawddach

Dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Yn gyffredinol mae gwastadeddau tywod yn Aber Mawddach yn
amodol ar ddewis HTL yn y cyfnod cyntaf, gyda MR yn y ddau
gyfnod olaf. Yn yr aber mewnol ac allanol, y polisïau dewisol yw
HTL a MR. Mae’n debygol y bydd cynefin gwastadedd tywod yn
cael ei golli yn yr aber wrth gynnal yr amddiffynfeydd yn ystod yr
holl gyfnodau yn Unedau Polisi 11.7 ac 11.8, a’r trydydd cyfnod
yn Uned Bolisi 11.11. Fodd bynnag, yn y cyfnod cyntaf yn
Unedau Polisi 11.6, 11.8 ac 11.9, nodir colled o wastadedd
tywod a morfa heli o’r mesurau ymateb yn y CRhT hwn. Byddai’r
amddiffynfeydd ar ochr ddeheuol a gogleddol yr aber yn parhau

Amherthnasol
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Mesurau Osgoi neu Liniaru

Effaith Weddilliol

Ar adeg dylunio’r cynllun dylid
gweithredu mesurau i osgoi
rhwystro neu amharu ar
nodweddion yr ogofâu môr

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

yn yr Unedau Polisi a restrwyd uchod.
Byddai disgwyl i strwythur a chyrhaeddiad cynefinoedd
rhynglanwol leihau yn yr ail gyfnod, er y byddai polisïau MR yn y
tymor hwy (y ddau gyfnod olaf) yn Uned Bolisi 11.9 ac ymhob
cyfnod yn 11.10, 11.12 ac 11.13 yn gwneud iawn am hyn. At ei
gilydd byddai disgwyl i’r polisïau MR yn Uned Bolisi 11.10, 11.12
ac 11.13 gynyddu arwynebedd cynefinoedd aberol a
rhynglanwol yn sylweddol yn y trydydd cyfnod.
Gallai cynefin morfa heli gael ei golli lle mae polisïau HTL yn y
ddau gyfnod olaf wrth i’r gwastadeddau tywod rhynglanwol
dreiglo’n ôl mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr. Fodd
bynnag, nid oes disgwyl i unrhyw bolisïau HTL arwain at
gyfyngiad ar y cynefin morfa heli.
Lle bwriadwyd MR yn yr ail gyfnod yn Uned Bolisi 11.6; yn y
ddau gyfnod olaf yn Uned Bolisi 11.9; ac ymhob cyfnod yn
Unedau Polisi 11.10, 11.12 ac 11.13, bydd hyn yn gadael i’r
cynefin morfa heli symud tua’r tir yn y pen draw.
Gallai colled gwastadedd tywod rhynglanwol a morfa heli sy’n
cael ei rhagweld yn y PDZ hwn ymestyn hyd at 34.94ha yn ystod
y tri chyfnod (y cyfnod cyntaf = 5.08ha, yr ail gyfnod = 17.91ha,
a’r trydydd cyfnod = 42.95ha). Mwyafrif y math o gynefin i’w golli
yw morfa heli, gyda disgwyl colli llai na 12.03ha o gynefin
gwastadedd tywod yn y cylchoedd hyn. Ni amcangyfrifwyd yr
enillion o bolisïau MR ar yr adeg hon, ond cânt eu nodi yn
Helaethiad G-X.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Nodwyd ardaloedd o ogofâu môr yn Uned Bolisi 11.1 ac 11.13.

Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates

Amherthnasol






Dyfrgi Lutra lutra

Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas

Aberoedd
Gwastadeddau
llaid a
gwastadeddau
tywod heb fod
dan ddŵr y môr ar
drai





Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran
hyfyw o’i chynefin naturiol. Elfennau pwysig yw maint y
boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn
y safle. Fel rhan o’r amcan hwn, dylid nodi:

o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd; bod
beichiau halogyddion yn deillio o weithgaredd dynol islaw
lefelau all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu
atgenhedlu

na ddylid lleihau poblogaethau morlo llwyd o ganlyniad i
weithgaredd dynol
Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw
amrediad naturiol y boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o
ostwng hyd y gellir rhagweld.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr, y
dyfrgi a’r morlo llwyd:

Y polisi HTL sy’n bodoli yw sicrhau cadw’r rheilffordd. Gall
cyfyngu ar erydiad y clogwyni effeithio ar gyfanrwydd y
nodweddion ogofâu môr fel na allant weithredu’n briodol (dal i
erydu) neu cânt eu boddi dan ddŵr y môr wrth i lefel y môr
gynyddu. Fodd bynnag, nid yw’r ogofâu dan ddŵr ar benllanw ac
maent oddi allan i derfyn yr ACA. Ar ben hynny, mae disgwyl y
bydd mesuarau ar gael ar adeg dylunio’r cynllun er mwyn osgoi
rhwystro neu amharu ar yr ogofâu ac, felly, ni fydd unrhyw effaith
andwyol.
Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael effaith ar gyfanrwydd yr
ACA na phresenoldeb y dolffin trwynfawr yno.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn peri gostyngiad yn arwynebedd neu
faint y cynefin aber neu gilfach / bae sy’n cynnal poblogaeth y
dolffiniaid ac, felly, daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw effaith
andwyol.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Gall dyfrgwn ddigwydd ar hyd darnau arwahanol o forlin PDZ 11
ac yn yr aber. Fodd bynnag, ni fydd fawr ddim cynefin yn cael ei
golli yn y pen draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir
erydu’n naturiol.
Fe all cynefin gwastadedd tywod / gwastadedd llaid gael ei golli
yn yr aber, y gallai dyfrgwn ei ddefnyddio fel cynefin porthi neu
fagu. Gan mai nod ychydig o gynefin sy’n cael ei effeithio, mae’n
annhebygol y bydd unrhyw effaith andwyol ar y dyfrgwn.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed






Morlo llwyd
Halichoerus grypus



Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas
Gwastadeddau
llaid a
gwastadeddau
tywod heb fod
dan ddŵr y môr ar
drai
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Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd
cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei gyfyngu na’i rwystro
bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu
hwnt
bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu
defnyddio gan y rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint
ac ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu

Cynefinoedd a rhywogaethau cynhaliol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd
a rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel
bod dosbarthiad, digonedd a dynameg poblogaethau’r
rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n
sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;

distribution,

maint,

strwythur,

swyddogaeth ac ansawdd y cynefin,

ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn
amodol ar bysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal
i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch mwyaf
cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a
rheoliad sy’n debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y
nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn cyflwr
ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod
islaw crynoadau a allai fod yn niweidiol i’w hiechyd
ffisiolegol.

Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal
llwyddiant atgenhedlol, iechyd ffisiolegol neu ymddygiad
hirdymor

O ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu
hwnt o ddŵr croyw o safon ar gyfer yfed ac yn ymdrochi.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin
trwynfawr a dyfrgi, y dylai poblogaethau fod yn cynyddu.
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Mae bron 40% (tua 125,000) o boblogaeth morloi llwydion y byd
i’w cael yn Ynysoedd Prydain, gyda phoblogaeth gymharol
sefydlog o ryw 6,000 yng Nghymru.
Gall gwasgfa arfordirol beri colled gyffredinol o fannau glanio yn
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod pob cyfnod.
Mae morloi llwydion i’w cael ar hyd darnau arbennig o forlin PDZ
11. Fodd bynnag, ychydig iawn o gynefin fydd yn cael ei golli yn
y pen draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n
naturiol heb effeithio, felly, ar safleoedd glanio’r morlo.
At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr aber yn lleihau o ganlyniad i
bolisïau CRhT2 gan gynnal adnoddau bwyd y morloi.
Gall safleoedd glanio gael eu herydu lle maent yn y parth
rhynglanwol a gall gwasgfa arfordirol beri bod colled gyffredinol
o safleoedd glanio yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod pob
cyfnod. Fodd bynnag bydd hyn yn debygol newid maint
safleoedd glanio ac nid i nodweddion y safleoedd (e.e. tarfu ac
ati). Felly nid oes disgwyl effaith andwyol.
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ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Twyni symudol elfennol

Twyni symudol ar hyd y
draethlin gydag
Ammophila arenaria
(`twyni gwynion`)

Amherthnasol

Amherthnasol

 Maint y twyni
symudol elfennol
 Cyflwr y twyni
symudol elfennol:
cyfansoddiad
rhywogaethau

 Maint y twyni
symudol
 Cyflwr y twyni
symudol:
cyfansoddiad
rhywogaethau

ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yw un o ddau safle a
ddewiswyd yng Ngogledd Cymru. Yno mae twyni symudol
elfennol fel parthau cul hi yn bennaf ym Morfa Harlech.
Cofnodwyd planhigion twyni symudol clymwellt Leymus
arenarius a marchwellt y twyni Elytrigia juncea, ond yr ail yw’r
helaethaf o’r ddau o bell ffordd.

 Bod cyfanswm maint y twyni symudol elfennol gan gynnwys yr
ardaloedd hynny sy’n cael eu hystyried yn anffafriol neu wedi
diraddio ar hyn o bryd yn cael ei gadw i’r arwynebedd oedd yno
ar adeg y dynodiad.
 Y dylai llinell y forlan a phlanhigion cynnar y twyni fod o
rywogaethau nodweddiadol a restrir yn y tabl isod.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn
dan reolaeth.

Yn PDZ 11 mae twyni tywod yr ACA hon yn Uned Bolisi 11.20 lle
nodwyd dim polisïau HTL neu MR, gyda NAI fel y polisi dewisol
ar gyfer yr uned gyfan hon. Felly, nid oes disgwyl dim effeithiau
uniongyrchol neu anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi CRhT2.
Caiff polisïau MR eu hawgrymu ar gyfer Unedau Polisi 11.17 (y cyfnod
cyntaf yn cael ei ddilyn gan NAI), 11.18 (holl gyfnodau), ac 11.19 (holl
gyfnodau) ac mae disgwyl i hyn alluogi cynnal y broses arfordirol a
chyflenwad gwaddod i’r safle. Fodd bynnag, o dderbyn sensitifedd y
safle a’i nodweddion i gyflenwad gwaddod, a’r gyfradd porthi
gwaddod cymharol anhysbys, mae perygl na fyddai MR yn benodol yn
ystod y ddau gyfnod olaf yn cadw digon ar y blaen i symudiad
gwaddodion a phorthiant naturiol. O ganlyniad mae perygl y gallai
cyflymder datblygiad twyni ostwng, gan effeithio ar gyflwr y nodwedd
twyni symudol elfennol.

 Cynnal cyfanswm maint y twyni symudol gan gynnwys yr
ardaloedd sy’n cael eu hystyried yn anffafriol neu wedi diraddio
ar hyn o bryd yn yr ardal oedd yno ar adeg ei dynodi, tua 18.9ha
ym Morfa Harlech a ddylai fod yn bresennol ar hyd crib y twyn
tua’r môr a thua’r tir yn unedau 1, 3, 4 a 5 ac o leiaf 82ha o
dwyni symudol ym Morfa Dyffryn y dylid eu dosbarthu drwy
unedau 28, 27, 26, 24, a 23 i gyd.
 Dylai’r twyni symudol fod dan dyfiant yn ôl rhywogaeth fel y rhai
a restrir yn y tabl isod.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau
hyn dan reolaeth.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae ar gyffordd dwy gyfundrefn gludiant gwaddod morol o bwys
ac, o ganlyniad, mae’n enghraifft ragorol o ailgronni gweithredol.
Felly, mae twyni symudol yn helaeth ac yn arbennig o aeddfed
ym Morfa Dyffryn. Ymhlith rhywogaethau nodedig a gofnodwyd
yma mae tafod y bytheiad Cynoglossum officinale a rhonwellt y
tywyn Phleum arenarium.
Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol
elfennol uchod.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Twyni gyda Salix
repens ssp. argentea
(Salicion arenariae)

Amherthnasol
 Maint
 Cyfansoddiad
rhywogaethau’r
llaciau twyni
 Cyflwr y llaciau
twyni

Llaciau twyni llaith

Amherthnasol

Ym Morfa Harlech a Morfa Dyffryn mae cylchoedd cymharol
helaeth o dwyni gyda Salix repens ssp. argentea a maswellt
penwyn Holcus lanatus, yn enwedig yn rhai o rannau hŷn y
gyfundrefn, ymhellach tua’r tir. Yn ogystal, mae dwy gymuned
llaciau twyni eraill yn cynnal corhelyg.

 Cynnal cyfanswm maint y llaciau twyni llaith a thwyni gyda Salix
repens gan gynnwys yr ardaloedd sy’n cael eu hystyried yn
anffafriol neu wedi diraddio ar hyn o bryd yn yr ardal oedd yno
ar adeg ei dynodi, rhyw 65.1ha ym Morfa Harlech a 43.6ha ym
Morfa Dyffryn.
 Dylai holl gyfnodau olynol planhigion llaciau twyni fod yn
bresennol ym Morfa Dyffryn.
 Dylai’r llaciau twyni llaith fod dan dyfiant gyda rhywogaethau
nodweddiadol a dewisol fel y rhai yn y tabl isod.
 Dylai planhigion llaciau twyni fod yn rhydd o brysgwydd a
glaswellt cymharol fyr.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau
hyn dan reolaeth.

Dylid datblygu strategaeth i
roi data arolwg ar symudiad
gwaddodion o’r unedau polisi
i’r de o Forfa Dyffryn i weld
beth yw’r gofyniad porthi
gwaddod ar hyn o bryd, a
nodi erbyn pryd y dylid
ymgymryd â MR i sicrhau bod
hwn yn cael ei gynnal yn
naturiol trwy symud y lan
gyda chynnydd yn lefel y môr.
Dylid datblygu’r strategaeth
rhwng yr Awdurdod Cynllunio
Lleol a CCGC er mwyn
sicrhau bod MR yn datblygu
tua’r tir ar gyflymder priodol
yn Unedau Polisi 11.18 ac
11.19 i gynnal y gyfundrefn
dwyni.

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol
elfennol uchod.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yw un o ddau safle
cynrychiadol o blanhigion llaciau twyni yng Ngogledd Cymru.
Cofnodwyd enghreifftiau o dair gwahanol gymuned llaciau twyni
llaith yn y gyfundrefn. Mae planhigion llaciau twyni gyda dail
arian Potentilla anserina a hesg cyffredin Carex nigra yn
aeddfed arbennig.
Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol
elfennol uchod.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Nodwedd Gymhwysol

Llysiau’r afu
Petalophyllum ralfsii

Cynefin Cynhaliol

Llaciau Twyni

Priodwedd

Targed

 Dosbarthiad a maint
y boblogaeth.
 Cyflwr y cynefin.

 Bydd poblogaeth Petalophyllum yn aros yn sefydlog neu’n
cynyddu.
 Dylai Petalophyllum fod yn bresennol ym Morfa Harlech ac
wedi’i ddosbarthu ar draws rhan ogleddol cyfundrefn twyni
tywod Morfa Dyffryn (Unedau 26 a 28).
 Dylai’r llaciau twyni ifanc olynol sy’n cynnal y Petalophyllum fod
mewn cyflwr da ar sail diffiniad amcan cadwraeth nodweddion 3
a 4 uchod.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau
hyn dan reolaeth.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Cofnodwyd llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii mewn llaciau twyni
yn y ddwy gyfundrefn twyni ar y safle hwn; mae’n digwydd amlaf
ym Morfa Dyffryn.
Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol
elfennol uchod.

9T9001/R/HRA Atodiad G-IV
Ionawr 2012

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

 Maint y coetir
llydanddail a
chynefinoedd
cysylltiedig
 Lleoliad mathau o
goetir
 Gorchudd canopi
coed
 Haen canopi a llwyni
 Aildyfu coed a llwyni
brodorol
 Haen lawr
 Mwsoglau, llysiau’r
afu, cennau a
ffyngau llysnafeddog
cyffredin
 Mwsoglau, llysiau’r
afu, cennau a
ffyngau llysnafeddog
anghyffredin
 Coed aeddfed /
hynafol
 Pren marw

 Rhaid cynnal cyfanswm arwynebedd y coetir, gan gynnwys
canopi a phrysgwydd, llennyrch a rhostir sych cysylltiedig, rhedyn
ungoes a glaswelltir fel y nodwyd ar fapiau, gwelwch atodiad 2,
rhyw 1826ha fel cyfanswm.
 Bydd lleoliad gwahanol nodweddion yr ACA coetir, fel sy’n cael ei
restru yn y teitl uchod, yn cael ei ddangos yn Atodiad 2. Mae
dosbarthiad y cymunedau coetir hyn yn adlewyrchiad o ffurf y
tir, priddoedd, daeareg ac agwedd yn bennaf ac yn annhebygol o
newid.
 Rhaid i ganran gorchudd y canopi coed yn ardal goetir yr ACA
gyfan (gwelwch y mapiau yn Atodiad 2) fod yn ddim llai na 80%,
lle mae cysgod brigdyfiant presennol yn 87% (ac eithrio
digwyddiadau trychinebus naturiol). Bydd cysgod brigdyfiant rhai
unedau’n llai sy’n dderbyniol ond bod hyn yn ddigon i ddiogelu’r
cynefin, nodweddion a diddordeb arbennig.
 Rhywogaethau brodorol yn lleol yw’r canopi a’r haen lwyni.
Mae’r rhywogaethau perthnasol i bob nodwedd coetir yr ACA yn
Nhabl 2.
 Bydd digon o aildyfiant naturiol o goed a llwyni brodorol yn lleol i
gynnal canopi a haen lwyni’r coetir, trwy lenwi bylchau a
chaniatáu recriwtio coed ifanc, ac annog strwythur oedran
amrywiol.
 Bydd rhywogaethau haen lawr nodweddiadol pob nodwedd ACA
coetir yn gyffredin, yn ôl Tabl 2. Yn y rhan fwyaf o’r ACA coetir
mae’n bwysig nad yw’r llystyfiant yn mynd yn rhy drwchus gydag
uchder uwchlaw 40cm a/neu dan ddylanwad rhywogaethau fel
mieri, eiddew a chelyn ifanc. Fe all fod cyfyngiadau fesul uned
neu adran.
 Bydd digonedd a dosbarthiad mwsoglau a llysiau’r afu, cennau
(a ffyngau llysnafeddog) cyffredin a nodweddiadol (Iwerydd, is‐
Iwerydd, gorllewinol, cefnforol), yn cael ei gynnal neu gynyddu,
gan gyfeirio at y rhestri arwyddol yn Nhablau 3 a 4.
 Bydd digonedd a dosbarthiad mwsoglau a llysiau’r afu, cennau a
ffyngau llysnafeddog anghyffredin, yn cael ei gynnal neu
gynyddu gan gyfeirio at restri arwyddol yn Nhablau 5 a 6 yn
Atodiad 3.
 Bydd gwasgariad o 5 coeden aeddfed yr hectar o fewn y canopi
coed presennol neu barcdir, hynny yw coed gyda thryfesur o ryw
60cm ynghyd ag ar gyfer deri ac ynn a/neu gydag arwyddion
dirywiad, tyllau ac ati. Yn y tymor hwy, erbyn 2060 dylai fod 1
coeden hynafol yr hectar hynny yw coed gyda thryfesur o ryw
100cm ynghyd ag ar gyfer deri ac ynn a bedw 75cm.
 Bydd cyfaint pren marw’n fwy na 30 metr ciwbig yr hectar ym
mhobman gan gynnwys cymysgedd o goed wedi cwympo
(lleiafswm o 1 yr hectar), canghennau wedi torri, canghennau
marw ar goed byw, a choed marw ar eu traed (lleiafswm o 1 yr
hectar). Ar hyn o bryd mae cyfeintiau pren marw’n gymharol isel
oherwydd bod strwythur oedran y coetiroedd, yn gyffredinol, yn
unffurf gyda diffyg coed aeddfed a phrinder pren marw
oherwydd rheoli coedwrol yn y gorffennol. Mae rhai planhigion
is yn arbenigwyr pren marw ond mae’r coetiroedd hyn yn tueddu
i fod heb y casgliad anifeiliaid di‐asgwrn‐cefn pren marw prin
sydd i’w gael yn rhannau eraill y DU.
 Ni fydd rhywogaethau estron ymosodol fel rhododendron,
llysiau’r cythraul a Jac y neidiwr yn bresennol.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn
dan reolaeth.

ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion
Hen goedydd derw
mes digoes gydag Ilex
Amherthnasol
a Blechnum yn
Ynysoedd Prydain
Coedwigoedd TilioAcerion o lethrau,
Amherthnasol
sgrïau a cheunentydd
Coetir cors
Amherthnasol

Coedwigoedd
llifwaddodol gydag Alnus
glutinosa a Fraxinus
excelsior (Alno‐Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

(Nodwedd
Flaenoriaethol)

Amherthnasol

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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Mesurau Osgoi neu Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ymwthiad halwynog:
Mae Coedydd Derw Meirionnydd yn enghraifft fawr iawn o hen
goedydd derw mes digoes yng Ngogledd Cymru, gyda
phlanhigion Iwerydd eithriadol o’r bryoffytau a chennau.
Yn ôl pob tebyg mae Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod
Meirionnydd yn cynnwys yr ardal fwyaf eang o goedwig
lifwaddodol wern yng Ngogledd Cymru. Mae’r coetir ar orlifdir
dynamig, yn caniatáu aildyfu a dirywio cylchol o gellïoedd gwern,
a datblygu adeiledd naturiol, yn llawn pren marw.
Mae nifer o ardaloedd sy’n ffurfio’r ACA hon ar bwys Aber
Mawddach gydag agosrwydd arbennig yn yr aber uchaf (Uned
Bolisi 11.13). Y polisi dewisol yn Uned Bolisi 11.13 yw HTL yn y
cyfnod cyntaf a MR yn y ddau gyfnod olaf.

Ar lefel cynllun, rhaid llunio’r
polisi MR i osgoi colli neu
darfu trwy adeiladu ar
nodwedd y cynefin coetir yn y
Safle, a’i fod yn peri llifogydd
sensitif a naturiol i unrhyw
gynefin yn hytrach na
phresenoldeb neu godi
adeileddau.

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Gallai’r polisi MR beri colli gweundir neu gynefin coetir tua
0.004ha o Uned Bolisi 11.13 yn ystod pob cyfnod.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cyrsiau dŵr o lefelau
gwastadedd i fynyddig
gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

Rhostiroedd sych
Ewropeaidd

Ystlum pedol lleiaf
Rhinolophus
hipposideros

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Amherthnasol

 Maint
 Dosbarthiad
 Rhywogaethau
nodweddiadol
 Rhywogaethau
annerbyniol ac
estron

Amherthnasol

 Maint y rhostir sych
 Dosbarthiad y
rhostir sych
 Cyfansoddiad
llystyfiant
 Strwythur gweundir
 Rhywogaethau
estron

Hen goedydd derw
mes digoes gydag
Ilex a Blechnum yn
Ynysoedd Prydain.
Coedwigoedd
llifwaddodol gydag
Alnus glutinosa a
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion
albae).
Coedwigoedd TilioAcerion o lethrau,
sgrïau a cheunentydd

 Poblogaeth
ystlumod pedol lleiaf
 Clwydfannau
 Cynefin porthi neu
fwydo
 Cyrhaeddiad y
boblogaeth

CRhT2 Gorllewin Cymru
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Targed

Effeithiau Posibl

 Dylai maint cynefin afon addas lle gall y Ranunculion fluitantis a
Callitricho‐Batrachion ddigwydd fod yn sefydlog yn ôl y map yn
Atodiad 2.
 Dylai dosbarthiad presennol (anhysbys) y Ranunculion fluitantis a
Callitricho‐Batrachion fod yn sefydlog neu’n cynyddu.
 Gall yr afon gyda phlanhigion nofiol fod yn dan ddylanwad
rhywogaethau crafanc y dŵr, fel arfer Ranunculus fluitans, (ond
ni chofnodwyd y rhywogaeth hon ym Meirionnydd), Callitriche
stagnalis a bryoffytau.
 Dylai rhywogaethau sy’n dangos arwyddion cyflwr anffafriol i’r
nodwedd hon e.e. algâu edefynnaidd cysylltiedig ag ewtroffigedd
a rhywogaethau estron ymosodo, fod yn absennol neu islaw
trothwy derbyniol, yn arwyddo statws ecolegol uchel, yn yr ACA.
Caiff y nodwedd hon ei hystyried ymhellach dan ffactorau.
 All factors affecting the achievement of these factors are
under control
 Rhaid cynnal cyfanswm arwynebedd y rhostir sych, tua 21ha.
 Bydd dosbarthiad y rhostir sych o leiaf sy’n cael ei ddangos ar fap
y Cynllun Rheoli Craidd.
 Bydd rhywogaethau nodweddiadol ac anghyffredin y cymunedau
llystyfiant sy’n ffurfio’r rhostir sych yn aml a thoreithiog, yn ôl
Tabl 8.
 Dylid cynnal ac adfer strwythur y rhostir, i ddangos aildyfiant
naturiol trwy frigblannu a hadu, a sicrhau bod y cymunedau
llystyfiant cydrannol yn naturiol amrywiol (dylid cyfeirio hefyd at
3 uchod).
 Ni fydd rhywogaethau estron ymosodo fel conwydd,
rhododendron, llysiau’r cythraul a Jac y neidiwr yn bresennol.
 Yn gyffredinol bydd y rhostir yn rhydd o goed a bod â dim ond
ychydig unigolion fan bellaf ar drwch o ddim mwy na 2 yr hectar.
Eithriadau i’r rheol hon yw parthau trosiannol o goetir i weundir
lle gall coed fod yn fwy trwchus yn graddio i rostir agored. Dylid
pennu cyfyngiadau ar barthau coetir trosiannol ar sail uned neu
is‐uned.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau
hyn dan reolaeth.
 Dylid cynnal maint presennol poblogaeth ystlumod pedol lleiaf
a’i hannog i gynyddu lle bo modd. Yn Nhabl 7 mae crynodebau o
gyfrifon poblogaeth mewn safleoedd clwydo cofnodedig a
mapiau yn Atodiad 4, yn dangos lleoliadau’r clwydi. Oherwydd y
bu niferoedd ystlumod pedol lleiaf yn tueddu i gynyddu yng
Nghymru mae’n rhesymol disgwyl i boblogaeth Gwynedd
gynyddu.
 Mae clwydi magu digonol (adeiladau, adeileddau a choed) a
chlwydi gaeafgysgu (mwyngloddiau ac adeiladau) o ansawdd
priodol. Dylid cynnal y mathau eraill o glwyd fel safleoedd nos,
dros dro, paru a heidio, hefyd gan fod ein gwybodaeth yn gwella
am y clwydi hyn sy’n arwyddocaol yn aml.
 Mae cynefin porthi neu fwydo yn yr ACA a’r wlad oddi amgylch,
gan gynnwys porfeydd a rhai gerddi, o ansawdd, maint a
chysylltedd priodol ar hyd a lled y cyrhaeddiad.
 Mae cyrhaeddiad y boblogaeth yn yr ACA / Gwynedd yn sefydlog
neu’n cynyddu.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau
hyn dan reolaeth.

9

Mesurau Osgoi neu Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ymwthiad halwynog:
Dim ond mor bell â therfyn arferol y llanw y mae polisïau’r CRhT
yn berthnasol i Afon Mawddach a byddai maint llifogydd yr afon
yn cynyddu tua 120m yn y trydydd cyfnod.
Byddai’r polisi HTL yn Uned Bolisi 11.12 (Llyn Penmaen) yn golygu
cynnal yr amddiffynfeydd ar hyd glan Afon Wnion a gall beri bod
ymwthiad halwynog i’r afon mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr,
oherwydd bod yr afon yn methu lledu’n naturiol. Ni fydd hyn yn
effeithio ar gyfanrwydd y cwrs dŵr at ei gilydd.

Ymwthiad halwynog:
Nid oes modd nodi nodwedd hon yr ACA yn benodol o’r mapiau
ond, yn gyffredinol, nid oes disgwyl y bydd polisïau’r CRhT yn
effeithio’n sylweddol ar y cynefin. Mae arwynebedd yr ACA ar
bwys ardaloedd sydd â pholisïau’r CRhT yn berthnasol iddynt yn
fach mewn cymhariaeth â maint cynefin yr ACA at ei gilydd.
Gallai’r polisi MR beri colli cynefin gweundir tua 0.004ha o Uned
Bolisi 11.13 yn ystod pob cyfnod.

Ar lefel cynllun, rhaid llunio’r
polisi MR i osgoi colli neu
darfu trwy adeiladu ar
nodwedd y cynefin rhostir yn
y Safle, a’i fod yn peri
llifogydd sensitif a naturiol i
unrhyw gynefin yn hytrach na
phresenoldeb neu godi
adeileddau.

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ymwthiad halwynog:
Mae’r safle cyfansawdd mawr hwn yn cynnwys y rhan fwyaf o’r
clwydi magu hysbys ym Meirionnydd a rhai gaeafleoedd, ac
mae’n cynnwys canolfan ddosbarthiad ystlumod pedol lleiaf
Rhinolophus hipposideros yng Nghymru. Mae dyffrynnoedd
cysgodol yr afonydd yn darparu gorchudd rhagorol o goed a
chlwydi magu addas niferus.
Nid oes disgwyl y bydd polisïau’r CRhT yn effeithio’n sylweddol
ar gynefin yr ystlum pedol lleiaf. Mae arwynebedd yr ACA ar
bwys ardaloedd sydd â pholisïau’r CRhT yn berthnasol iddynt yn
fach mewn cymhariaeth â maint cynefin yr ACA at ei gilydd.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Gallai’r polisi MR beri colli cynefin gweundir neu goetir tua 0.004ha o
Uned Bolisi 11.13 yn ystod pob cyfnod. Mae’r golled lwyr o gynefin yn
fach ac, felly, ni fydd yn effeithio ar borthi a chyrhaeddiad y
boblogaeth ystlumod.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Tudalen wag o fwriad.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 12: PDZ 12 – Eryri Arfordirol: Traeth Dyffryn i Benychain
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Cyrhaeddiad

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif
gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion y creigresi mae’r
rhain yn cynnwys:

Dim yn PDZ 12.

Amherthnasol







Creigresi rhynglanwol.
Creigresi islanwol.
Creigresi clogfeini a cherrig crynion helaeth – y sarnau.
Creigresi biogenig (creigres cragen ddilyw Modiolus modiolus / creigres
misglen werdd Musculus discors a chreigres llyngyren ddiliau Sabellaria
alveolata).
Creigres garbonad a ffurfiwyd o nwy methan yn gollwng o wely’r môr.

O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r
rhain yn cynnwys:




Aberoedd

Amherthnasol




Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth

Mya arenaria a mwydod gwrychog mewn gro lleidiog.
Gwellt y gamlas culddail Zostera gwelyau marina.
Cafnau lleidiog yn aber Afon Mawddach.

O ran y nodweddion Salicornia mae hyn yn cynnwys:







Cymunedau a nodweddwyd gan y rhywogaeth Sarcocornia perennis.
O ran y nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod
rhynglanwol a phonciau tywod mae hyn yn gofyn sefydlogrwydd at ei
gilydd neu gynnydd ym maint y nodwedd, gan ystyried ardaloedd o
sefydlogrwydd hirdymor a cholledion ac ychwanegiadau lleol yn deillio o
brosesau amgylcheddol.
O ran aberoedd mae hyn yn cynnwys sefydlogrwydd gwaddodion
tywodlyd yn gymesur â’r gwaddodion lleidiog.
Adfer ac adennill.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran y nodwedd aberoedd dylid
adfer tir ychwanegol a ddylai ffurfio rhan annatod o’r ecosystem aberol.

Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu
diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:

Morlynnoedd arfordirol

Amherthnasol

CRhT2 Gorllewin Cymru
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daeareg
gwaddodeg
geomorffoleg
hydrograffeg môr a meteoroleg
cemeg dŵr a gwaddod
rhyngweithiadau biolegol.

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau mae enghreifftiau cynrychiadol o
aberoedd bar-adeiledig yng ngogledd-orllewin Cymru, ac mae’n
cynnwys aberoedd Glaslyn a Dwyryd (PDZ 10). Mae rhediad di-dor
rhwng y tywodydd glân ger y fynedfa i’r môr a’r llaid neu dywodydd
lleidiog yn eithafion cysgodol yr aberoedd. Mae’r gwastadeddau
tywod rhynglanwol yn cynnal cymunedau o anifeiliaid di-asgwrncefn turiol, gan gynnwys poblogaethau trwchus o fwydod
gwrychog, cramenogion, meddalogion dwygragennog a
meddalogion gastropod. Nodweddion cynefin pwysig i bysgod
ifanc yw morfa heli’n ymylu glannau’r aberoedd, a cheinciau a
phyllau’r morfa heli.
Yn Aber Afonydd Glaslyn a Dwyryd mae amrywiaeth o
ddewisiadau polisi yn yr Unedau Polisi gyda’r mwyafrif yn NAI yn
ystod yr holl gyfnodau fydd yn gadael i’r aber ymateb yn naturiol i
gynnydd yn lefel y môr. Bydd HTL ar gyfer holl gyfnodau yn Uned
Bolisi 12.8 (Gwastadedd Harlech), 12.13 (Y Cob a Phorthmadog) a
12.14 (Borth-y-gest) a’r cyfnod cyntaf yn 12.9 (Talsarnau) yn creu
rhywfaint o wasgfa arfordirol leol. Ni fydd arwynebedd yr aber yn
lleihau o ganlyniad i’r polisïau CRhT2 hyn; fodd bynnag bydd maint
a strwythur nodweddion rhynglanwol ac islanwol yr aber yn cael eu
newid gyda maint rhai cynefinoedd yn lleihau tra bo eraill yn
cynyddu o ganlyniad i wasgfa arfordirol. Fodd bynnag, gallai
cyfyngiad polisïau HTL atal morfa heli uchaf rhag symud (treiglo’n
ôl) gyda chynnydd yn lefel y môr, a allai newid strwythur yr aber, a
pheri tangyflawni’r amcanion cadwraeth yn y cyfnodau hyn.

Nid oes angen dim

Lleihau strwythur
yr aber ac, o
ganlyniad, peidio â
chyflawni
amcanion
cadwraeth y
nodweddion
aberol.

Na

Bydd y polisi MR yn Uned Bolisi 12.5, ar gyfer holl gyfnodau,
Unedau Polisi 12.2, 12.3, a 12.9 yn y ddau gyfnod olaf a 12.11 yn
y cyfnod cyntaf yn cynorthwyo lliniaru’r wasgfa arfordirol a bydd yn
galluogi i’r cynefinoedd aberol adennill eu cydbwysedd naturiol o
gynefinoedd. Bydd NAI yn Uned Bolisi 12.10, 12.12 (pob cyfnod) a
12.11 (y ddau gyfnod olaf) yn galluogi i’r aber a’i nodweddion
rhynglanwol ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd maint Aber Afon Artro yn Unedau Polisi 12.2
(HTL/MR/MR), 12.3 (HTL/MR/MR), 12.4 (HTL/HTL/HTL), a 12.5
(MR/MR/MR) yn lleihau; fodd bynnag bydd cydbwysedd
nodweddion rhynglanwol yr aber yn newid dros gyfnod o ganlyniad
i wasgfa arfordirol.
Bydd y polisi MR yn Unedau Polisi 12.2 a 12.3 yn y ddau gyfnod
olaf a 12.5 ym mhob cyfnod yn cynorthwyo lliniaru’r wasgfa
arfordirol a bydd yn galluogi i’r aber adennill ei gydbwysedd
naturiol o gynefinoedd. Nid yw HTL ym mhob cyfnod yn 12.4 yn
rhan o’r ACA ac, felly, nid oes disgwyl iddo gael effaith andwyol ar
gyfanrwydd nodwedd hon yr ACA.
Heb fod yn bresennol yn PDZ 12.
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Nid oes angen dim

Dim effaith
andwyol i’w
disgwyl

Nid oes angen dim

Dim effaith
andwyol i’w
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

disgwyl
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:






Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol




ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn niweidiol i gynhaliaeth
hirdymor poblogaethau rhywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a
chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd
dynol i fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn
gwaddodion neu fywyd
islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.

O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg ceinciau a
phantiau’r morfa heli
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd yr aberoedd bod
strwythur a swyddogaethau’r aberoedd a niweidiwyd / ddiraddiwyd
oherwydd cyfyngiadau adeileddau dynol fel argloddiau llifogydd, yn cael
eu hadfer.

Rhywogaethau nodweddiadol
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel
nad yw ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:








Creigresi

Amherthnasol
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Ffurfiwyd gwely môr Bae Tremadog ar ochr ddeheuol Pen Llŷn,
gogledd-orllewin Cymru, o frithwaith o wahanol fathau o waddod,
sy’n cynnal cymysgedd amrywiol o gymunedau planhigion ac
anifeiliaid.
Mae Bae Tremadog yn cwmpasu PDZ 12 i gyd.
Mae’r dewisiadau rheoli ym Mae Tremadog yn cynnwys NAI, HTL
a MR.
Yn yr Unedau Polisi lle bydd NAI yn ddewis polisi yn y pen draw a
lle’r oedd yn MR neu HTL yn wreiddiol (Unedau Polisi 12.22, 12.23
a 12.25) bydd y dewis polisi’n gadael i’r bae ddechrau erydu’n fwy
naturiol.
Mae gwasgfa arfordirol i’w gweld yn ystod yr holl gyfnodau, a
newid yn y prosesau arfordirol yn y bae o ganlyniad i’r dewisiadau
HTL a MR. Ni fydd arwynebedd y bae’n lleihau o ganlyniad i
bolisïau CRhT2; fodd bynnag gall maint y nodweddion yn y bae, yn
arbennig y nodweddion rhynglanwol, newid.

Nid oes angen dim

Colli strwythur
cilfachau a baeau
bas ac, o ganlyniad,
peidio â chyflawni
amcanion
cadwraeth y
nodwedd.

Na

Nid oes modd dod i gasgliad na fydd polisïau’r CRhT yn cael
unrhyw effaith andwyol sylweddol ar gyfanrwydd nodwedd yr ACA
hon, fel cyrhaeddiad a strwythur yr elfennau rhynglanwol.
Gall polisïau’r CRhT newid drifft a dyddodiad gwaddod, ond yn
lleol yn unig, ac ni fyddai’n effeithio ar gydbwysedd symudiad a
chyfaint gwaddod at ei gilydd; ac, fel y cyfryw, ni fydd yn peri
lleihau na newid yn swyddogaeth a datblygiad cynefinoedd
perthnasol.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae darnau bach o greigresi rhynglanwol ac islanwol ym Mae
Tremadog yn PDZ 12 (mae manylion i’w gweld yn Helaethiad GVI).

cyfoeth rhywogaethau
strwythur a dynameg poblogaeth
iechyd ffisiolegol
gallu atgenhedlol
denu
symudedd
cyrhaeddiad

Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i
erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd
cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau’r amlygiadau rhynglanwol.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol
sy’n destun pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n
fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a
sicr yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n
debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol
i’w gynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd y creigresi nad yw’r
gallu i ehangu cymuned y gragen ddilyw Modiolus modiolus oddi ar
arfordir gogledd Llŷn yn cael ei atal

2

Mae darnau o greigresi islanwol yn Unedau Polisi 12.18 i 12.25 lle
mae’r dewisiadau polisi’n cynnwys HTL, NAI a MR.
Mae’r creigresi islanwol yn PDZ 12 yn cynnwys creigresi creigwely
a chreigresi biogenig. Mae’r polisïau HTL ar hyd cefn blaendraeth
graean Unedau Polisi 12.18 (y ddau gyfnod cyntaf; MR yn y
trydydd cyfnod), 12.20 (pob cyfnod) a 12.24 (y cyfnod cyntaf) lle
mae angen gwarchod anheddau neu ffyrdd.

Nid oes angen dim

Dim effaith
andwyol i’w
disgwyl

Bydd y polisi HTL yn peri lleihau arwynebedd y traeth graean wrth
i’r cynefin rhynglanwol gael ei golli o ganlyniad i gynnydd yn lefel y
môr yn y byrdymor (y ddau gyfnod cyntaf); a bydd MR yn lliniaru
hynny yn y pen draw. Wrth i’r graean gael ei dynnu o’r traeth, gall y
deunydd graean setlo yn y creigresi islanwol ond, o dderbyn ei fod
yn ddeunydd graean yn hytrach na thywod, nid oes disgwyl y bydd
y creigresi islanwol yn cael eu mygu o ganlyniad. Yn hytrach, gall y
deunydd graean beri cynyddu maint y creigresi yn y pen draw. At
ei gilydd, nid oes disgwyl unrhyw effaith andwyol ar y greigres
fiogenig (mae manylion i’w cael yn Helaethiad G-VI).
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Byddai MR yn y pen draw’n sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol yn
broblem, gan y bydd cynefin creigres yn gallu ymateb yn naturiol i
gynnydd yn lefel y môr.
Bydd polisi NAI (12.19, 12.21, 12.23 a 12.25) yn gadael i’r traethau
graean ddal i ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd Gymhwysol
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y môr
ar drai

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae mwyafrif morlin PDZ 12 yn cynnwys darnau mawr o
wastadedd tywod, rhai darnau o forfa heli, gyda’r gweddill yn
draethau graean.

Amherthnasol

Caiff ardal y gwastadeddau tywod a’u dewisiadau polisi perthnasol
eu crynhoi isod:
Yr Arfordir Agored
Mae’r Unedau Polisi canlynol yn cynnwys polisi HTL yn ystod rhai
cyfnodau neu bob un:
12.2 = HTL/MR/MR
12.6 = HTL/HTL/HTL
12.17 = HTL/MR/MR
12.18 = HTL/HTL/MR (rhynglanwol rhannol yn ffiniau’r safle)
12.20 = HTL/HTL/HTL
12.24 = HTL/MR/MR (clytiau graean / tywod)
Gallai HTL beri colli cynefin rhynglanwol o ganlyniad i wasgfa
arfordirol, er y byddai hyn yn lleol yn Unedau Polisi 12.6, 12.8 a
12.20, a dim colledion i’w disgwyl yn Unedau Polisi 12.2, 12.17, a
12.24. At ei gilydd, nid oes disgwyl colledion yn y cyfnod cyntaf ac
mae colledion yn cael eu rhagweld yn yr ail gyfnod yn Unedau
Polisi 12.6, 12.18, a 12.20, ac yn y trydydd cyfnod yn Unedau
Polisi 12.6 a 12.20.

Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod

Yn benodol mae MR yn Unedau Polisi 12.2, 12.3 a 12.5 yn
bwriadu osgoi ymestyn amddiffynfa galed ymhellach ar hyd y lan
hon gyda’r bwriad o ganiatáu rhywfaint o reolaeth ond hefyd i’r
gyfundrefn dwyni dreiglo’n ôl. Byddai’r bwriad hwn yn porthi’r
agwedd yn y cyfnod cyntaf (HTL) fel bod rheoli presennol yn osgoi
ymrwymiad yn y dyfodol i ymestyn amddiffynfa galed.

Amherthnasol

Ni nodwyd dim

Oherwydd colli
cynefin
gwastadedd tywod
rhynglanwol yn yr
holl gyfnodau mae
effaith andwyol i’w
disgwyl

Yr Aber
Mae’r unedau polisi canlynol yn cynnwys polisi HTL yn rhai
cyfnodau neu bob un:
12.3 = HTL/MR/MR
12.4 = HTL/HTL/HTL
12.8 (ceg yr aber; twyni) =HTL/HTL/HTL
12.9 = HTL/ MR/MR
12.13 = HTL/HTL/HTL
12.14 = HTL/HTL/HTL
Bydd y gwastadeddau tywod gyda NAI fel y polisi dewisol yn gallu
ymateb i gynnydd yn lefel y môr a bydd unrhyw golli cynefin o’r
Unedau Polisi hyn yn digwydd yn naturiol ac nid fel un o
ganlyniadau uniongyrchol polisi CRhT2.
Yn yr Unedau Polisi gyda HTL yn y cyfnod cyntaf gellid colli
cynefin rhynglanwol yn Unedau Polisi 12.8 a 12.9, yn yr ail gyfnod
yn Unedau Polisi 12.4, 12.8, 12.13, a 12.14 ac, yn y trydydd
cyfnod, yn Unedau Polisi 12.4, 12.8, 12.13, a 12.14.
Yn Uned Bolisi 12.16 mae’r angen hanfodol am reolaeth (MR) yn
yr ardal hon yn caniatáu datblygiad naturiol y twyni. Mae hyn yn
bwysig o safbwynt gwarchod natur ond hefyd wrth ddarparu
amddiffynfa naturiol gadarn rhag llifogydd. Felly, bydd y polisi MR
arfaethedig yn ystod pob cyfnod yn galluogi i’r twyni tywod ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr a sicrhau cynnal ceg yr aber.
Cyfanswm y colledion cynefin rhynglanwol sy’n cael eu rhagweld o
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ganlyniad i bolisïau CRhT yn yr uned hon yw 0.23ha yn y cyfnod
cyntaf, 16.74ha yn yr ail gyfnod a 28.15ha yn y trydydd
cyfnod.Felly, byddai cyfanswm o 45.12ha mewn perygl drwy gydol
bywyd y CRhT.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Bydd polisi NAI yn nyfroedd isaf yr aber yn gadael i’r aber
weithredu’n fwy naturiol, gyda morfeydd heli’n mudo yn ôl gyda
chynnydd mewn boddi halwynog lle bo hynny’n ymarferol.
HTL yw’r dewis ar gyfer pob cyfnod ar hyd dau ddarn o’r aber
allanol lle mae amddiffynfeydd yn bodoli eisoes (Unedau Polisi
12.8 a 12.13); ac un lle mae amddiffynfa naturiol (12.14). Caiff HTL
ei awgrymu hefyd yn y cyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 12.9.

Dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Mae’r polisïau HTL mewn ardal o gynefin rhynglanwol helaeth yn
yr aber fydd yn ymateb i wasgfa arfordirol a chynnydd yn lefel y
môr trwy dreiglo’n ôl i’r cynefin morfa heli (yn enwedig yn Unedau
Polisi 12.8, 12.9, a 12.13, lle mae cynefin morfa heli helaeth) yn y
pen draw gan beri colli cynefin morfa heli (bydd ymylon isaf y
morfa heli’n dod yn gynefin gwastadedd tywod a gwastadedd llaid
rhynglanwol wrth i lefelau’r llanw gynyddu).

Amherthnasol

Bydd MR yn y ddau gyfnod olaf yn Uned Bolisi 12.9 yn cynorthwyo
lleddfu’r wasgfa arfordirol yn yr aber.
At ei gilydd, o’r cynefin rhynglanwol a nodwyd uchod, yn y cyfnod
cyntaf byddai hyn yn cynnwys tua 0.21ha o gynefin morfa heli bod
gellid ei golli yn Unedau Polisi 12.8 a 12.9, tra gellid colli hyd at
5.55ha o forfa heli yn yr ail gyfnod yn Unedau Polisi 12.8, 12.13, a
12.14; a gellid colli hyd at 12.42ha o forfa heli yn y trydydd cyfnod
yn Unedau Polisi 12.8, 12.13, a 12.14. Fel cyfanswm gellid colli
hyd at 18.18ha o gynefin morfa heli allan o’r 45.12ha o gynefin
rhynglanwol a nodwyd uchod oherwydd gwasgfa arfordirol o
ganlyniad i bolisïau HTL yn y PDZ hwn.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Nodi ardaloedd o ogofâu môr yng ngheg Aber Afonydd Glaslyn a
Dwyryd – a allai gwmpasu Uned Bolisi 12.16 (ym mhen yr Uned
Bolisi).
Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Y polisi dewisol yn Uned Bolisi 12.16 yw MR – gyda’r prif bwyslais
ar gynnal y cynefin twyni. Felly, y dyb yw y bydd ardal yr ogofâu
môr yn cael gweithredu ac erydu’n naturiol mewn ymateb i
gynnydd yn lefel y môr a allai beri colli cynefin ogof – fodd bynnag,
bydd ogofâu newydd yn cael eu creu fel rhan o’r broses naturiol. Ar
ben hynny, mae disgwyl y bydd mesurau ar gael wrth ddylunio’r
cynllun i osgoi rhwystro neu ymyrryd ar unrhyw ogofâu sy’n
bresennol.

Amherthnasol
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Posibilrwydd symud
amddiffynfeydd tua’r tir
lle bo modd (yn
arbennig yn Unedau
Polisi 12.9) pan fo
hynny’n ymarferol i
adael i’r
gwastadeddau llaid
dreiglo’n ôl gyda
chynnydd yn lefel y
môr.

Ar adeg dylunio’r
cynllun dylid
gweithredu mesurau i
osgoi rhwystro neu
ymyrryd ar
nodweddion yr ogofâu
môr.

Oherwydd colli
cynefin morfa heli
yn yr holl gyfnodau
mae effaith
andwyol i’w
disgwyl

Dim effaith
andwyol i’w
disgwyl
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Na

Ie

Nodwedd Gymhwysol

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates

Cynefin Cynhaliol




Priodwedd

Dyfrgi Lutra lutra

Effeithiau Posibl

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i
chynefin naturiol. Elfennau pwysig yw maint y boblogaeth, strwythur,
cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn y safle. Fel rhan o’r amcan hwn,
dylid nodi:

o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd; bod beichiau
halogyddion yn deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri
niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu atgenhedlu

na ddylid lleihau poblogaethau morlo llwyd o ganlyniad i
weithgaredd dynol

Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas








Targed

Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau

Aberoedd
Gwastadeddau
llaid a
gwastadeddau
tywod heb fod
dan ddŵr y môr ar
drai

Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad
naturiol y boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir
rhagweld.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r
morlo llwyd:

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig
cyfagos yn cael ei gyfyngu na’i rwystro

bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt

bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio
gan y rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn
sefydlog neu’n cynyddu
Cynefinoedd a rhywogaethau cynhaliol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a
rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod
dosbarthiad, digonedd a dynameg poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle
a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n cynyddu. Ymhlith
ystyriaethau pwysig mae;

dosbarthiad,

maint,

strwythur,

swyddogaeth ac ansawdd y cynefin,

ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar
bysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn
sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y
pen draw.
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael effaith ar gyfanrwydd yr
ACA na phresenoldeb y dolffin trwynfawr yno.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn peri gostyngiad yn arwynebedd neu
faint y cynefin aber neu gilfach / bae sy’n cynnal poblogaeth y
dolffiniaid ac, felly, daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw effaith
andwyol.

Nid oes angen dim

Effaith
Weddilliol

Dim effaith
andwyol i’w
disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir
Gall dyfrgwn ddigwydd ar hyd darnau arwahanol o forlin PDZ 12 ac
yn yr aber. Fodd bynnag, ni fydd fawr ddim cynefin yn cael ei golli
yn y pen draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir
erydu’n naturiol
Fe all fod gostyngiad ym maint y cynefin rhynglanwol yn yr aber yn
ystod y tri chyfnod. Fodd bynnag, nid oes disgwyl i weddill y parth
rhynglanwol a nodweddion yr aber gyfyngu neu leihau’r adnodd
bwyd neu rwystro symud y boblogaeth ddyfrgwn.

Nid oes angen dim

Dim effaith
andwyol i’w
disgwyl

At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr aber yn lleihau o ganlyniad i
bolisïau CRhT2 gan gynnal adnoddau bwyd y dyfrgwn felly. Fodd
bynnag, bydd cynefin rhynglanwol yn cael ei golli yn yr aber.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed






Morlo llwyd Halichoerus
grypus




Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas
Gwastadeddau
llaid a
gwastadeddau
tywod heb fod
dan ddŵr y môr ar
drai
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Effeithiau Posibl

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n
debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn
briodol i’w chynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw
crynoadau a allai fod yn niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.
Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant
atgenhedlol, iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor.
O ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr
croyw o safon ar gyfer yfed ac yn ymdrochi.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a dyfrgi,
y dylai poblogaethau fod yn cynyddu.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Mae bron 40% (tua 125,000) o boblogaeth morloi llwydion y byd
i’w cael yn Ynysoedd Prydain, gyda phoblogaeth gymharol
sefydlog o ryw 6,000 yng Nghymru.
Gall gwasgfa arfordirol beri colled gyffredinol o fannau glanio yn
ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod pob cyfnod.
Mae morloi llwydion i’w cael ar hyd darnau arbennig o forlin PDZ
12. Fodd bynnag, ychydig iawn o gynefin fydd yn cael ei golli yn y
pen draw o ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n
naturiol heb effeithio, felly, ar safleoedd glanio’r morlo.

Nid oes angen dim

Dim effaith
andwyol i’w
disgwyl

At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr aber yn lleihau o ganlyniad i
bolisïau CRhT2 gan gynnal adnoddau bwyd y morloi.
Gall safleoedd glanio gael eu herydu lle maent yn y parth
rhynglanwol a gall gwasgfa arfordirol beri bod colled gyffredinol o
safleoedd glanio yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod pob cyfnod.
Fodd bynnag bydd hyn yn debygol newid maint safleoedd glanio
ac nid i nodweddion y safleoedd (e.e. tarfu ac ati). Felly nid oes
disgwyl effaith andwyol.
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Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Casglu nad oes
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ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir

Twyni symudol elfennol

Twyni symudol ar hyd y
draethlin gydag
Ammophila arenaria
(`twyni gwynion`)

Twyni gyda Salix
repens ssp. argentea
(Salicion arenariae)

Amherthnasol

Amherthnasol

 Maint y twyni
symudol elfennol
 Cyflwr y twyni
symudol elfennol:
cyfansoddiad
rhywogaethau

 Bod cyfanswm maint y twyni symudol elfennol gan gynnwys yr ardaloedd
hynny sy’n cael eu hystyried yn anffafriol neu wedi diraddio ar hyn o bryd
yn cael ei gadw i’r arwynebedd oedd yno ar adeg y dynodiad.
 Y dylai llinell y forlan a phlanhigion cynnar y twyni fod o rywogaethau
nodweddiadol a restrir yn y tabl isod.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

 Maint y twyni
symudol
 Cyflwr y twyni
symudol:
cyfansoddiad
rhywogaethau

 Mae cyfanswm arwynebedd y twyni symudol gan gynnwys yr ardaloedd
sy’n cael eu hystyried yn anffafriol neu wedi diraddio ar hyn o bryd yn cael
ei gadw i’r hyn oedd pan ddynodwyd, tua 18.9 ha ym Morfa Harlech, a
ddylai fod yn bresennol ar hyd crib y twyn tua’r môr a thua’r tir yn unedau
1, 3, 4 a 5 ac o leiaf 82ha o dwyni symudol ym Morfa Dyffryn a ddylai fod
wedi’i ddosbarthu drwy unedau 28, 27, 26, 24, a 23 i gyd.
 Dylai’r twyni symudol fod dan dyfiant rhywogaethau yn ôl y tabl isod.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

Amherthnasol
 Maint
 Cyfansoddiad
rhywogaethau’r
llaciau twyni
 Cyflwr y llaciau
twyni

Llaciau twyni llaith

Amherthnasol

 Cynnal cyfanswm maint y llaciau twyni llaith a thwyni gyda Salix repens gan
gynnwys yr ardaloedd sy’n cael eu hystyried yn anffafriol neu wedi diraddio
ar hyn o bryd yn yr ardal oedd yno ar adeg ei dynodi, rhyw 65.1ha ym
Morfa Harlech a 43.6ha ym Morfa Dyffryn.
 Dylai holl gyfnodau olynol planhigion llaciau twyni fod yn bresennol ym
Morfa Dyffryn.
 Dylai’r llaciau twyni llaith fod dan dyfiant gyda rhywogaethau
nodweddiadol a dewisol fel y rhai yn y tabl isod.
 Dylai planhigion llaciau twyni fod yn rhydd o brysgwydd a glaswellt
cymharol fyr.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

Mae Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yn un o ddau safle a
ddewiswyd yng Ngogledd Cymru. Mae twyni symudol elfennol yn
digwydd fel parthau cul hir yn bennaf ym Morfa Harlech.
Cofnodwyd planhigion twyni symudol clymwellt Leymus arenarius
a marchwellt y twyni Elytrigia juncea, ond yr ail yw’r helaethaf o’r
ddau o bell ffordd.
Mae twyni tywod yr ACA hon yn PDZ 12 yn Uned Bolisi 12.7 ac yn
rhannol yn Uned Bolisi 12.1 ac i raddau llai yn Uned Bolisi 12.8.
Polisi dewisol Uned Bolisi 12.7 a 12.1 yw NAI fyddai’n gadael i’r
twyni ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – ac ni fyddai
unrhyw golled o ganlyniad i erydiad o ganlyniad i bolisi CRhT2.
Mae’r polisi HTL yn 12.8 (rhan o Uned Bolisi 12.8) yn ofynnol i
gynnal yr arglawdd rholio sydd heb fod yn gysylltiedig yn gorfforol
â’r gyfundrefn dwyni. Mae’r amddiffynfa hon yn cwmpasu llai na
hanner Uned Bolisi 12.8 ac yn bennaf mae wrth gefn cynefin morfa
heli a rhostir, ac ni fydd yn effeithio ar symudiad gwaddodion i
mewn neu allan o’r gyfundrefn dwyni dros 2km tua’r gorllewin.
Felly ni fydd y polisi HTL yn Uned Bolisi 12.8 yn cael effaith
andwyol ar y twyni tywod.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yn un o ddau safle a
ddewiswyd yng Ngogledd Cymru i gynrychioli trwyni symudol ar
hyd y draethlin gydag Ammophila arenaria. Mae ar gyffordd dwy
gyfundrefn gludiant gwaddod morol o bwys ac, o ganlyniad, mae’n
enghraifft ragorol o ailgronni gweithredol. Felly, mae twyni symudol
yn helaeth ac yn arbennig o aeddfed ym Morfa Dyffryn. Ymhlith
rhywogaethau nodedig a gofnodwyd yma mae tafod y bytheiad
Cynoglossum officinale a rhonwellt y tywyn Phleum arenarium.

Nid oes angen dim

Dim effaith
andwyol i’w
disgwyl

Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol elfennol
uchod.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir
Ym Morfa Harlech a Morfa Dyffryn mae cylchoedd cymharol
helaeth o dwyni gyda Salix repens ssp. argentea a maswellt
penwyn Holcus lanatus, yn enwedig yn rhai o rannau hŷn y
gyfundrefn, ymhellach tua’r tir. Yn ogystal, mae dwy gymuned
llaciau twyni eraill yn cynnal corhelyg.
Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol elfennol
uchod.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn yw un o ddau safle
cynrychiadol o blanhigion llaciau twyni yng Ngogledd Cymru.
Cofnodwyd enghreifftiau o dair gwahanol gymuned llaciau twyni
llaith yn y gyfundrefn. Mae planhigion llaciau twyni gyda dail arian
Potentilla anserina a hesg cyffredin Carex nigra yn aeddfed
arbennig.
Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol elfennol
uchod.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Llysiau’r afu
Petalophyllum ralfsii

Cynefin Cynhaliol

Llaciau Twyni

Priodwedd

Targed

 Dosbarthiad a maint
y boblogaeth.
 Cyflwr y cynefin.

 Bydd poblogaeth Petalophyllum yn aros yn sefydlog neu’n cynyddu.
 Dylai Petalophyllum fod yn bresennol ym Morfa Harlech ac wedi’i
ddosbarthu ar draws rhan ogleddol cyfundrefn twyni tywod Morfa Dyffryn
(Unedau 26 a 28).
 Dylai’r llaciau twyni ifanc olynol sy’n cynnal y Petalophyllum fod mewn
cyflwr da ar sail diffiniad amcan cadwraeth nodweddion 3 a 4 uchod.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion
Hen goedydd derw mes
digoes gydag Ilex a
Amherthnasol
Blechnum yn Ynysoedd
Prydain
Coedwigoedd TilioAcerion o lethrau,
Amherthnasol
sgrïau a cheunentydd
Coetir cors
Amherthnasol

Coedwigoedd
llifwaddodol gydag Alnus
glutinosa a Fraxinus
excelsior (Alno‐Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

Amherthnasol

 Maint y coetir
llydanddail a
chynefinoedd
cysylltiedig
 Lleoliad mathau o
goetir
 Gorchudd canopi
coed
 Haen canopi a llwyni
 Aildyfu coed a llwyni
brodorol
 Haen lawr
 Mwsoglau, llysiau’r
afu, cennau a
ffyngau llysnafeddog
cyffredin
 Mwsoglau, llysiau’r
afu, cennau a
ffyngau llysnafeddog
anghyffredin
 Coed aeddfed /
hynafol
 Pren marw
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Effeithiau Posibl

 Rhaid cynnal cyfanswm arwynebedd y coetir, gan gynnwys canopi a
phrysgwydd, llennyrch a rhostir sych cysylltiedig, rhedyn ungoes a
glaswelltir fel y nodwyd ar fapiau, gwelwch atodiad 2, rhyw 1826ha fel
cyfanswm.
 Bydd lleoliad gwahanol nodweddion yr ACA coetir, fel sy’n cael ei restru yn
y teitl uchod, yn cael ei ddangos yn Atodiad 2. Mae dosbarthiad y
cymunedau coetir hyn yn adlewyrchiad o ffurf y tir, priddoedd, daeareg ac
agwedd yn bennaf ac yn annhebygol o newid.
 Rhaid i ganran gorchudd y canopi coed yn ardal goetir yr ACA gyfan
(gwelwch y mapiau yn Atodiad 2) fod yn ddim llai na 80%, lle mae cysgod
brigdyfiant presennol yn 87% (ac eithrio digwyddiadau trychinebus
naturiol). Bydd cysgod brigdyfiant rhai unedau’n llai sy’n dderbyniol ond
bod hyn yn ddigon i ddiogelu’r cynefin, nodweddion a diddordeb arbennig.
 Rhywogaethau brodorol yn lleol yw’r canopi a’r haen lwyni. Mae’r
rhywogaethau perthnasol i bob nodwedd coetir yr ACA yn Nhabl 2.
 Bydd digon o aildyfiant naturiol o goed a llwyni brodorol yn lleol i gynnal
canopi a haen lwyni’r coetir, trwy lenwi bylchau a chaniatáu recriwtio coed
ifanc, ac annog strwythur oedran amrywiol.
 Bydd rhywogaethau haen lawr nodweddiadol pob nodwedd ACA coetir yn
gyffredin, yn ôl Tabl 2. Yn y rhan fwyaf o’r ACA coetir mae’n bwysig nad
yw’r llystyfiant yn mynd yn rhy drwchus gydag uchder uwchlaw 40cm
a/neu dan ddylanwad rhywogaethau fel mieri, eiddew a chelyn ifanc. Fe all
fod cyfyngiadau fesul uned neu adran.
 Bydd digonedd a dosbarthiad mwsoglau a llysiau’r afu, cennau (a ffyngau
llysnafeddog) cyffredin a nodweddiadol (Iwerydd, is‐Iwerydd, gorllewinol,
cefnforol), yn cael ei gynnal neu gynyddu, gan gyfeirio at y rhestri arwyddol
yn Nhablau 3 a 4.
 Bydd digonedd a dosbarthiad mwsoglau a llysiau’r afu, cennau a ffyngau
llysnafeddog anghyffredin, yn cael ei gynnal neu gynyddu gan gyfeirio at
restri arwyddol yn Nhablau 5 a 6 yn Atodiad 3.
 Bydd gwasgariad o 5 coeden aeddfed yr hectar o fewn y canopi coed
presennol neu barcdir, hynny yw coed gyda thryfesur o ryw 60cm ynghyd
ag ar gyfer deri ac ynn a/neu gydag arwyddion dirywiad, tyllau ac ati. Yn y
tymor hwy, erbyn 2060 dylai fod 1 coeden hynafol yr hectar hynny yw coed
gyda thryfesur o ryw 100cm ynghyd ag ar gyfer deri ac ynn a bedw 75cm.
 Bydd cyfaint pren marw’n fwy na 30 metr ciwbig yr hectar ym mhobman
gan gynnwys cymysgedd o goed wedi cwympo (lleiafswm o 1 yr hectar),
canghennau wedi torri, canghennau marw ar goed byw, a choed marw ar
eu traed (lleiafswm o 1 yr hectar). Ar hyn o bryd mae cyfeintiau pren
marw’n gymharol isel oherwydd bod strwythur oedran y coetiroedd, yn
gyffredinol, yn unffurf gyda diffyg coed aeddfed a phrinder pren marw
oherwydd rheoli coedwrol yn y gorffennol. Mae rhai planhigion is yn
arbenigwyr pren marw ond mae’r coetiroedd hyn yn tueddu i fod heb y
casgliad anifeiliaid di‐asgwrn‐cefn pren marw prin sydd i’w gael yn rhannau
eraill y DU.
 Ni fydd rhywogaethau estron ymosodol fel rhododendron, llysiau’r
cythraul a Jac y neidiwr yn bresennol.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Cofnodwyd llysiau’r afu Petalophyllum ralfsii mewn llaciau twyni yn
y ddwy gyfundrefn twyni ar y safle hwn; mae’n digwydd amlaf ym
Morfa Dyffryn.
Mae’r effeithiau all ddigwydd yr un fath â thwyni symudol elfennol
uchod.

Ymwthiad halwynog:
Mae Coedydd Derw Meirionnydd yn enghraifft fawr iawn o hen
goedydd derw mes digoes yng Ngogledd Cymru, gyda phlanhigion
Iwerydd eithriadol o’r bryoffytau a chennau. Ymhlith rhywogaethau
bryoffyt nodedig mae Sematophyllum demissum sydd mewn perygl
a Campylopus setifolius a Leptoscyphus cuneifolius sy’n anfynych
ledled y wlad. Mae’r coedydd – yn bennaf o dderi mes digoes
Quercus petraea gyda phlanhigion daear asidaidd – yn ymestyn ar
hyd cyfres o gymoedd cydgysylltiedig, gydag amrywiaeth eang o
lethrau ac agweddau, ac mae’n cynnwys llawer o hafnau a
cheunentydd cul. Mae rheolaeth yn amrywiol, gan gynnwys
ardaloedd yn cael eu pori a heb eu pori, a chellïoedd yn cael eu
rheoli’n goedwigwrol, neu gydag ymyriad lleiaf. Mae’r amrywiaeth
eang hon o amgylchiadau amgylcheddol, topograffig a rheoli’n
cyfrannu at amrywiaeth fiolegol fawr y safle eithriadol hwn. Mae’r
coedydd yn ymestyn i ACAy cyfagos y Rhinog.
Yn ôl pob tebyg mae Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod
Meirionnydd yn cynnwys yr ardal fwyaf eang o goedwig
lifwaddodol wern Alnus glutinosa yng Ngogledd Cymru. Mae’r
coetir ar orlifdir dynamig, yn caniatáu aildyfu a dirywio cylchol o
gellïoedd gwern, a datblygu adeiledd naturiol, yn llawn pren marw.
Mae planhigion daear toreithiog, gyda rhywogaethau planhigion
nodedig gan gynnwys cronnell Trollius europaeus a Siani lusg
Lysimachia nummularia. Mae’r coetir yn digwydd mewn brithwaith
gyda chorstir llawn rhywogaethau a glaswelltir gwlyb, ac yw
gysylltiedig â chellïoedd o hen goedydd derw mes digoes gydag
Ilex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain. Mae’r safle hefyd yn bwysig
i adar dŵr.

Ar lefel cynllun, rhaid
llunio’r polisi MR i
osgoi colli neu darfu
trwy adeiladu ar
nodwedd neu
rywogaethau’r cynefin
coetir / gweundir yn y
Safle, a’i fod yn peri
llifogydd sensitif a
naturiol i unrhyw
gynefin yn hytrach na
phresenoldeb neu
godi adeileddau.

Am nad yw’r Uned
Bolisi 12.11 o fewn
y Safle, y disgwyl
yw bod
posibilrwydd da o
lwyddiant llawn
wrth atal ac osgoi
unrhyw darfu ar y
Safle a’i
nodweddion ac,
felly, nid oes dim
effaith andwyol i’w
disgwyl

Yr Uned Bolisi agosaf at yr ACA hon yw Uned Bolisi 12.11 gyda
pholisi dewisol MR yn y cyfnod cyntaf a NAI yn y ddau gyfnod olaf.
Fodd bynnag, mae’r modelu maint llifogydd neu erydiad 100
mlynedd wedi dangos na fydd unrhyw effaith ar gyfanrwydd yr
ACA hon a deilliodd cyfrifiadau na fydd dim cynefin yn cael ei golli
o’r ACA hon yn PDZ 12. Fodd bynnag, mae perygl, er un bach, y
gallai tarfu yn ystod gweithredu’r polisi MR yn Uned Bolisi 12.11
effeithio ar nodweddion yr ACA (naill ai gynefinoedd neu
rywogaethau) allai beri tangyflawni byrdymor o amcanion
cadwraeth y safle.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Cyrsiau dŵr o lefelau
gwastadedd i fynyddig
gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

Amherthnasol

Rhostiroedd gwlyb
gogledd Iwerydd gydag
Erica tetralix

Amherthnasol

Rhostiroedd sych
Ewropeaidd

Amherthnasol

Ystlum pedol lleiaf
Rhinolophus
hipposideros

Hen goedydd derw
mes digoes gydag
Ilex a Blechnum yn
Ynysoedd Prydain.
Coedwigoedd
llifwaddodol gydag
Alnus glutinosa a
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion
albae).
Coedwigoedd TilioAcerion o lethrau,
sgrïau a
cheunentydd.

Priodwedd

 Maint
 Dosbarthiad
 Rhywogaethau
nodweddiadol
 Rhywogaethau
annerbyniol ac
estron

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith
Weddilliol

 Dylai maint cynefin afon addas lle gall y Ranunculion fluitantis a Callitricho‐
Batrachion ddigwydd fod yn sefydlog yn ôl y map yn Atodiad 2.
 Dylai dosbarthiad presennol (anhysbys) y Ranunculion fluitantis a
Callitricho‐Batrachion fod yn sefydlog neu’n cynyddu.
 Gall yr afon gyda phlanhigion nofiol fod yn dan ddylanwad rhywogaethau
crafanc y dŵr, fel arfer Ranunculus fluitans, (ond ni chofnodwyd y
rhywogaeth hon ym Meirionnydd), Callitriche stagnalis a bryoffytau.
 Dylai rhywogaethau sy’n dangos arwyddion cyflwr anffafriol ar gyfer y
nodwedd hon e.e. algâu edefynnaidd cysylltiedig ag ewtroffigedd a
rhywogaethau estron ymosodo, fod yn absennol neu islaw trothwy
derbyniol, yn arwyddo statws ecolegol uchel, yn yr ACA. Caiff y nodwedd
hon ei hystyried ymhellach dan ffactorau.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth
Ni nodwyd amcanion cadwraeth yn y Cynllun Rheoli Craidd

 Maint y rhostir sych
 Dosbarthiad y
rhostir sych
 Cyfansoddiad
llystyfiant
 Strwythur gweundir
 Rhywogaethau
estron

 Poblogaeth
ystlumod pedol lleiaf
 Clwydfannau
 Cynefin porthi neu
fwydo
 Cyrhaeddiad y
boblogaeth
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 Rhaid cynnal cyfanswm arwynebedd y rhostir sych, tua 21ha.
 Bydd dosbarthiad y rhostir sych o leiaf sy’n cael ei ddangos ar fap y Cynllun
Rheoli Craidd.
 Bydd rhywogaethau nodweddiadol ac anghyffredin y cymunedau llystyfiant
sy’n ffurfio’r rhostir sych yn aml a thoreithiog, yn ôl Tabl 8.
 Dylid cynnal ac adfer strwythur y rhostir, i ddangos aildyfiant naturiol trwy
frigblannu a hadu, a sicrhau bod y cymunedau llystyfiant cydrannol yn
naturiol amrywiol (dylid cyfeirio hefyd at 3 uchod).
 Ni fydd rhywogaethau estron ymosodo fel conwydd, rhododendron,
llysiau’r cythraul a Jac y neidiwr yn bresennol.
 Yn gyffredinol bydd y rhostir yn rhydd o goed a bod â dim ond ychydig
unigolion fan bellaf ar drwch o ddim mwy na 2 yr hectar. Eithriadau i’r
rheol hon yw parthau trosiannol o goetir i weundir lle gall coed fod yn fwy
trwchus yn graddio i rostir agored. Dylid pennu cyfyngiadau ar barthau
coetir trosiannol ar sail uned neu is‐uned.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
 Dylid cynnal maint presennol poblogaeth ystlumod pedol lleiaf a’i hannog i
gynyddu lle bo modd. Yn Nhabl 7 mae crynodebau o gyfrifon poblogaeth
mewn safleoedd clwydo cofnodedig a mapiau yn Atodiad 4, yn dangos
lleoliadau’r clwydi. Oherwydd y bu niferoedd ystlumod pedol lleiaf yn
tueddu i gynyddu yng Nghymru mae’n rhesymol disgwyl i boblogaeth
Gwynedd gynyddu.
 Mae clwydi magu digonol (adeiladau, adeileddau a choed) a chlwydi
gaeafgysgu (mwyngloddiau ac adeiladau) o ansawdd priodol. Dylid cynnal y
mathau eraill o glwyd fel safleoedd nos, dros dro, paru a heidio, hefyd gan
fod ein gwybodaeth yn gwella am y clwydi hyn sy’n arwyddocaol yn aml.
 Mae cynefin porthi neu fwydo yn yr ACA a’r wlad oddi amgylch, gan
gynnwys porfeydd a rhai gerddi, o ansawdd, maint a chysylltedd priodol ar
hyd a lled y cyrhaeddiad.
 Mae cyrhaeddiad y boblogaeth yn yr ACA / Gwynedd yn sefydlog neu’n
cynyddu.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
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Ymwthiad halwynog:
Mae’r safle cyfansawdd mawr hwn yn cynnwys y rhan fwyaf o’r
clwydi magu hysbys ym Meirionnydd a rhai gaeafleoedd, ac mae’n
cynnwys canolfan ddosbarthiad ystlumod pedol lleiaf Rhinolophus
hipposideros yng Nghymru. Mae dyffrynnoedd cysgodol yr afonydd
yn darparu gorchudd rhagorol o goed a chlwydi magu addas
niferus.
Nid oes disgwyl y bydd polisïau’r CRhT yn effeithio’n sylweddol ar
gynefin yr ystlum pedol lleiaf. Mae arwynebedd yr ACA ar bwys
ardaloedd sydd â pholisïau’r CRhT yn berthnasol iddynt yn fach
mewn cymhariaeth â maint cynefin yr ACA at ei gilydd.
Am nad yw cynefin cynhaliol yr ystlum yn cael ei golli o ganlyniad
i’r polisïau yn PDZ 12, ni fydd unrhyw effaith ar yr ystlumod, er y
gall fod tarfu byrdymor yn ystod gweithredu polisi MR.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 13: PDZ 13 – Baeau De Llŷn: Penychain i Drwyn Cilan
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu
diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr


daeareg

gwaddodeg

geomorffoleg

hydrograffeg môr a meteoroleg

cemeg dŵr a gwaddod

rhyngweithiadau biolegol.
Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:

Amherthnasol




Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth





Aberoedd

Amherthnasol






Morlynnoedd arfordirol
(Nodwedd
flaenoriaethol)

Amherthnasol
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ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn niweidiol i
gynhaliaeth hirdymor poblogaethau rhywogaethau’r nodwedd,
eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o
weithgaredd dynol i fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion
mewn gwaddodion neu fywyd.
islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y
nodweddion, rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu
gyrhaeddiad.
O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg
ceinciau a phantiau’r morfa heli.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd yr aberoedd
bod strwythur a swyddogaethau’r aberoedd a niweidiwyd /

1

Dim yn PDZ 13.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau mae enghreifftiau cynrychiadol o
aberoedd bar-adeiledig yng ngogledd-orllewin Cymru, ac mae’n
cynnwys aberoedd Glaslyn a Dwyryd, Mawddach a Dyfi.
Nid oes unrhyw gynefin aberol dynodedig yn PDZ 13.

Ymwthiad halwynog:
Nid yw nodwedd flaenoriaethol yr ACA hon yn PDZ 13 ac, felly,
nid oes disgwyl i ddewisiadau polisi yn y PDZ hwn effeithio arni.
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Effeithiau Posibl
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effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ddiraddiwyd oherwydd cyfyngiadau adeileddau dynol fel
argloddiau llifogydd, yn cael eu hadfer.
Rhywogaethau nodweddiadol
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio. Ymhlith
elfennau pwysig mae:

Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol
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cyfoeth rhywogaethau

strwythur a dynameg poblogaeth

iechyd ffisiolegol

gallu atgenhedlol

denu

symudedd

cyrhaeddiad
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau
nodweddiadol sy’n destun pysgodfeydd masnachol
presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i
gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad
sy’n debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd
cynefin yn briodol i’w gynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr
yn y pen draw.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd y creigresi nad
yw’r gallu i ehangu cymuned y gragen ddilyw Modiolus modiolus
oddi ar arfordir gogledd Llŷn yn cael ei atal.

2

Ffurfiwyd gwely môr Bae Tremadog ar ochr ddeheuol Pen Llŷn,
gogledd-orllewin Cymru, o frithwaith o wahanol fathau o waddod,
sy’n cynnal cymysgedd amrywiol o gymunedau planhigion ac
anifeiliaid.
Mae Bae Tremadog yn cwmpasu PDZ 13 i gyd.
Mae’r dewisiadau rheoli ym Mae Tremadog yn cynnwys NAI,
HTL a MR.
Bydd NAI ym mhentir Porth Ceiriad ac Ynys Tudwal (Uned Bolisi
13.16 i 13.19) yn gadael i’r arfordir ymateb yn naturiol i gynnydd
yn lefel y môr a pheri erydu naturiol (0.7ha yn ystod y tri
chyfnod), a ffynhonnell naturiol o ddeunydd i’r arfordir.

Nid oes angen dim

Colli strwythur cilfachau
a baeau bas ac, o
ganlyniad, peidio â
chyflawni amcanion
cadwraeth y nodwedd.

Bydd HTL yn Unedau Polisi 13.2 (y cyfnod cyntaf); 13.3, 13.4, 13.5, 13.6
(pob cyfnod); 13.7, 13.11, 13.12 (y cyfnod cyntaf); 13.13 (pob cyfnod);
13.14 a 13.15 (y cyfnod cyntaf) yn cyfyngu’r cynefin rhynglanwol ac yn
peri newid yn strwythur y nodwedd cilfachau a baeau bas, er y gall
leihau rhai o’r cydrannau, a chynyddu eraill. At ei gilydd byddai’r newid
yn digwydd yn y ddau gyfnod olaf ac yn gysylltiedig ag Uned Bolisi 13.6
yn bennaf, fyddai’n peri tangyflawni’r amcanion cadwraeth ar gyfer y
nodwedd hon.
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Na

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae darnau o greigresi islanwol yn PDZ 13; nid oes unrhyw
greigresi rhynglanwol yno. Y creigresi islanwol yn PDZ 13 yw
creigresi creigwely a chreigresi biogenig, gyda chreigresi
islanwol ger y lan yn Unedau Polisi 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10,
13.16, a 13.19. Mae creigresi rhynglanwol yn Unedau Polisi
13.3, 13.8, 13.9, 13.16, 13.18, a 13.19.
Bydd polisi NAI (13.1; 13.9, 13.10, 13.16, 13.17, 13.18, a 13.19)
yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan
gyflenwi gwaddod i’r blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn
lefel y môr yn lleihau maint y greigres rynglanwol ac islanwol.
Bydd y cyflenwad gwaddod hefyd yn cynyddu maint y creigresi
islanwol yn y pen draw.
Cyrhaeddiad
Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un
o’u prif gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion y
creigresi mae’r rhain yn cynnwys:
Creigresi

Amherthnasol







Creigresi rhynglanwol.
Creigresi islanwol.
Creigresi clogfeini a cherrig crynion helaeth – y sarnau.
Creigresi biogenig (creigres cregyn dilyw Modiolus modiolus /
creigres crenella Musculus discors gwyrdd a chreigres llyngyr
diliau Sabellaria alveolata.
Creigres garbonad a ffurfiwyd o nwy methan yn gollwng o wely’r
môr.

Mae polisïau HTL ar hyd blaendraeth creigiog 13.6, 13.7, 13.8,
13.13, 13.14 a 13.15. Gan fod tir uchel yn cyfyngu’r blaendraeth
creigiog yn Unedau Polisi 13.13, 13.14 a 13.15 bydd blaendraeth
rhynglanwol yn cael ei golli’n naturiol ac nid o ganlyniad i bolisi
CRhT2, tra bo cyfyngiad naturiol eisoes ar y cyflenwad gwaddod
i’r creigresi islanwol. Ar ben hynny, o dderbyn HTL yn y cyfnod
cyntaf yn Unedau Polisi 13.7 a 13.8, nid yw’n amlwg y bydd
cynefin rhynglanwol yn cael ei golli yn y tyniadau GIS o dderbyn
y cynnydd cyfyngedig yn lefel y môr a’r symudiad sydd ar gael y
parth rhynglanwol isaf a chanol. Mae HTL ar gyfer yr holl
gyfnodau yn Uned Bolisi 13.3 yn digwydd ar y lan uchaf ac, o
dderbyn bod y greigres rynglanwol ar y lan isaf ac nad oes
ddisgwyl i gyfyngiad y lan uchaf gyfyngu ar y lan isaf, bydd y
greigres yn gallu ymateb i gynnydd yn lefel y môr trwy fudo tua’r
tir o fewn y parth rhynglanwol. O ganlyniad nid oes cyfyngiad i’w
ddisgwyl.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Nid oes unrhyw greigresi yn Unedau Polisi 13.2, 13.4, 13.5,
13.11, 13.12, 13.13, 13.14 a 13.15 ac, felly, nid oes disgwyl i
bolisïau yn yr unedau hyn beri colli unrhyw gynefin greigres
rynglanwol neu islanwol na newidiadau i gyflenwad gwaddod i
greigresi islanwol.
Yn y pen draw byddai MR fel y polisi dewisol yn Unedau Polisi
13.7, 13.8, 13.11, 13.12, 13.14 a 13.15 yn sicrhau na fyddai
gwasgfa arfordirol yn broblem, oherwydd y bydd cynefin creigres
(pa un ai yw’n bresennol neu beidio) yn gallu ymateb yn naturiol i
gynnydd yn lefel y môr ac, yn y byrdymor i hirdymor, ac ni fydd
maint y cynefin creigres islanwol yn gostwng.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

None Identified

Byddai colli nodwedd
gwastadedd tywod
rhynglanwol yn y safle o
ganlyniad i HTL yn Uned
Bolisi 13.6 yn peri effaith
andwyol.

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Darnau mawr o draethau (gwastadeddau tywod) yw mwyafrif
morlin PDZ 13.

Cyrhaeddiad
O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol
mae’r rhain yn cynnwys:

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai

Amherthnasol





Mya arenaria a mwydod gwrychog mewn gro lleidiog.
Gwellt y gamlas culddail Zostera gwelyau marina.
Cafnau lleidiog yn aber Afon Mawddach.

O ran y nodweddion Salicornia mae hyn yn cynnwys:




Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod

Amherthnasol




Cymunedau a nodweddwyd gan y rhywogaeth Sarcocornia
perennis.
O ran y nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod
rhynglanwol a phonciau tywod mae hyn yn gofyn sefydlogrwydd
at ei gilydd neu gynnydd ym maint y nodwedd, gan ystyried
ardaloedd o sefydlogrwydd hirdymor a cholledion ac
ychwanegiadau lleol yn deillio o brosesau amgylcheddol.
O ran aberoedd mae hyn yn cynnwys sefydlogrwydd gwaddodion
tywodlyd yn gymesur â’r gwaddodion lleidiog.
Adfer ac adennill.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran y nodwedd aberoedd
dylid adfer tir ychwanegol a ddylai ffurfio rhan annatod o’r
ecosystem aberol.

Bwriadwyd NAI ar gyfer darnau o glogwyni’n nodweddiadol ar y
pentir (Uned Bolisi 13.10) ac ardaloedd o wastadeddau tywod
(Uned Bolisi 13.9 ac Uned Bolisi 13.1) a fydd yn gallu ymateb yn
naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
Bydd HTL ar hyd gweddill yr arfordir yn peri gwasgfa arfordirol
o’r gwastadeddau tywod. Fodd bynnag, nid yw terfyn ACA Pen
Llŷn a’r Sarnau ond yn ymestyn at farc MLW y gwastadeddau
tywod yn Unedau Polisi 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 a 13.18.
Bwriadwyd y polisïau HTL yn unig yn Uned Bolisi 13.6 (pob
cyfnod) a 13.7 a 13.8 (y cyfnod cyntaf) gyda MR yn yr arfaeth ar
gyfer y ddau gyfnod olaf.
Ni nodwyd colli dim cynefin yn y cyfnod cyntaf oherwydd HTL yn
Uned Bolisi 13.6; 13.7, a 13.8. Yn Uned Bolisi 13.6, gallai’r polisi
HTL yn yr ail gyfnod beri colli hyd at 1.19ha o wastadedd tywod
rhynglanwol ac, yn ystod y trydydd cyfnod, gellid colli hyd at
0.8ha o wastadedd tywod rhynglanwol.

Na

Ar waethaf polisi dewisol HTL ar hyd mwyafrif yr arfordir,
cyfyngedig yw colled cynefin rhynglanwol o ganlyniad i bolisi
HTL yn Uned Bolisi 13.2; 13.7, 13.8, 13.11, 13.12, 13.14, a
13.15 yn y cyfnod cyntaf; Unedau Polisi 13.3, 13.4, 13.5 13.6,
13.13 ar gyfer yr holl gyfnodau.
Mae’r golled fwyaf sylweddol o gynefin rhynglanwol yn Uned Bolisi
13.5 (canol Harbwr Pwllheli) ac mae’r Uned Bolisi hon, ynghyd ag eraill
lle rhagwelir colled, oddi allan y ffiniau’r safle.

Adeiledd a swyddogaeth
Dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

Amherthnasol

Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu
diraddio. O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg
ceinciau a phantiau’r morfa heli.

Dim yn bresennol yn PDZ 13.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Dim ond un lleoliad a nodwyd gydag ogofâu môr yn PDZ 13, ar
Ynysoedd Tudwal (Uned Reoli 13.17).

Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Amherthnasol

Y polisi dewisol ar gyfer 13.17 yw NAI lle gall y clogwyni erydu’n
naturiol mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr a allai beri colli
cynefin ogof – fodd bynnag, bydd ogofâu newydd yn cael eu
creu fel rhan o’r broses naturiol.

Fel yr uchod ar gyfer holl nodweddion.

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn effeithio er
gwaeth ar nodweddion diddordeb yn PDZ 13.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw unrhyw golled i’r
nodwedd ddiddordeb hon.
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Nodwedd Gymhwysol

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates

Cynefin Cynhaliol






Dyfrgi Lutra lutra

Priodwedd



Effeithiau Posibl

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran
hyfyw o’i chynefin naturiol. Elfennau pwysig yw maint y
boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn y
safle. Fel rhan o’r amcan hwn, dylid nodi:

o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd; bod
beichiau halogyddion yn deillio o weithgaredd dynol islaw
lefelau all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu
atgenhedlu.

na ddylid lleihau poblogaethau morlo llwyd o ganlyniad i
weithgaredd dynol.

Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas

Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw
amrediad naturiol y boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o
ostwng hyd y gellir rhagweld.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr, y
dyfrgi a’r morlo llwyd:

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd
cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei gyfyngu na’i rwystro.

bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt.

bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu
defnyddio gan y rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac
ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu.

Aberoedd
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai





Morlo llwyd
Halichoerus grypus

Targed

Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai
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Cynefinoedd a rhywogaethau cynhaliol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a
rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod
dosbarthiad, digonedd a dynameg poblogaethau’r rhywogaeth yn
y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n
cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;

dosbarthiad

maint

strwythur

swyddogaeth ac ansawdd y cynefin

ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn
amodol ar bysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i
neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch mwyaf
cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad
sy’n debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd
rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn
sicr yn y pen draw.

Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod
islaw crynoadau a allai fod yn niweidiol i’w hiechyd
ffisiolegol.

Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal
llwyddiant atgenhedlol, iechyd ffisiolegol neu ymddygiad
hirdymor.

O ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt
o ddŵr croyw o safon ar gyfer yfed ac yn ymdrochi.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a
dyfrgi, y dylai poblogaethau fod yn cynyddu.

5

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Ni fyddai disgwyl i bolisïau’r CRhT gael effaith ar gyfanrwydd yr
ACA na phresenoldeb y dolffin trwynfawr yno.
Ni fydd polisïau’r CRhT yn peri gostyngiad yn arwynebedd neu
faint y cynefin aber neu gilfach / bae sy’n cynnal poblogaeth y
dolffiniaid ac, felly, daethpwyd i gasgliad na fydd unrhyw effaith
andwyol.

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Darnau mawr o draethau (gwastadeddau tywod) yw mwyafrif
morlin PDZ 13, gyda’r polisi rheoli dewisol yn HTL neu MR at ei
gilydd. Bwriadwyd NAI ar gyfer ardaloedd o glogwyni’n
nodweddiadol ar y pentir (Uned Bolisi 13.10) ac ardaloedd o
wastadeddau tywod (Uned Bolisi 13.9 ac Uned Bolisi 13.1) a
fydd yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
Gall fod gwasgfa arfordirol sylweddol a cholli cynefin traeth i’w
gweld yn Nhraeth y De (PU13.6) i Draeth Crugan (Uned Bolisi
13.8)
Nid yw’r aber ac Afon Soch yn rhan o’r ACA hon – felly nid oes
disgwyl i’r dewisiadau polisi arfaethedig fae yn effeithio ar
gyfanrwydd cynefin y dyfrgwn.
At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr aber yn cael ei leihau o
ganlyniad i bolisïau CRhT2 gan gynnal adnoddau bwyd y
dyfrgwn. Fodd bynnag, bydd cynefin rhynglanwol yn cael ei golli
yn yr aber.

Mae bron 40% (tua 125,000) o boblogaeth morloi llwydion y byd
i’w cael yn Ynysoedd Prydain, gyda phoblogaeth gymharol
sefydlog o ryw 6,000 yng Nghymru.
Gall gwasgfa arfordirol beri colled gyffredinol o safleoedd glanio
yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod pob cyfnod.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir: mae gwasgfa arfordirol
sylweddol a cholli cynefin traeth i’w gweld yn Nhraeth y De
(PU13.6) i Draeth Crugan (Uned Bolisi 13.8).
At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr aber yn lleihau o ganlyniad i
bolisïau CRhT2 gan gynnal adnoddau bwyd y morloi.
Gall safleoedd glanio gael eu herydu lle maent yn y parth
rhynglanwol a gall gwasgfa arfordirol beri bod colled gyffredinol o
safleoedd glanio yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau yn ystod pob
cyfnod. Fodd bynnag bydd hyn yn debygol newid maint
safleoedd glanio ac nid i nodweddion y safleoedd (e.e. tarfu ac
ati). Felly nid oes disgwyl effaith andwyol.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Clogwyni Pen Llŷn

Clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig

Amherthnasol

 Maint y rhostir
arfordirol (sych a
morol)
 Cyflwr y rhostir
arfordirol (sych a
morol)
 Nodweddion
arwyddocaol
cysylltiedig

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Maint y rhostir arfordirol neu forol yn sefydlog neu’n cynyddu.
 O leiaf 2 wahanol fath o gymuned DCLl rhostir arfordirol neu forol
yn bresennol ac yn cynnal amrywiaeth o rywogaethau planhigion
nodweddiadol.
 Ardaloedd o rostir yn ffurfio brithwaith gyda glaswelltir morol a
chlytiau o dir noeth – dim gorchudd rhostir dros bopeth.
 Planhigion rhostir arloesol yn bresennol.
 Pori’n digwydd bob blwyddyn fel ag i atal glaswellt hir rhag
datblygu ond heb atal grug rhag tyfu neu flodeuo. Bydd glaswellt
byr mewn cynefinoedd glaswelltir a strwythur rhostir agored,
amrywiol yn cael ei gynnal mewn cynefinoedd pen clogwyn ar gyfer
y frân goesgoch yn bwydo, heb leihau maint nac ansawdd y
glaswelltir a’r gweundir.
 Bydd y rhostir arfordirol yn cynnwys planhigion gydag Ulex gallii yn
bresennol ac o leiaf 30% o orchudd grugaidd, fel arfer Calluna
vulgaris, gydag o leiaf un dangosydd morol yn bresennol fel
Armeria maritima, Plantago maritima, Plantago coronopus neu
Scilla verna.
 Bydd poblogaethau iach o’r planhigion fasgwlaidd prin (gan
gynnwys cor‐rosyn rhuddfannog, Tuburaria guttata, banhadlen
ymledol Cytisus scoparius ssp. maritimus, lafant‐y‐môr y creigiau
Limonium britannicum ssp. pharense, cordafod y neidr,
Ophioglossum azoricum, meillionen y Gorllewin, Trifolium
occidentale a brwyn llym Juncus acutus) yn bresennol.
 Bydd poblogaethau iach o rywogaethau prin o blanhigion
anfasgwlaidd, gan gynnwys rhywogaethau mwsogl a llysiau’r afu
gyda dosbarthiadau Ewropeaidd cyfyngedig, a’r cennau sy’n byw
mewn pridd, cen rhuban blewog Heterodermia leucomela a chen
blew euraid Teloschistes flavicans yn bresennol.
 Dylai rhywogaethau sy’n dangos arwyddion amgylchiadau bras
direol, gan gynnwys eithin Ewropeaidd Ulex europeaus, rhedyn
ungoes Pteridium aquilinum, bysedd y cŵn Digitalis purpurea,
rhywogaethau llysiau’r gingroen Senecio sp, tafol Rumex
obtusifolius a danadl Urtica dioica fod yn absennol gan mwyaf.
 Dylai rhywogaethau gwair sy’n dangos arwyddion gwella gan
gynnwys maeswellt rhedegog Agrostis stolonifera, byswellt
Dactylus glomerata, rhygwellt parhaol Lolium perenne a maswellt
penwyn Holcus lanatus fod yn absennol gan mwyaf.
 Caiff rhywogaethau pwysig cysylltiedig fel y frân goesgoch yn
bwydo (ar y tir mawr ac ar Ynys Enlli) ac adar drycin Manaw’n nythu
(ar Ynys Enlli) eu cofnodi ar ddarnau o rostir arfordirol neu forol.
 Bydd holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau
hyn, gan gynnwys dwysedd pori a llosgi, dan reolaeth.

6

Cyfyngu ar erydiad arfordirol:
Polisi dewisol ACA Clogwyni Llŷn ar ei hyd yw NAI yw PDZ 13 –
felly bydd y clogwyni’n gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel
y môr a bydd unrhyw golli cynefin i erydiad o ganlyniad i
brosesau naturiol ac nid y CRhT.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn effeithio er
gwaeth ar nodweddion diddordeb yn PDZ 13.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw unrhyw golled i’r
nodwedd ddiddordeb hon.

9T9001/R/HRA Atodiad G‐IV
Ionawr 2012

Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal

Porfa wedi’i gwella

Gweundir a phrysgwydd
Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
rhyngwladol (gaeafu):
Brân Goesgoch
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Glaswelltir sych

 Poblogaeth fagu
 Poblogaeth fagu
 Cyflwr y cynefin
porthi

Twyni tywod arfordirol.
Traethau tywod. Machair

 Poblogaeth fagu’r frân goesgoch yn yr AGA yw 18 pâr o leiaf, a dylai
12 o leiaf ohonynt fod yn SoDdGA Glannau Ynys Gybi / Tre Wilmot
a dylai 6 o leiaf fod yn SoDdGA Glannau Rhoscolyn.
 Poblogaeth y frân goesgoch heb fod yn magu yw o leiaf 18 unigolyn
neu 2.5% o boblogaeth aeafu Gwledydd Prydain.
 Cynefin addas digonol (gan gynnwys clogwyni môr Iwerydd,
glaswelltir morol, rhostir morol, rhostir gwlyb a rhostir sych) yn
bresennol ac mewn cyflwr priodol i gynnal y poblogaethau magu.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn
dan reolaeth.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Polisi dewisol AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd
Tudwal i gyd sydd yn PDZ 13 yw NAI (13.16, 13.17, 13.18 a
13.19) – felly bydd y clogwyni a chynefin arfordirol cysylltiedig
arall yn gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr a bydd
unrhyw golli cynefin i erydiad o ganlyniad i brosesau naturiol ac
nid y CRhT.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Afonydd llanwol.
Aberoedd. Gwastadeddau
llaid. Gwastadeddau
tywod. Morlynnoedd (gan
gynnwys pantiau gwaith
halen)

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Ie

Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 14: PDZ 14 – Trwyn Cilan i Garreg Ddu: Trwyn Cilan i Garreg Ddu gan gynnwys Ynys Enlli
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Cyrhaeddiad

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif
gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn
cynnwys:
Amherthnasol






Creigresi rhynglanwol.
Creigresi islanwol.
Creigresi clogfeini a cherrig crynion helaeth – y sarnau.
Creigresi biogenig (creigres cragen ddilyw Modiolus modiolus / creigres misglen
werdd Musculus discors a chreigres llyngyren ddiliau Sabellaria alveolata).
Creigres garbonad a ffurfiwyd o nwy methan yn gollwng o wely’r môr.

O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r rhain yn
cynnwys:

Aberoedd





Amherthnasol




Cyrhaeddiad
Adeiledd a
swyddogaeth

(Nodwedd
Flaenoriaethol)

Amherthnasol

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.

O ran y nodweddion Salicornia mae hyn yn cynnwys:



Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.




Cymunedau a nodweddwyd gan y rhywogaeth Sarcocornia perennis.
O ran y nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod rhynglanwol a
phonciau tywod mae hyn yn gofyn sefydlogrwydd at ei gilydd neu gynnydd ym
maint y nodwedd, gan ystyried ardaloedd o sefydlogrwydd hirdymor a cholledion ac
ychwanegiadau lleol yn deillio o brosesau amgylcheddol.
O ran aberoedd mae hyn yn cynnwys sefydlogrwydd gwaddodion tywodlyd yn
gymesur â’r gwaddodion lleidiog.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran y nodwedd aberoedd dylid adfer tir
ychwanegol a ddylai ffurfio rhan annatod o’r ecosystem aberol.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.
Ni nodwyd polisïau HTL neu MR, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer mwyafrif
yr uned hon. Felly nid oes disgwyl
unrhyw effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.



Morlynnoedd arfordirol

Mya arenaria a mwydod gwrychog mewn gro lleidiog.
Gwellt y gamlas culddail Zostera gwelyau marina.
Cafnau lleidiog yn aber Afon Mawddach.

Ni nodwyd polisïau HTL neu MR, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer mwyafrif
yr uned hon. Felly nid oes disgwyl
unrhyw effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.

Nid yw nodwedd flaenoriaethol yr ACA
hon yng nghyffiniau PDZ 14.

Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig
mae:
Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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daeareg
gwaddodeg
geomorffoleg
hydrograffeg môr a meteoroleg
cemeg dŵr a gwaddod
rhyngweithiadau biolegol.

Ni nodwyd polisïau HTL neu MR, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer mwyafrif
yr uned hon. Felly nid oes disgwyl
unrhyw effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Mae bae mawr bas Porth Neigwl yn
Unedau Polisi 14.2, 14.2 a 14.3 gyda
pholisi dewisol o NAI.
Nid oes dim cynefin yn cael ei golli yn yr
Unedau Polisi hyn.

1
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel a
ganlyn:



Creigresi

Amherthnasol









Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y môr
ar drai

Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod

Dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor
poblogaethau rhywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
Lefelau halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn gwaddodion
neu fywyd.
islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.

O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg ceinciau a phantiau’r
morfa heli.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd yr aberoedd bod strwythur a
swyddogaethau’r aberoedd a niweidiwyd / ddiraddiwyd oherwydd cyfyngiadau
adeileddau dynol fel argloddiau llifogydd, yn cael eu hadfer.

Rhywogaethau nodweddiadol
Amherthnasol
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel nad yw
ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:

Amherthnasol

Amherthnasol

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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cyfoeth rhywogaethau
strwythur a dynameg poblogaeth
iechyd ffisiolegol
gallu atgenhedlol
denu
symudedd
cyrhaeddiad

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n destun
pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i
gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn cyflwr
ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd y creigresi nad yw’r gallu i
ehangu cymuned y gragen ddilyw Modiolus modiolus oddi ar arfordir gogledd Llŷn
yn cael ei atal.

2

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ni nodwyd polisïau HTL neu MR, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer mwyafrif
yr uned hon. Felly nid oes disgwyl
unrhyw effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Mae’r creigresi yn PDZ 14 yn annhebygol
o gael eu heffeithio o ganlyniad i’r CRhT.
Gan fod yr arfordir yn gallu ymateb yn
naturiol i gynnydd yn lefel y môr, mae’n
annhebygol y bydd unrhyw gynefin
creigres yn cael ei golli, gyda
phosibilrwydd gallu creu rhagor o gynefin
creigres.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.
Ni nodwyd polisïau HTL neu MR, gyda
NAI fel y polisi dewisol ar gyfer mwyafrif
yr uned hon. Felly nid oes disgwyl
unrhyw effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol ar wastadedd llaid
rhynglanwol, gwastadedd tywod a morfa
heli: gallai gael effaith fuddiol trwy greu
cynefin rhynglanwol ac islanwol newydd
a chludo gwaddod newydd i gynefinoedd
tywod a thwyni.
Mae polisi HTL ar ddarn amddiffynedig
pentref Aberdaron (Uned Bolisi 14.8) yn y
cyfnod cyntaf ac olaf a MR yn yr ail
gyfnod (bydd MR yn golygu gwella’r
amddiffynfa bresennol). Nid yw’r ACA
ond yn cwmpasu arwynebedd bach o
wastadedd tywod yn Uned Bolisi 14.8.
Dangosodd modelu na fydd dim
gwastadedd llaid na gwastadedd tywod
yn cael ei golli o flaen Aberdaron yn yr
ACA yn Uned Bolisi 14.8.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.

9T9001/R/HRA Atodiad G‐IV
Ionawr 2012

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL nac MR
yn y mannau lle mae ogofâu môr dan
ddŵr, gyda NAI fel y polisi dewisol ym
mwyafrif yr uned hon. Felly nid oes
disgwyl dim effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Gall yr ogofâu yn PDZ 14 gael eu colli
wrth i lefel y môr gynyddu a’r clogwyni
erydu’n naturiol – fodd bynnag, bydd
ogofâu newydd yn cael eu creu fel rhan
o’r broses naturiol.

Amherthnasol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates




Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas





Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynefinoedd
cynhaliol a
rhywogaethau

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin naturiol.
Elfennau pwysig yw maint y boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth
yn y safle. Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd; bod beichiau halogyddion yn
deillio o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd
neu atgenhedlu

na ddylid lleihau poblogaethau morlo llwyd o ganlyniad i weithgaredd dynol
Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd:

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei
gyfyngu na’i rwystro

bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt

bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu

Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL na MR
ac eithrio yn Aberdaron, gyda NAI yn
bolisi dewisol mwyafrif yr uned hon. Felly
nid oes disgwyl dim effeithiau
uniongyrchol neu anuniongyrchol o
ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir.
Nid oes disgwyl i’r polisïau yn y PDZ
effeithio ar ddosbarthiad cyrhaeddiad neu
gynefin cynhaliol y dolffiniaid trwynfawr
yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.

Cynefinoedd a rhywogaethau cynhaliol

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau sydd eu
hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a dynameg
poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n
cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;

dosbarthiad,

maint,

strwythur,

swyddogaeth ac ansawdd y cynefin,

ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.
Dyfrgi Lutra lutra

Morlo llwyd
Halichoerus grypus






Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni
cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a allai fod
yn niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.

Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant atgenhedlol,
iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor

O ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr croyw o safon ar
gyfer yfed ac yn ymdrochi.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a dyfrgi, y dylai
poblogaethau fod yn cynyddu.

Effaith Weddilliol

Mae dyfrgwn i’w cael ar hyd darn
cyfyngedig iawn o’r morlin yn PDZ 14.
Fodd bynnag, ychydig iawn o gynefin
fydd yn cael ei golli yn y pen draw o
ganlyniad i wasgfa arfordirol wrth i’r
arfordir erydu’n naturiol heb effeithio,
felly, ar safleoedd glanio’r morlo.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.
Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL na MR
ac eithrio yn Aberdaron, gyda NAI yn
bolisi dewisol mwyafrif yr uned hon; Felly
nid oes disgwyl dim effeithiau
uniongyrchol neu anuniongyrchol o
ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir
oherwydd colli cynefin.

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL na MR
mewn ardaloedd a allai gynnal dyfrgwn,
gyda NAI yn bolisi dewisol mwyafrif yr
uned hon. Felly nid oes disgwyl dim
effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.

Mae morloi llwydion i’w cael ar hyd
darnau arbennig o forlin PDZ 14. Fodd
bynnag, ychydig iawn o gynefin fydd yn
cael ei golli yn y pen draw o ganlyniad i
wasgfa arfordirol wrth i’r arfordir erydu’n
naturiol heb effeithio, felly, ar safleoedd
glanio’r morlo.

Aberoedd
Cilfachau a baeau
mawr bas

Mesurau Osgoi neu
Liniaru
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Corsydd Llŷn

Corsydd alcalïaidd

Corsydd calchaidd gyda
Cladium mariscus a
rhywogaethau o’r
Caricion davallianae

Amherthnasol

Amherthnasol

 Maint cynefin cors
alcalïaidd
 Ansawdd cynefin

 Maint cynefin cors
galchaidd
 Ansawdd cynefin
glaswellt Cladium
agored
 Ansawdd cynefin
llystyfiant Cladium
yn bennaf

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Mae cors alcalïaidd yn ffurfiol o leiaf 7.1% o gyfanswm arwynebedd yr ACA (h.y.
20.14ha) a hynny mewn ardaloedd sydd â’r gallu i gynnal y cynefin hwn.
 Mae cors alcalïaidd i’w chael ymhob un o’r 4 safle cydrannol.
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y gors alcalïaidd: Schoenus nigricans,
mwsogl pluog serennog melyn Campyllium stellatum, corfrwynen lem Cladium
mariscus (hyd at 1m o daldra), brwynen glymog Juncus subnodulosus, helygen Mair,
mwsogl Drepanocladus revolvens, chwysigenddail cyffredin Utricularia minor, tafod‐y‐
gors Pinguicula vulgaris.
 Mae rhywogaethau sy’n dangos arwyddion draenio neu newid amaethyddol, fel cawn
penwyn Holcus lanatus, miaren Rubus spp., danhadlen Urtica dioica, yn absennol o’r
gors alcalïaidd gan mwyaf.
 Nid yw glaswellt y gweunydd Molinia caerulea yn gorchuddio mwy na 25% o dir a
chaiff ei gyfyngu i ardaloedd sychach.
 Ni ddylai tir noeth orchuddio mwy na rhyw 5% o’r tir (efallai 10% ar enghreifftiau
pridd gwlypaf y gors alcalïaidd).
 Mae’r gors alcalïaidd yn dangos strwythur oedran ac uchder amrywiol ar hyd a lled y
safle (tuswau heb eu difrodi a 20% o bori cwta, 50% aeddfed – 30% rhyngol gan
gynnwys tir noeth).
 Mae rhywogaethau prysgwydd fel helygen Salix spp a bedwen Betula pubescens yn
absennol o’r gors alcalïaidd gan mwyaf.
 Mae rhywogaethau ymosodol, estron yn absennol.
 Caiff pori priodol ei reoli dros 100% o’r safle.
 Mae dŵr arwyneb llonydd neu redegog yn bresennol rhwng tuswau drwy gydol y
flwyddyn, ac yn weladwy dros 30% o’r parth tuswog.
 Dylid adfer neu gyfannu holl lwybrau (mewnbynnau ac allbynnau) hydrolegol
(gwasgarog, arwyneb ac islaw’r wyneb) (gan gynnwys mewnlenwi, rhwystro, gwyro ac
ail‐lunio ffosydd).
 Mae ansawdd dŵr yn briodol i anghenion y planhigion a rhywogaethau – sef tra‐fasig
ond prin o faetholion.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
 Cors galchaidd yw o leiaf 3.8% (10.78ha) o Gors Geirch.
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y gors galchaidd: corsfrwynen lem Cladium
mariscus, brwynen glymog Juncus subnodulosus a helygen Mair; ffeuen y gors
Menyanthes trifoliate pumnalen y gors Potentilla palustris, chwysigenddail cyffredin
Utricularia vulgaris a hesgen fain Carex lasiocarpa, yn amlwg yn lleol.
 Mae rhywogaethau sy’n dangos arwyddion draenio neu newid amaethyddol, fel cawn
penwyn Holcus lanatus, miaren Rubus spp., danhadlen Urtica dioica yn absennol o’r
gors galchaidd gan mwyaf.
 Nid yw glaswellt y gweunydd Molinia caerulea yn gorchuddio mwy na 25% o’r tir.
 Mae’r gors galchaidd yn dangos amrywiol strwythur oedran ac uchder ar hyd a lled y
safle (20% glaswellt byr ?). Nid yw clystyrau pur (monobenodol) Cladium mariscus o
oedran a strwythur unigol yn cyfrif am fwy na 50% o arwynebedd y nodwedd.
 Mae rhywogaethau prysgwydd fel helygen Salix a bedwen Betula yn absennol o’r gors
galchaidd gan mwyaf.
 Mae rhywogaethau ymosodol anfrodorol yn absennol.
 Mae dŵr arwyneb llonydd yn bresennol yn ystod y rhan fwyaf o’r gaeaf.
 Mae dŵr codi o fewn 15cm i’r wyneb yng nghanol yr haf.
 Caiff holl lwybrau (mewnbynnau ac allbynnau) hydrolegol (gwasgarog, arwyneb ac
islaw’r wyneb) (gan gynnwys mewnlenwi, rhwystro, gwyro ac ail‐lunio ffosydd) eu
hadfer neu gyfannu.
 Mae ansawdd dŵr yn briodol i anghenion y planhigion – sef tra‐fasig ond prin o
faetholion.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
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Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ymwthiad halwynog:
Polisi dewisol y darn arfordir agosaf at
ACA Corsydd Llŷn yw NAI. Felly byddai
erydu naturiol yr arfordir a newid
hydroleg yn datblygu’n naturiol ac nid fel
un o ganlyniadau uniongyrchol y CRhT.
Nid yw’n ymddangos fod unrhyw
gyfyngiadau amlwg ar y tir fyddai’n newid
cyfanrwydd yr ACA hon.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol


Malwen droellog
Desmoulin Vertigo
moulinsiana



Malwen droellog Geyer
Vertigo geyeri


Priodwedd

Corsydd calchaidd
gyda Cladium
mariscus a
rhywogaethau o’r
Caricion davallianae.
Corsydd alcalïaidd.

 Helaethder Vertigo
moulinsiana
 Maint y cynefin
addas
 Cynnwys lleithder
pridd

Corsydd calchaidd
gyda Cladium
mariscus a
rhywogaethau o’r
Caricion davallianae.
Corsydd alcalïaidd.

 Helaethder Vertigo
geyeri
 Maint y cynefin
addas
 Ansawdd cynefin

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

Targed

Effeithiau Posibl

 Mae Vertigo moulinsiana yn gyffredin mewn cynefin addas yn SoDdGA Cors Geirch.
 Mae taldra cyfartalog planhigion yn 70cm o leiaf o'i fesur ym mis Awst.
 Mae hesg‐y‐dŵr mawr a bach, hesg rhafunog a llymfrwyn, cleddyflys canghennog a
gellesgen felen yn dangos amgylchiadau ffafriol, fel y gall Phragmites a Phalaris
gwasgarog.
 Lleithder y tir rhwng llaith a gwlyb iawn.
 Atal unrhyw gynnydd sylweddol yn lefel y dŵr fel bod planhigion dyfrol (e.e. berwr
dŵr Rorippa nasturtium‐aquaticum, a dyfrforon sypflodeuog Apium nodiflorum) rhag
mynd yn drech.
 Pori ysgafn neu gylchdroadol neu ddim pori.
 Dim cynnydd mewn gorchudd prysgwydd mewn cymhariaeth â’r man cychwyn.
 Osgoi pori trwm a sathru glannau.
 Atal unrhyw ostyngiad yn ansawdd dŵr gan beri ewtroffeiddio a newidiadau yn statws
maetholion.
 Dim cynnydd mewn llysiau rhemp (yn enwedig danhadlen Urtica dioica, ysgallen
Cirsium spp., erwain Filipendula ulmaria, helyglys mawr Epilobium hirsutum ac alan
mawr Petasites spp.) gyda thaldra planhigion yn cynyddu.
 Mae Vertigo geyeri yn gyffredin mewn cynefin addas yng Nghors Geirch.
 Mae ardaloedd toreithiog o laswelltir cors lifolchedig (M13 / nodwedd 2) gyda
lawntiau hesge / mwsogl 5‐15cm o daldra, yn cynnwys rhywogaethau fel Carex
viridula ssp. brachyrrhyncha, mwsoglau Drepanocladus revolvens, Campylium
stellatum, Pinguicula vulgaris, Briza media, Equisetum palustre, Juncus articulatus
ynghyd â thuswau gwasgaredig o Schoenus nigricans dim mwy na 80cm o daldra.
 Mae’r tir sy’n cynnal cynefin addas yn drwythedig ac mae llif tarddell gyda rhwydwaith
o ffrydiau main canghennog.
 Pori ysgafn o gynefin addas gyda merlod a/neu wartheg.
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Clogwyni Pen Llŷn

Clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig

Amherthnasol

 Maint y rhostir
arfordirol (sych a
morol)
 Cyflwr y rhostir
arfordirol (sych a
morol)
 Nodweddion
arwyddocaol
cysylltiedig

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Maint y rhostir arfordirol neu forol yn sefydlog neu’n cynyddu.
 O leiaf 2 wahanol fath o gymuned DCLl rhostir arfordirol neu forol yn bresennol ac yn
cynnal amrywiaeth o rywogaethau planhigion nodweddiadol.
 Ardaloedd o rostir yn ffurfio brithwaith gyda glaswelltir morol a chlytiau o dir noeth –
dim gorchudd rhostir dros bopeth.
 Planhigion rhostir arloesol yn bresennol.
 Pori’n digwydd bob blwyddyn fel ag i atal glaswellt hir rhag datblygu ond heb atal grug
rhag tyfu neu flodeuo. Bydd glaswellt byr mewn cynefinoedd glaswelltir a strwythur
rhostir agored, amrywiol yn cael ei gynnal mewn cynefinoedd pen clogwyn ar gyfer y
frân goesgoch yn bwydo, heb leihau maint nac ansawdd y glaswelltir a’r gweundir.
 Bydd y rhostir arfordirol yn cynnwys planhigion gydag Ulex gallii yn bresennol ac o
leiaf 30% o orchudd grugaidd, fel arfer Calluna vulgaris, gydag o leiaf un dangosydd
morol yn bresennol fel Armeria maritima, Plantago maritima, Plantago coronopus neu
Scilla verna.
 Bydd poblogaethau iach o’r planhigion fasgwlaidd prin (gan gynnwys cor‐rosyn
rhuddfannog, Tuburaria guttata, banhadlen ymledol Cytisus scoparius ssp, maritimus,
lafant‐y‐môr y creigiau Limonium britannicum ssp. pharense, cordafod y neidr,
Ophioglossum azoricum, meillionen y Gorllewin, Trifolium occidentale a brwyn llym
Juncus acutus) yn bresennol.
 Bydd poblogaethau iach o rywogaethau prin o blanhigion anfasgwlaidd, gan gynnwys
rhywogaethau mwsogl a llysiau’r afu gyda dosbarthiadau Ewropeaidd cyfyngedig, a’r
cennau sy’n byw mewn pridd, cen rhuban blewog Heterodermia leucomela a chen
blew euraid Teloschistes flavicans yn bresennol.
 Dylai rhywogaethau sy’n dangos arwyddion amgylchiadau bras direol, gan gynnwys
eithin Ewropeaidd Ulex europeaus, rhedyn ungoes Pteridium aquilinum, bysedd y cŵn
Digitalis purpurea, rhywogaethau llysiau’r gingroen Senecio sp, tafol Rumex
obtusifolius a danadl Urtica dioica fod yn absennol gan mwyaf.
 Dylai rhywogaethau gwair sy’n dangos arwyddion gwella gan gynnwys maeswellt
rhedegog Agrostis stolonifera, byswellt Dactylus glomerata, rhygwellt parhaol Lolium
perenne a maswellt penwyn Holcus lanatus fod yn absennol gan mwyaf.
 Caiff rhywogaethau pwysig cysylltiedig fel y frân goesgoch yn bwydo (ar y tir mawr ac
ar Ynys Enlli) ac adar drycin Manaw’n nythu (ar Ynys Enlli) eu cofnodi ar ddarnau o
rostir arfordirol neu forol.
 Bydd holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn, gan gynnwys
dwysedd pori a llosgi, dan reolaeth.
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Mae ACA Clogwyni Llŷn yn cynnwys dros
hanner morlin PDZ 14.
Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL nac MR
yn neu’n union ar bwys ffiniau’r safle,
gyda NAI fel y polisi dewisol ym mwyafrif
y PDZ hwn. Felly nid oes disgwyl dim
effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor, gan y
byddai’r clogwyni’n cael erydu’n naturiol
a chaniatáu dilyniant tyfiant.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

AGA Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa ac Ynysoedd Tudwal
Porfa wedi’i gwella
Gweundir a phrysgwydd

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Erydiad:
Polisi dewisol yr ardal yw NAI fel y byddai
cynefinoedd cynhaliol yn erydu’n naturiol,
ond nid fel un o ganlyniadau
uniongyrchol polisi gweithredol y CRhT2.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.

Glaswelltir sych

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.

Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
rhyngwladol (gaeafu):
Brân Goesgoch
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

Twyni tywod arfordirol.
Traethau tywod. Machair

 Poblogaeth fagu
 Poblogaeth fagu
 Cyflwr y cynefin
porthi

 Poblogaeth fagu’r frân goesgoch yn yr AGA yw 18 pâr o leiaf, a dylai 12 o leiaf ohonynt
fod yn SoDdGA Glannau Ynys Gybi / Tre Wilmot a dylai 6 o leiaf fod yn SoDdGA
Glannau Rhoscolyn.
 Poblogaeth y frân goesgoch heb fod yn magu yw o leiaf 18 unigolyn neu 2.5% o
boblogaeth aeafu Gwledydd Prydain.
 Cynefin addas digonol (gan gynnwys clogwyni môr Iwerydd, glaswelltir morol, rhostir
morol, rhostir gwlyb a rhostir sych) yn bresennol ac mewn cyflwr priodol i gynnal y
poblogaethau magu.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Afonydd llanwol.
Aberoedd. Gwastadeddau
llaid. Gwastadeddau
tywod. Morlynnoedd (gan
gynnwys pantiau gwaith
halen)

Gwasgfa arfordirol / prosesau’r arfordir:
Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL nac MR
yn neu’n union ar bwys ffiniau’r safle,
gyda NAI fel y polisi dewisol ym mwyafrif
y PDZ hwn. Felly nid oes disgwyl dim
effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol ar wastadedd llaid
rhynglanwol, gwastadedd tywod a morfa
heli: gallai gael effaith fuddiol trwy greu
cynefin rhynglanwol ac islanwol newydd
a chludo gwaddod newydd i gynefinoedd
tywod a thwyni.

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Glannau Aberdaron ac Ynys Enlli
Gwasgfa arfordirol / prosesau’r arfordir:

Ardaloedd morol a
mornentydd

Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL nac MR
o fewn ffiniau’r safle, gyda NAI fel y polisi
dewisol ym mwyafrif y PDZ hwn. Felly nid
oes disgwyl dim effeithiau uniongyrchol
neu anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi
rheoli’r arfordir.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.

Gweundir a phrysgwydd

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.
Gwasgfa arfordirol / prosesau’r arfordir:

Rhywogaeth Erthygl
4.1 bwysig yn
rhyngwladol (magu):
Brân Goesgoch
Pyrrhocorax
pyrrhocorax.

Graean a chlogwyni môr

 Poblogaeth fagu
 Poblogaeth fagu
 Cyflwr y cynefin
porthi

 Poblogaeth fagu’r frân goesgoch yn yr AGA yw 18 pâr o leiaf, a dylai 12 o leiaf ohonynt
fod yn SoDdGA Glannau Ynys Gybi / Tre Wilmot a dylai 6 o leiaf fod yn SoDdGA
Glannau Rhoscolyn.
 Poblogaeth y frân goesgoch heb fod yn magu yw o leiaf 18 unigolyn neu 2.5% o
boblogaeth aeafu Gwledydd Prydain.
 Cynefin addas digonol (gan gynnwys clogwyni môr Iwerydd, glaswelltir morol, rhostir
morol, rhostir gwlyb a rhostir sych) yn bresennol ac mewn cyflwr priodol i gynnal y
poblogaethau magu.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Ni nodwyd unrhyw bolisïau HTL nac MR
o fewn ffiniau’r safle, gyda NAI fel y polisi
dewisol ym mwyafrif yr uned hon. Felly
nid oes disgwyl dim effeithiau
uniongyrchol neu anuniongyrchol o
ganlyniad i bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol hirdymor, gan y
byddai’r clogwyni’n cael erydu’n naturiol
a chaniatáu dilyniant tyfiant.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.
Erydiad:

Glaswelltir sych
Porfa wedi’i gwella

Polisi dewisol yr ardal yw NAI fel y byddai
cynefinoedd cynhaliol yn erydu’n naturiol,
ond nid fel un o ganlyniadau
uniongyrchol polisi gweithredol y CRhT2.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 14.

Glaswelltir llaith.
Glaswelltir mesoffil.

Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw
unrhyw golled i’r nodwedd ddiddordeb
hon.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Tudalen wag o fwriad.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 15: PDZ 15 – Gogledd Llŷn: Carreg Ddu i Drwyn Maen Dylan
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Cyrhaeddiad
Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif gydrannau’n
sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn cynnwys:
Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Amherthnasol







Creigresi rhynglanwol
Creigresi islanwol
Creigresi clogfeini a cherrig crynion helaeth – y sarnau
Creigresi biogenig (creigres cragen ddilyw Modiolus modiolus / creigres misglen
werdd Musculus discors a chreigres llyngyren ddiliau Sabellaria alveolata)
Creigres garbonad a ffurfiwyd o nwy methan yn gollwng o wely’r môr.

O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r rhain yn
cynnwys:
Aberoedd

Amherthnasol







Cyrhaeddiad
Strwythur a
swyddogaeth

Dim yn PDZ 15.

O ran y nodweddion Salicornia mae hyn yn cynnwys:



Morlynnoedd arfordirol

Mya arenaria a mwydod gwrychog mewn gro lleidiog.
Gwellt y gamlas culddail Zostera gwelyau marina.
Cafnau lleidiog yn aber Afon Mawddach.

Amherthnasol




Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Cymunedau a nodweddwyd gan y rhywogaeth Sarcocornia perennis.
O ran y nodweddion gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod rhynglanwol a
phonciau tywod mae hyn yn gofyn sefydlogrwydd at ei gilydd neu gynnydd ym maint
y nodwedd, gan ystyried ardaloedd o sefydlogrwydd hirdymor a cholledion ac
ychwanegiadau lleol yn deillio o brosesau amgylcheddol.
O ran aberoedd mae hyn yn cynnwys sefydlogrwydd gwaddodion tywodlyd yn
gymesur â’r gwaddodion lleidiog.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran y nodwedd aberoedd dylid adfer tir
ychwanegol a ddylai ffurfio rhan annatod o’r ecosystem aberol.

Adeiledd a swyddogaeth
Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol angenrheidiol i
gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig
mae:
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed





Creigresi

Amherthnasol





Amherthnasol




Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod

Amherthnasol

Dolydd heli Iwerydd
(Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
o fewn amrediadau nad ydynt yn debygol o fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor
poblogaethau rhywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
Halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i fod:
ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol.
islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn gwaddodion
neu fywyd.
islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.

O ran dolydd heli Iwerydd mae hyn yn cynnwys morffoleg ceinciau a phantiau’r morfa
heli.
Adennill ac adfer
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd yr aberoedd bod strwythur a
swyddogaethau’r aberoedd a niweidiwyd / ddiraddiwyd oherwydd cyfyngiadau
adeileddau dynol fel argloddiau llifogydd, yn cael eu hadfer.

Rhywogaethau nodweddiadol
Presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau nodweddiadol fel nad yw
ansawdd y cynefin wedi’i ddiraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:








Amherthnasol
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r
Arfordir:

geomorffoleg
hydrograffeg môr a meteoroleg
cemeg dŵr a gwaddod
rhyngweithiadau biolegol.

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion fel a
ganlyn:



Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y môr
ar drai

Effeithiau Posibl

cyfoeth rhywogaethau
strwythur a dynameg poblogaeth
iechyd ffisiolegol
gallu atgenhedlol
denu
symudedd
cyrhaeddiad

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:

bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n destun
pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i
gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn cyflwr
ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi; o ran nodwedd y creigresi nad yw’r gallu i ehangu
cymuned y gragen ddilyw Modiolus modiolus oddi ar arfordir gogledd Llŷn yn cael ei
atal.

2

Mae arwynebedd bach o greigres
greigiog rynglanwol yn Uned Bolisi
15.2. Yn yr Uned Bolisi hon y bwriad
yw rheoli’r clogwyni a chynefin
gwastadedd tywod yn ystod y ddau
gyfnod olaf, gan adael i’r arfordir
ymateb yn fwy naturiol.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Mae’n annhebygol y bydd y polisi
dewisol yn effeithio ar gyfanrwydd
nodwedd yr ACA hon.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r
Arfordir:
Bydd gwastadeddau tywod
rhynglanwol yn cael eu colli o
ganlyniad i wasgfa arfordirol a newid
yn y prosesau arfordirol yn deillio o’r
polisïau dewisol HTL a MR ym Mhorth
Dinllaen, Gorllewin Porth Nefyn, Trefor
ac Aberdesach.
Fodd bynnag, byddai’r polisi MR yn y
ddau gyfnod olaf mewn ymateb i’r
wasgfa arfordirol hon gyda dim ond
rheolaeth leol.
Fodd bynnag, nid yw’r ACA ond yn
cwmpasu Uned Bolisi 15.2 (Porth
Dinllaen). Wrth gefn traeth Porth
Dinllaen mae amddiffynfa naturiol o dir
uchel fydd yn cyfyngu cynefinoedd
rhynglanwol naturiol rhag mudo tua’r tir
gyda chynnydd yn lefel y môr.
O ganlyniad i HTL fe all fod cyfyngiad
ar hyd 150m o draethlin ac mae tyniad
GIS yn dangos y gallai fod colled o lai
2
na 100m o gynefin gwastadedd
tywod yn Uned Bolisi 15.2 yn y cyfnod
cyntaf, heb fod yn cynnwys unrhyw
ddyddodiad all fod o’r lan yn erydu
draw o flaen eiddo presennol. Ar ben
hynny, mae hefyd yn anodd gwahanu
rhwng y golled fechan hon â’r newid
blynyddol ac amrywiad mewn llanwau.
Fel y cyfryw mae’n cael ei ystyried yn
de minimis yn y cyfnod cyntaf. Byddai’r
cyfnodau dilynol o MR yn peri symud
yr eiddo adeiledig a gadael i’r lan
symud yn naturiol tua’r tir yn amodol ar
gyfyngiad naturiol ffurf y tir y tu ôl i’r
lan ac, oherwydd na fydd cyfyngiad ar
ddatblygiad naturiol yn cael ei ddileu
oddi allan i’r Safle, ni fydd effaith ar yr
amcanion cadwraeth.

Byddai polisi’n newid o
HTL i MR mewn ymateb
i bosibilrwydd gwasgfa
arfordirol.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r
Arfordir:

Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan ddŵr

Mae’n ymddangos bod yr ogofâu môr
dan ddŵr neu’n rhannol dan ddŵr ar yr
arfordir sydd â NAI fel y polisi dewisol;
felly, caiff y clogwyni erydu’n naturiol
mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr.

Amherthnasol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Os caiff yr ogofâu eu colli oherwydd
erydiad y clogwyni, byddai hyn o
ganlyniad i brosesau naturiol ac nid
polisïau’r CRhT.

CRhT2 Gorllewin Cymru
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Dolffin trwynfawr
Tursiops truncates

Cynefin Cynhaliol





Dyfrgi Lutra lutra

Priodwedd

Poblogaethau
Mae’r boblogaeth yn cynnal ei hun dros gyfnod hir fel cydran hyfyw o’i chynefin naturiol.
Elfennau pwysig yw maint y boblogaeth, strwythur, cynhyrchiad, a chyflwr y rhywogaeth yn
y safle. Fel rhan o’r amcan hwn, dylid nodi:

o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd; bod beichiau halogyddion yn deillio
o weithgaredd dynol islaw lefelau all beri niwed ffisiolegol, neu atal imiwnedd neu
atgenhedlu.

na ddylid lleihau poblogaethau morlo llwyd o ganlyniad i weithgaredd dynol.

Aberoedd

Cyrhaeddiad
Mae poblogaeth y rhywogaeth yn y safle’n ddigon fel nad yw amrediad naturiol y
boblogaeth yn gostwng nac yn debygol o ostwng hyd y gellir rhagweld.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr, y dyfrgi a’r morlo llwyd:

nad yw eu cyrhaeddiad yn yr ACA ac ardaloedd cydgysylltiedig cyfagos yn cael ei
gyfyngu na’i rwystro.

bod adnoddau bwyd priodol a digonol yn yr ACA a thu hwnt.

bod y safleoedd a maint y cynefin cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan y
rhywogaethau hyn yn hygyrch a’u maint ac ansawdd yn sefydlog neu’n cynyddu.

Aberoedd
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod heb
fod dan ddŵr y môr ar
drai




Morlo llwyd
Halichoerus grypus




Targed

Poblogaethau
Cyrhaeddiad
Cynnal
cynefinoedd a
rhywogaethau

Aberoedd
Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod heb
fod dan ddŵr y môr ar
drai
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Cynefinoedd a rhywogaethau cynhaliol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau sydd eu
hangen i gynnal y rhywogaeth hon fel bod dosbarthiad, digonedd a dynameg
poblogaethau’r rhywogaeth yn y safle a phoblogaeth y tu hwnt i’r safle’n sefydlog neu’n
cynyddu. Ymhlith ystyriaethau pwysig mae;

dosbarthiad,

maint,

strwythur,

swyddogaeth ac ansawdd y cynefin,

ysglyfaeth sydd ar gael a’r ansawdd.
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi;

Bod angen i ddigonedd rhywogaethau ysglyfaethus yn amodol ar bysgodfeydd
masnachol presennol fod yn hafal i neu fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch
mwyaf cynaliadwy a sicrwydd yn y pen draw.

bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd rhywogaeth yn briodol i’w chynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Y dylai halogiad rhywogaethau ysglyfaethus tebygol fod islaw crynoadau a allai fod yn
niweidiol i’w hiechyd ffisiolegol.

Bod tarfu trwy weithgaredd dynol islaw lefelau sy’n atal llwyddiant atgenhedlol,
iechyd ffisiolegol neu ymddygiad hirdymor.

O ran y dyfrgi bod ffynonellau digonol yn yr ACA a thu hwnt o ddŵr croyw o safon ar
gyfer yfed ac yn ymdrochi.

Adennill ac adfer

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi o ran y dolffin trwynfawr a dyfrgi, y dylai
poblogaethau fod yn cynyddu.

4

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Nid oes disgwyl i’r polisïau yn y PDZ
effeithio ar ddosbarthiad, cyrhaeddiad
neu gynefin cynhaliol y dolffiniaid
trwynfawr yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Effaith Weddilliol

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r
Arfordir:
Bydd gwastadeddau llaid rhynglanwol
yn cael eu colli o ganlyniad i wasgfa
arfordirol a newid yn y prosesau
arfordirol yn deillio o’r polisïau dewisol
HTL a MR ym Mhorth Dinllaen,
Gorllewin Porth Nefyn, Trefor ac
Aberdesach.
Bydd gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod yng ngweddill y
morlin gyda NAI fel y polisi dewisol yn
gallu ymateb yn naturiol i gynnydd yn
lefel y môr.
Dim ond yn Uned Bolisi 15.2 y mae’r
ACA lle mae’r polisi dewisol yn HTL a
MR.
Gall ardal gwastadedd tywod yn Uned
Bolisi 15.2 gael ei ddefnyddio gan
ddyfrgwn a morloi fel safleoedd magu
neu lanio, er nad oedd data ar gael i
feintoli hyn.
Fel gyda’r effeithiau all fod ar
wastadeddau llaid a gwastadeddau
tywod, cyfanswm arwynebedd y
gwastadedd tywod fydd yn cael ei golli
yn Uned Bolisi 15.2 yw 0.1ha yn ystod
y cyfnod 100 mlynedd.
Nid oes safleoedd glanio hysbys yn
Uned Bolisi 15.2 (lle mae’r ACA). Fodd
bynnag, o dderbyn maint gweithgaredd
dynol ac anheddau yn Uned Bolisi
15.2 nid yw morloi’n debygol o’u
defnyddio fel safleoedd glanio.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Yn ystod MR sicrhau osgoi
cynefin clogwyn dan
dyfiant.

Oherwydd bod MR yn
debygol o beri adleoli
eiddo neu gamau
gweithredu eraill bach eu
heffaith, nid oes dim
effaith andwyol i’w
disgwyl.

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Clogwyni Pen Llŷn

Clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig

Amherthnasol

 Maint y rhostir
arfordirol (sych a
morol)
 Cyflwr y rhostir
arfordirol (sych a
morol)
 Nodweddion
arwyddocaol
cysylltiedig
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 Maint y rhostir arfordirol neu forol yn sefydlog neu’n cynyddu.
 O leiaf 2 wahanol fath o gymuned DCLl rhostir arfordirol neu forol yn bresennol ac yn
cynnal amrywiaeth o rywogaethau planhigion nodweddiadol.
 Ardaloedd o rostir yn ffurfio brithwaith gyda glaswelltir morol a chlytiau o dir noeth –
dim gorchudd rhostir dros bopeth.
 Planhigion rhostir arloesol yn bresennol.
 Pori’n digwydd bob blwyddyn fel ag i atal glaswellt hir rhag datblygu ond heb atal grug
rhag tyfu neu flodeuo. Bydd glaswellt byr mewn cynefinoedd glaswelltir a strwythur
rhostir agored, amrywiol yn cael ei gynnal mewn cynefinoedd pen clogwyn ar gyfer y
frân goesgoch yn bwydo, heb leihau maint nac ansawdd y glaswelltir a’r gweundir.
 Bydd y rhostir arfordirol yn cynnwys planhigion gydag Ulex gallii yn bresennol ac o leiaf
30% o orchudd grugaidd, fel arfer Calluna vulgaris, gydag o leiaf un dangosydd morol yn
bresennol fel Armeria maritima, Plantago maritima, Plantago coronopus neu Scilla
verna.
 Bydd poblogaethau iach o’r planhigion fasgwlaidd prin (gan gynnwys cor‐rosyn
rhuddfannog, Tuburaria guttata, banhadlen ymledol Cytisus scoparius subsp,
maritimus, lafant‐y‐môr y creigiau Limonium britannicum ssp. pharense, cordafod y
neidr, Ophioglossum azoricum, meillionen y Gorllewin, Trifolium occidentale a brwyn
llym Juncus acutus) yn bresennol.
 Bydd poblogaethau iach o rywogaethau prin o blanhigion anfasgwlaidd, gan gynnwys
rhywogaethau mwsogl a llysiau’r afu gyda dosbarthiadau Ewropeaidd cyfyngedig, a’r
cennau sy’n byw mewn pridd, cen rhuban blewog Heterodermia leucomela a chen blew
euraid Teloschistes flavicans yn bresennol.
 Dylai rhywogaethau sy’n dangos arwyddion amgylchiadau bras direol, gan gynnwys
eithin Ewropeaidd Ulex europeaus, rhedyn ungoes Pteridium aquilinum, bysedd y cŵn
Digitalis purpurea, rhywogaethau llysiau’r gingroen Senecio sp, tafol Rumex obtusifolius
a danadl Urtica dioica fod yn absennol gan mwyaf.
 Dylai rhywogaethau gwair sy’n dangos arwyddion gwella gan gynnwys maeswellt
rhedegog Agrostis stolonifera, byswellt Dactylus glomerata, rhygwellt parhaol Lolium
perenne a maswellt penwyn Holcus lanatus fod yn absennol gan mwyaf.
 Caiff rhywogaethau pwysig cysylltiedig fel y frân goesgoch yn bwydo (ar y tir mawr ac ar
Ynys Enlli) ac adar drycin Manaw’n nythu (ar Ynys Enlli) eu cofnodi ar ddarnau o rostir
arfordirol neu forol.
 Bydd holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn, gan gynnwys dwysedd
pori a llosgi, dan reolaeth.

5

Cyfyngu ar erydiad arfordirol:
Nid yw’r ACA hon ond yn rhan o PDZ
15 (Unedau Polisi 15.1, 15.2 a 15.3)
gyda pholisi trosfwaol NAI.
Mae polisïau lleol yn PDZ 15 yn
cynnwys cilio rheoledig y clogwyni ym
Mhorth Dinllaen gan adael i’r clogwyni
ymateb yn fwy naturiol (dan reolaeth) i
gynnydd yn lefel y môr.
Nid yw’r polisïau dewisol ond yn peri
colli cynefin clogwyn yn Unedau Polisi
15.1 a 15.2. Gan mai’r polisi yn 15.1
yw NAI yn ystod y tri chyfnod, ni fydd
colli cynefin clogwyn yn cael ei
gynnwys yn yr asesiad hwn gan ei fod
o ganlyniad i brosesau naturiol yn
hytrach na pholisi CRhT2.
Yn Uned Bolisi 15.2 o ganlyniad i HTL
a MR gallai fod gostyngiad yn nilyniant
naturiol cynefin clogwyn dan dyfiant yn
dibynnu ar faint a lleoliad y polisi MR
arbennig. Ni fyddai HTL yn ystod y
cyfnod cyntaf yn effeithio llawer ar
ddilyniant naturiol o dderbyn y rheoli
presennol. Fodd bynnag, gallai MR.
Nid yw maint y cynefin y gellid ei golli
yn hysbys ond y rhagolwg yw y bydd
yn llai na 0.1ha.
Bydd clogwyn dan dyfiant yn erydu
draw o’r ardal leol iawn o bolisi MR
(dim ond ar bwys yr eiddo) a bydd yn
digwydd o ganlyniad i brosesau
naturiol.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Corsydd Llŷn

Corsydd alcalïaidd

Corsydd calchaidd gyda
Cladium mariscus a
rhywogaethau o’r
Caricion davallianae

Amherthnasol

Amherthnasol

 Maint cynefin cors
alcalïaidd
 Ansawdd cynefin

 Maint cynefin cors
galchaidd
 Ansawdd cynefin
glaswellt Cladium
agored
 Ansawdd cynefin
llystyfiant Cladium
yn bennaf
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 Mae cors alcalïaidd yn ffurfiol o leiaf 7.1% o gyfanswm arwynebedd yr ACA (h.y.
20.14ha) a hynny mewn ardaloedd sydd â’r gallu i gynnal y cynefin hwn.
 Mae cors alcalïaidd i’w chael ymhob un o’r 4 safle cydrannol.
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y gors alcalïaidd: Schoenus nigricans, mwsogl
pluog serennog melyn Campyllium stellatum, corfrwynen lem Cladium mariscus (hyd at
1m o daldra), brwynen glymog Juncus subnodulosus, helygen Mair, mwsogl
Drepanocladus revolvens, chwysigenddail cyffredin Utricularia minor, tafod‐y‐gors
Pinguicula vulgaris.
 Mae rhywogaethau sy’n dangos arwyddion draenio neu newid amaethyddol, fel cawn
penwyn Holcus lanatus, miaren Rubus spp., danhadlen Urtica dioica, yn absennol o’r
gors alcalïaidd gan mwyaf.
 Nid yw glaswellt y gweunydd Molinia caerulea yn gorchuddio mwy na 25% o dir a chaiff
ei gyfyngu i ardaloedd sychach.
 Ni ddylai tir noeth orchuddio mwy na rhyw 5% o’r tir (efallai 10% ar enghreifftiau pridd
gwlypaf y gors alcalïaidd).
 Mae’r gors alcalïaidd yn dangos strwythur oedran ac uchder amrywiol ar hyd a lled y
safle (tuswau heb eu difrodi a 20% o bori cwta, 50% aeddfed – 30% rhyngol gan
gynnwys tir noeth).
 Mae rhywogaethau prysgwydd fel helygen Salix spp a bedwen Betula pubescens yn
absennol o’r gors alcalïaidd gan mwyaf.
 Mae rhywogaethau ymosodol, estron yn absennol.
 Caiff pori priodol ei reoli dros 100% o’r safle.
 Mae dŵr arwyneb llonydd neu redegog yn bresennol rhwng tuswau drwy gydol y
flwyddyn, ac yn weladwy dros 30% o’r parth tuswog.
 Dylid adfer neu gyfannu holl lwybrau (mewnbynnau ac allbynnau) hydrolegol
(gwasgarog, arwyneb ac islaw’r wyneb) (gan gynnwys mewnlenwi, rhwystro, gwyro ac
ail‐lunio ffosydd).
 Mae ansawdd dŵr yn briodol i anghenion y planhigion a rhywogaethau – sef tra‐fasig
ond prin o faetholion.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
 Cors galchaidd yw o leiaf 3.8% (10.78ha) o Gors Geirch.
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y gors galchaidd: corsfrwynen lem Cladium
mariscus, brwynen glymog Juncus subnodulosus a helygen Mair; ffeuen y gors
Menyanthes trifoliate pumnalen y gors Potentilla palustris, chwysigenddail cyffredin
Utricularia vulgaris a hesgen fain Carex lasiocarpa, yn amlwg yn lleol.
 Mae rhywogaethau sy’n dangos arwyddion draenio neu newid amaethyddol, fel cawn
penwyn Holcus lanatus, miaren Rubus spp., danhadlen Urtica dioica yn absennol o’r
gors galchaidd gan mwyaf.
 Nid yw glaswellt y gweunydd Molinia caerulea yn gorchuddio mwy na 25% o’r tir.
 Mae’r gors galchaidd yn dangos amrywiol strwythur oedran ac uchder ar hyd a lled y
safle (20% glaswellt byr ?) Nid yw clystyrau pur (monobenodol) Cladium mariscus o
oedran a strwythur unigol yn cyfrif am fwy na 50% o arwynebedd y nodwedd.
 Mae rhywogaethau prysgwydd fel helygen Salix a bedwen Betula yn absennol o’r gors
galchaidd gan mwyaf.
 Mae rhywogaethau ymosodol anfrodorol yn absennol.
 Mae dŵr arwyneb llonydd yn bresennol yn ystod y rhan fwyaf o’r gaeaf.
 Mae dŵr codi o fewn 15cm i’r wyneb yng nghanol yr haf.
 Caiff holl lwybrau (mewnbynnau ac allbynnau) hydrolegol (gwasgarog, arwyneb ac
islaw’r wyneb) (gan gynnwys mewnlenwi, rhwystro, gwyro ac ail‐lunio ffosydd) eu
hadfer neu gyfannu.
 Mae ansawdd dŵr yn briodol i anghenion y planhigion – sef tra‐fasig ond prin o
faetholion.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
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Erydiad ac Ymwthiad Halwynog:
Polisi dewisol y darn arfordir agosaf at
ACA Corsydd Llŷn yw NAI. Felly
byddai erydu naturiol yr arfordir a
newid hydroleg yn datblygu’n naturiol
ac nid fel un o ganlyniadau
uniongyrchol y CRhT. Nid yw’n
ymddangos bod unrhyw gyfyngiadau
tir amlwg fyddai’n newid cyfanrwydd yr
ACA hon neu gynefin malwen droellog
Desmoulin Vertigo moulinsiana a
malwen droellog Geyer Vertigo geyeri.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Gellid colli cyfanswm o 0.3ha o gynefin
i erydiad o’r ACA hon yn ystod pob
cyfnod (y cyfnod cyntaf = 0.02ha; yr ail
gyfnod = 0.2ha; y trydydd cyfnod =
0.06ha). Fodd bynnag, mae unrhyw
golled i’r nodwedd ddiddordeb hon yn
un o ganlyniadau prosesau naturiol.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli
nac yn effeithio er gwaeth ar
nodweddion diddordeb yn PDZ 15.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Malwen droellog
Desmoulin Vertigo
moulinsiana

 Corsydd calchaidd gyda
Cladium mariscus a
rhywogaethau o’r Caricion
davallianae.
 Corsydd alcalïaidd.

 Helaethder Vertigo
moulinsiana
 Maint y cynefin
addas
 Cynnwys lleithder
pridd

Malwen droellog Geyer
Vertigo geyeri

 Corsydd calchaidd gyda
Cladium mariscus a
rhywogaethau o’r Caricion
davallianae.
 Corsydd alcalïaidd.

 Helaethder Vertigo
geyeri
 Maint y cynefin
addas
 Ansawdd cynefin

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

 Mae Vertigo moulinsiana yn gyffredin mewn cynefin addas yn SoDdGA Cors Geirch.
 Mae taldra cyfartalog planhigion yn 70cm o leiaf o'i fesur ym mis Awst.
 Mae hesg‐y‐dŵr mawr a bach, hesg rhafunog a llymfrwyn, cleddyflys canghennog a
gellesgen felen yn dangos amgylchiadau ffafriol, fel y gall Phragmites a Phalaris
gwasgarog.
 Lleithder y tir rhwng llaith a gwlyb iawn.
 Atal unrhyw gynnydd sylweddol yn lefel y dŵr fel bod planhigion dyfrol (e.e. berwr dŵr
Rorippa nasturtium‐aquaticum, a dyfrforon sypflodeuog Apium nodiflorum) rhag mynd
yn drech.
 Pori ysgafn neu gylchdroadol neu ddim pori.
 Dim cynnydd mewn gorchudd prysgwydd mewn cymhariaeth â’r man cychwyn.
 Osgoi pori trwm a sathru glannau.
 Atal unrhyw ostyngiad yn ansawdd dŵr gan beri ewtroffeiddio a newidiadau yn statws
maetholion.
 Dim cynnydd mewn llysiau rhemp (yn enwedig danhadlen Urtica dioica, ysgallen
Cirsium spp., erwain Filipendula ulmaria, helyglys mawr Epilobium hirsutum ac alan
mawr Petasites spp.) gyda thaldra planhigion yn cynyddu.
 Mae Vertigo geyeri yn gyffredin mewn cynefin addas yng Nghors Geirch.
 Mae ardaloedd toreithiog o laswelltir cors lifolchedig (M13 / nodwedd 2) gyda lawntiau
hesge / mwsogl 5‐15cm o daldra, yn cynnwys rhywogaethau fel Carex viridula ssp.
brachyrrhyncha, mwsoglau Drepanocladus revolvens, Campylium stellatum, Pinguicula
vulgaris, Briza media, Equisetum palustre, Juncus articulatus ynghyd â thuswau
gwasgaredig o Schoenus nigricans dim mwy na 80cm o daldra.
 Mae’r tir sy’n cynnal cynefin addas yn drwythedig ac mae llif tarddell gyda rhwydwaith
o ffrydiau main canghennog.
 Pori ysgafn o gynefin addas gyda merlod a/neu wartheg.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Tudalen wag o fwriad.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 16: PDZ 16 – Afon Menai: Trwyn Maen Dylan i Garizim a Phen y Parc i Drwyn Penmon
Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

 Helaethder merddwr
oligotroffig i
fesotroffig
 Cyflwr merddwr
oligotroffig i
fesotroffig

 Mae ansawdd dŵr y llyn o fewn paramedrau sy’n addas i gynnal planhigion
ac anifeiliaid y nodwedd.
 Mae’r llyn yn dangos dosbarthiad llystyfiant nodweddiadol o’r lan i’r dŵr
dyfnach.
 Mae planhigion macroffyt yn y llyn sy’n cynnwys llawer o’r rhywogaethau
nodweddiadol gan gynnwys Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Isoetes
lacustris, Luronium natans a Subularia aquatica, ynghyd ag amrywiaeth o
blanhigion cyswllt gan gynnwys Myriophyllum alterniflorum, Callitriche
hamulata, Nitella flexilis a Photamogeton berchtoldii.
 Nitella gracilis a Luronium natans i fod yn bresennol fel planhigion
nodweddiadol.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn

Merddwr oligotroffig i
fesotroffig gyda
phlanhigion o’r
Littorelletea uniflorae
a/neu o’r IsoëtoNanojuncetea

Cyrsiau dŵr o lefelau
gwastadedd i fynyddig
gyda’r planhigion
Ranunculion fluitantis a
Callitricho-Batrachion

Eog Iwerydd Salmo
salar

Amherthnasol

Amherthnasol

 Cyrsiau dŵr o
lefelau gwastadedd i
fynyddig

 Dosbarthiad o fewn
y dalgylch
 Rhywogaethau
nodweddiadol
 Atgenhedlu’r
gymuned blanhigion
 Planhigion y lan a
pharth y glannau
 Rhywogaethau’n
arwyddo
ewtroffeiddio
 Rhywogaethau
estron / oddi allan

 Rhaid cyflawni amcan cadwraeth y cwrs dŵr.
 Maint y nodwedd hon o fewn ei chyrhaeddiad posib yn yr ACA hon i fod yn
sefydlog neu’n cynyddu.
 Maint yr is‐gymunedau sy’n cael eu cynrychioli yn y nodwedd hon i fod yn
sefydlog neu’n cynyddu.
 Dylai statws cadwraeth rhywogaethau nodweddiadol y nodwedd fod yn
ffafriol.
 Mae holl ffactorau hysbys, rheoladwy sy’n effeithio ar gyflawni’r
amgylchiadau hyn dan reolaeth (gall llawer o ffactorau fod yn anhysbys
neu y tu hwnt i reolaeth ddynol).

 Maint rhediad
oedolion
 Trwch rhai ifanc

 Rhaid cyflawni amcan cadwraeth y cwrs dŵr.
 Mae poblogaeth y nodwedd yn yr ACA yn sefydlog neu’n cynyddu yn yr
hirdymor.
 Nid yw cyrhaeddiad naturiol y nodwedd yn yr ACA naill ai’n lleihau nac yn
debygol o leihau hyd y gellir rhagweld. Caiff ei gymryd bod y cyrhaeddiad
naturiol yn g olygu’r dyfroedd hynny lle mae cynefin addas at ei gilydd ar
gyfer pob cyfnod bywyd yn bodoli yn yr hirdymor. Caiff cynefin addas ei
ddiffinio o ran prosesau a ffurfiau hydrolegol a geomorffolegol bron yn
naturiol, e.e. llifau addas i ganiatáu mudo i fyny’r afon, dyfnder dŵr a math
o swbstrad mewn safleoedd silio, a strwythur a swyddogaethau
ecosystemau. Nid oes angen i gynefin addas fod yn bresennol drwy’r ACA i
gyd ond, pan fo’n bresennol, rhaid ei ddiogelu hyd y gellir rhagweld. Gall
ffactorau naturiol fel rhaeadrau gyfyngu ar gyrhaeddiad naturiol
rhywogaethau unigol.
 Bydd Afon Gwyrfai’n dal i fod yn gynefin digon mawr i gynnal poblogaeth y
nodwedd yn yr ACA dros gyfnod hir.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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Ymwthiad halwynog:
Mae Llyn Cwellyn tuag 11km i fyny’r afon o’r Foryd. O dderbyn ffurf
y tir yn y cylch, mae ymwthiad halwynog i nodwedd hon yr ACA yn
annhebygol dros ben.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Y farn yw na fydd unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion yr ACA
hon o ganlyniad i’r dewisiadau rheoli.

Ymwthiad halwynog:
Bydd ymwthiad halwynog i ddyfroedd isaf Afon Gwyrfai yn debygol
yn ystod y tri chyfnod. Yn Uned Bolisi 16.5 gyfan (Y Foryd) y bwriad
yw HTL yn y cyfnod cyntaf gyda MR a NAI yn yr ail gyfnod a’r
trydydd yn eu tro. Byddai MR yn yr ail gyfnod yn anelu at liniaru’r
wasgfa arfordirol yn y Foryd a, gyda NAI yn y trydydd cyfnod, gallai
ddychwelyd y Foryd i gyfundrefn yn gweithredu’n naturiol.
Fe all fod ymwthiad halwynog i ddyfroedd isaf yr afon o ganlyniad i
gynnydd yn lefel y môr ac mewn ymateb i’r wasgfa arfordirol, ac nid
o ganlyniad i fwriadau neu bolisïau’r CRhT.
Y farn yw na fydd unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion yr ACA
hon o ganlyniad i’r dewisiadau rheoli.
Rhwystr:
Mae Afon Gwyrfai yng ngogledd‐orllewin Cymru’n cynrychioli’r
afonydd bach mynyddig yn y rhanbarth hwn. Mae’n cynnwys
poblogaeth eogiaid anghyffwrdd i raddau helaeth gyda rhedeg hwyr
nodweddiadol. Mae data electro‐bysgota Asiantaeth yr Amgylchedd
yn dangos presenoldeb poblogaethau ifanc iach islaw Llyn Cwellyn.
Gallai newid mewn prosesau arfordirol neu wasgfa arfordirol
arwain at rwystr yn yr afon o ganlyniad i ddyddodiad gwaddod fydd
yn rhwystro pysgod rhag mudo, neu ymwthiad halwynog fydd yn
newid faint o gynefin sydd ar gael ac yn newid safleoedd silio.
Ni fydd rhwystrau’n digwydd a fydd yn lleihau mynediad y
rhywogaethau hyn at y cynefinoedd, o ganlyniad i bolisïau’r CRhT
yn y PDZ hwn.
Y farn yw na fydd unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion yr ACA
hon o ganlyniad i’r dewisiadau rheoli.

9T9001/R/HRA Atodiad G-IV
Ionawr 2012

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ymwthiad halwynog:

Llyriad y dŵr arnofiol
Luronium natans

Dyfrgi Lutra lutra

 Merddwr
oligotroffig i
fesotroffig

 Cyrsiau dŵr o
lefelau gwastadedd i
fynyddig

 Helaethder a
digonedd y
rhywogaeth
 Cynefin digonol

 Dosbarthiad y
boblogaeth
 Gweithgaredd magu
 Safleoedd magu
gwirioneddol a
phosibl

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Rhaid cyflawni amcan cadwraeth y cwrs dŵr.
 Bydd Llyn Cwellyn yn dal i gynnal casgliad ymylol o lyriad‐y‐dŵr arnofiol, yn
ogystal â chasgliad dŵr dyfnach, gyda dosbarthiad nodweddiadol o
blanhigion o’r lan mewn dwy ran o’r llyn.
 Bydd llyriad y dŵr arnofiol yn dal i lewyrchu yn Afon Gwyrfai a bydd yn dal
i’w gael ym mhob rhan ddethol.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
 Mae poblogaeth dyfrgwn yn yr ACA yn sefydlog neu’n cynyddu yn yr
hirdymor ac yn adlewyrchu cynhwysiad eithaf naturiol y cynefin yn yr ACA,
yn ôl digonedd naturiol ysglyfaeth ac ymddygiad tiriogaethol cysylltiedig.
 Nid yw cyrhaeddiad naturiol dyfrgwn yn yr ACA naill ai’n lleihau nac y’n
debygol o leihau hyd y gellir rhagweld. Caiff y cyrhaeddiad naturiol ei
gymryd fel y dyfroedd hynny a allai fod yn addas i ffurfio rhan o diriogaeth
fagu a/neu ddarparu llwybrau rhwng tiriogaethau magu. Gall maint
tiriogaethau magu amrywio gan ddibynnu ar ddigonedd ysglyfaeth.
 Ni ddylai argaeledd magwrfeydd digyffwrdd addas gyfyngu ar faint y
boblogaeth. Lle bo’r rhain yn annigonol dylid eu creu trwy wella
cynefinoedd a, lle bo angen, darparu gwalau gwneud. Ni ddylid tarfu
gymaint ar fagwrfa ddyfrgwn fel ag i gael effaith andwyol ar lwyddiant
magu. Lle bo angen, caiff tarfu a allai fod yn niweidiol ei reoli.
 Caiff symudiad a gwasgariad unigolion yn ddiogel o gwmpas yr ACA ei
hwyluso trwy ddarparu, lle bo angen, cynefin addas ar y glannau, a
thanffyrdd, , ffensys ac ati ar bontydd ffyrdd a rhwystrau gwneud eraill.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

2

Mae amrywiaeth ffurfiau twf a’u cyrhaeddiad ar hyd a lled Cwellyn‐
Gwyrfai’n gwneud hwn yn safle arwyddocaol yn rhyngwladol o ran
y rhywogaeth.
Fe all fod ymwthiad halwynog i ddyfroedd isaf yr afon o ganlyniad i
gynnydd yn lefel y môr ac mewn ymateb i’r wasgfa arfordirol. Fodd
bynnag, ni fyddai’n effeithio ar faint ymyriad a lleoliad
poblogaethau llyriad‐y‐dŵr arnofiol.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Y farn yw na fydd unrhyw effaith sylweddol ar nodweddion yr ACA
hon o ganlyniad i’r dewisiadau rheoli.

Ymwthiad halwynog:
Fe all fod ymwthiad halwynog i ddyfroedd isaf yr afon o ganlyniad i
gynnydd yn lefel y môr ac mewn ymateb i’r wasgfa arfordirol, ac nid
o ganlyniad i fwriadau neu bolisïau’r CRhT.
At ei gilydd, ni fydd arwynebedd yr afon yn cael ei leihau o
ganlyniad i bolisïau CRhT2 gan gynnal adnoddau bwyd y dyfrgi.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA y Twyni o Abermenai i Aberffraw
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Mae Twyni Abermenai i Aberffraw’n un o ddau safle a
ddewiswyd i gynrychioli Twyni symudol elfennol yng Ngogledd
Cymru. Mae twyni elfennol yn ffurfio parth ar draws rhan eang
o’r rhyngwyneb traeth / twyni, gan wneud y safle hwn yn un o’r
enghreifftiau mwyaf helaeth o’r math hwn o gynefin yn y DU.
Yn wahanol i rai eraill yng Ngogledd Cymru, mae difrod
adloniadol i’r safle’n fach iawn.

Twyni symudol elfennol

Amherthnasol

 Maint
 Ansawdd

 Faint o dywod sy’n cronni’n naturiol a deunydd organaidd min y traeth
sydd ar gael sy’n penderfynu dosbarthiad a maint twyni symudol elfennol
yn hwyr yn yr haf. Fodd bynnag, ni fyddai disgwyl i arwynebedd cynefin
twyni elfennol hwn i gyd fod dan dyfiant yn unrhyw flwyddyn a gall twyni
elfennol fod yn absennol mewn rhai blynyddoedd. Byddai absenoldeb di‐
dor yn ystod y cylch hysbysu chwe blynedd yn peri ystyried y cyflwr yn
anffafriol.
 Mae posibilrwydd elfen twyni symudol elfennol o’r dosbarthiad
nodweddiadol o draeth i dwyn sefydlog yn gyflawn ar hyd yr arfordir
meddal. Mae hyn yn cynnwys cyflenwad digyfyngiad o waddod, cyfle i
gludo ar y gwynt a deunydd organaidd yn digwydd yn naturiol ar fin y
traeth.
 Rhywogaethau nodweddiadol planhigion min y traeth yw Atriplex spp.,
Beta vulgaris, Cakile maritime, Honkenya peploides, Salsola kali.
 Rhywogaethau nodweddiadol planhigion twyni elfennol yw Elytrigia juncea
a/neu Leymus arenarius.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

Mae darnau o dwyn tywod gyda chysylltiad arbennig â’r
prosesau arfordirol ym Morfa Dinlle (Uned Bolisi 16.4), Y
Foryd (16.5), Bae Llanddwyn (Uned Bolisi 16.7), Coedwig
Niwbwrch (16.8), ac ychydig yn Aber Afon Cefni (Uned Bolisi
16.10). Polisi NAI sydd yn yr holl Unedau Polisi, ac eithrio
Unedau Polisi 16.4 (MR/MR/NAI) ac 16.5 (HTL/MR/NAI).
Bydd NAI yn gadael i’r twyni tywod ymateb yn naturiol i
gynnydd yn lefel y môr, gan gadw cyrhaeddiad a strwythur y
cynefinoedd twyni.
Y polisi MR yn ystod y ddau gyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 16.4
fyddai mesurau (yn hytrach nag amddiffynfeydd caled) i
gynnal datblygiad a swyddogaeth y twyni, wrth i’r polisi MR
adael i’r twyni ddatblygu’n naturiol mewn ymateb i gynnydd yn
lefel y môr. Byddai’n angenrheidiol cael strategaeth a chynllun
rheoli priodol i sicrhau nad yw datblygiad y twyni’n cael ei atal
neu nad yw cynefinoedd twyni eraill yn cael eu cyfyngu.
Ni fyddai’r polisi HTL yn Uned Bolisi 16.5 yn cynnwys
amddiffynfeydd caled ar hyd y lan i gyd ond byddai’n golygu
rheoli terfynau dwyreiniol a de-ddwyreiniol y safle nad yw’n
cyfrannu at weithrediad y twyni ac na fyddai, felly, yn lleihau
datblygiad y twyni ar y wyneb gorllewinol. Ar ben hynny, ni
fyddai’r HTL yn rhwystro symudiad y twyni sefydlog
gorllewinol tua’r tir. Dim ond yn y cyfnod cyntaf y bwriadwyd
HTL ac, yn dilyn hynny, byddai MR yn rheoli priodol i ymateb i
gynnydd yn lefel y môr, gan roi lle a symud rhwystrau i
symudiad y twyni tua’r tir, er bod y rhai ar y wyneb gorllewinol
pell yn annhebygol o gyrraedd y fan hon yn yr ail gyfnod, ond
gallant yn y trydydd cyfnod fel ymateb hirdymor i gynnydd yn
lefel y môr. Dylid nodi bod yr amddiffynfa oddi allan i derfynau
safle’r twyn, gan gyfyngu ar bosibilrwydd cyfyngu mwy ar y
gyfundrefn dwyni gan y byddai’n cymryd cryn amser cyn i’r
cynefinoedd twyni symud tua’r tir i ardal gyfyngiad Uned Bolisi
16.5, erbyn pryd y bydd y polisi’n NAI (y trydydd cyfnod).

Paratoi strategaeth a
chynllun rheoli ar gyfer
cyfundrefn dwyni Morfa
Dinlle a’r amgylchoedd
er mwyn sicrhau bod
cynigion a chamau
gweithredu MR yn gwella
a chaniatáu datblygu’r
cynefinoedd twyni’n
briodol.

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

At ei gilydd, nid oes disgwyl i’r polisïau achosi unrhyw
ddirywiad ym mhrosesau a nodweddion y twyn yn y Safle.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Twyni symudol ar hyd y
draethlin gydag
Ammophila arenaria
(`twyni gwynion`)

Twyni sefydlog gyda
phlanhigion llysieuol
(`twyni llwydion`)

Twyni gyda Salix
repens ssp. argentea
(Salicion arenariae)

Cynefin Cynhaliol

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

Priodwedd

 Maint
 Ansawdd

 Maint
 Ansawdd

 Maint
 Ansawdd
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Targed

Effeithiau Posibl

 Mae twyni symudol gydag Ammophila arenaria yn bresennol ar hyd blaen
y twyn sy’n wynebu’r prifwynt (de‐orllewin) lle mae cyflenwad gwaddod yn
ddigonol.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm (cronnol) arwynebedd y
cynefinoedd twyni cymhwysol y dynodwyd y safle hwn ar eu cyfer (h.y. ni
ddylai cyfanswm y cynefin twyni cymhwysol leihau). Gall maint a lleoliad
nodweddion cynefin twyni unigol amrywio’n gyfnodol a thymhorol.
 Mae elfen twyni symudol y dosbarthiad nodweddiadol o draeth i dwyn
sefydlog yn gyflawn ar hyd yr arfordir meddal.
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Rhywogaethau nodweddiadol y planhigion twyni symudol yw Ammophila
arenaria, Leymus arenarius, Elymus farctus, Eryngium maritimum,
Euphorbia portlandica, Euphorbia paralias, a Calystegia soldanella.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
 Gall dosbarthiad twyni sefydlog o fewn y safle amrywio mewn ymateb i
brosesau dynamig naturiol a newidiadau i gynefinoedd twyni cymhwysol
eraill ar gyfer y safle.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm arwynebedd y twyni sefydlog
gyda phlanhigion llysieuol.
 Mae elfen twyni sefydlog y dosbarthiad nodweddiadol o draeth i dwyn
sefydlog yn gyflawn ar hyd yr arfordir meddal.
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Rhywogaethau nodweddiadol y planhigion twyni sefydlog yw Cerastium
fontanum, Crepis capillaris, Cladonia spp., Peltigera spp., Erodium
cicutarium, Geranium molle, Luzula campestris, Odontites verna, Pilosella
officinarum, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Festuca rubra, Galium
verum, Anacamptis pyramidalis, Thymus polytrichus, Sedum acre, Veronica
chamaedrys, Carex arenaria, C. flacca, Euphrasia officinalis, Hypnum
cupressiforme, Hypochaeris radicata, Linum catharticum, Lotus
corniculatus, Ononis repens, Rhinanthus minor, Rhytidiadelphus
squarrosus, R triquetrus, Tortula muralis Viola canina, V. riviniana a V.
tricolor.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth
 Mae dosbarthiad twyni gyda Salix repens ssp argentea yn cyd‐fynd â’r
dosbarthiad twyni nodweddiadol a lle bo ffurf y tir yn addas. Gall lleoliad
twyni gyda Salix repens ssp argentea o fewn y safle amrywio mewn ymateb
i brosesau dynamig naturiol a newidiadau mewn cynefinoedd twyni
cymhwysol eraill ar gyfer y safle.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm (cronnol) arwynebedd y
cynefinoedd twyni cymhwysol y dynodwyd y safle hwn ar eu cyfer (h.y. ni
ddylai cyfanswm y cynefin twyni cymhwysol leihau). Gall maint a lleoliad
nodweddion cynefin twyni unigol amrywio’n gyfnodol a thymhorol.
 Mae Salix repens i’w gael yn aml o leiaf ac yn gyffredinol 5 ‐ 30cm o daldra.
 Mae cyfleoedd i ddechrau llaciau twyni elfennol trwy erydiad y gwynt.
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Mae lefel dŵr daear yn briodol yn y gaeaf a’r haf.
 Nid yw llygredd yn effeithio ar ansawdd dŵr codi.
 Y rhywogaethau nodweddiadol yw Salix repens, Carex arenaria, C flacca,
Euphrasia officinalis, Festuca rubra, Lotus corniculatus, Ononis repens,
Equisetum variegatum, Epipactis palustris, Epipactis leptochila spp
dunensis a Pilosella officinarum.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

4

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Mae Twyni Abermenai i Aberffraw’n un o ddau safle dethol yng
Ngogledd Cymru. Mae’n cynnwys un o’r ardaloedd mwyaf o
gymuned twyni symudol clymwellt Leymus arenarius yng Nghymru.
Mae’r twyni symudol ym mhen deheuol y safle’n cynnal toreth o
gelyn y môr Eryngium maritimum, ac mae dosbarthiad aeddfed o
fathau twyni, gan gynnwys trawsnewid tua’r môr rhwng twyn
symudol a blaendwyn, a thrawsnewid tua’r tir i dwyn sefydlog a llac
twyn.
Gwelwch Twyni symudol elfennol am fanylion colli cynefinoedd.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
O fewn y cymhlethdod twyni hwn yng Ngogledd Cymru mae
ardaloedd helaeth o blanhigion twyni sefydlog gyda pheiswellt coch
Festuca rubra a briwydd felen Galium verum a glaswelltir twyni lled‐
sefydlog gyda moresg Ammophila arenaria a pheiswellt coch. Ar
waethaf y ffaith bod cyfran uchel o’r llystyfiant agored wedi cael ei
goedwigo, mae gweddill y cymunedau’n cadw cryn ddiddordeb.
Ymhlith rhywogaethau nodedig y safle mae eiddilwellt cynnar
Mibora minima. Ar ochr ddeheuol Afon Menai, mae’r twyni ym
Morfa Dinlle’n cynnwys cymuned llawn cen gyda Coelocaulon
aculeatum (SD11), math o blanhigion sy’n brin iawn yng Nghymru.
Gwelwch Twyni symudol elfennol am fanylion colli cynefinoedd.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Mae Twyni Abermenai i Aberffraw yng Ngogledd Cymru’n cynnwys
ardal eang o dwyni gydag amrywiaeth gyflawn o blanhigion twyni,
gan gynnwys ardaloedd sylweddol o blanhigion llaciau yn drwm o
gorhelyg Salix repens ssp. argentea. Ar waethaf maint y coedwigo,
mae dyfrhaen y twyn yn cadw ei chyfanrwydd at ei gilydd, er bod
newidiadau yn lefel trwythiad, i’w briodoli’n rhannol i dwf y
goedwig, wedi dylanwadu ar ddatblygu llaciau’r twyni. Mae lle i
wella mwy yn yr hirdymor.
Gwelwch Twyni symudol elfennol am fanylion colli cynefinoedd.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd Gymhwysol

Llaciau twyni llaith

Llynnoedd ewtroffaidd
naturiol gyda
phlanhigion
Magnopotamion neu
fath Hydrocharition

Cynefin Cynhaliol

Amherthnasol

Amherthnasol

Priodwedd

 Ansawdd

 Helaethder cynefin
 Cyflwr y nodwedd
 Presenoldeb
rhywogaethau
ymosodol estron
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Targed

Effeithiau Posibl

 Mae dosbarthiad llaciau twyni llaith yn cyd‐fynd â’r dosbarthiad twyni
nodweddiadol a lle mae ffurf y tir yn addas. Gall lleoliad llaciau twyni llaith
yn y safle amrywio mewn ymateb i brosesau dynamig naturiol a
newidiadau yng nghynefinoedd twyni cymhwysol eraill ar gyfer y safle.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm (cronnol) arwynebedd y
cynefinoedd twyni cymhwysol y dynodwyd y safle hwn ar eu cyfer (h.y. ni
ddylai cyfanswm y cynefin twyni cymhwysol leihau). Gall maint a lleoliad
nodweddion cynefin twyni unigol amrywio’n gyfnodol a thymhorol.
 Dylai holl gymunedau llaciau twyni llaith fod yn bresennol, o laciau twyni
elfennol gyda chanran uchel o dir noeth i lystyfiant mwy caeëdig gyda Salix
repens.
 Mae cyfleoedd yn bodoli i ddechrau llaciau twyni elfennol (trwy erydiad y
gwynt).
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Mae lefel dŵr codi’n briodol yn y gaeaf a’r haf.
 Nid yw lygredd yn effeithio ar ansawdd dŵr codi.
 Y rhywogaethau nodweddiadol yw Salix repens, Carex arenaria, C flacca,
Equisetum variegatum, Lotus corniculatus, Ononis repens, Potentilla
anserina, Galium palustre, Mentha aquatica, Hydrocotyle vulgaris,
Campyllium stellatum, Prunella vulgaris, Ranunculus flammula, Calliergon
cuspidatum, Anagallis tenella. Parnassia palustris, Selaginalla selaginoides,
Dactylorhiza incarnata ac Epipactis palustris.
 Mae llysiau’r afu i’w cael mewn llaciau twyni llaith lle mae Equisetum
variegatum yn gyffredin yn adrannau Aberffraw a Niwbwrch.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
 Mae dosbarthiad y llynnoedd yn adlewyrchu eu statws ffisiograffig fel
llynnoedd a gronnwyd gan dwyn o ddyffrynnoedd bas.
 Maint (arwynebedd) y cynefin yw 30ha, heblaw os yw’n llai oherwydd
dilyniant naturiol i gorstir neu gors.
 Mae dalgylch y llynnoedd yn dal i ddarparu ansawdd a swmp digonol o
ddŵr.
 Caiff lefel dŵr priodol ei gynnal drwy gydol y flwyddyn, (amrywiad
tymhorol +/‐ 30cm).
 Mae ansawdd dŵr yn nodweddiadol o lynnoedd bas morol, alcalinaidd
iawn, fel ag i gadw pH 7‐9, alcalinedd 1500‐2500μeq/l, ocsigen toddedig a
Chyfanswm Ffosfforws blynyddol brig <50μg/l.
 Mae gwerthoedd α cloroffyl yn isel, ac yn ddigonol i ganiatáu dosbarthu’r
ddau lyn fel ‘Da’ neu well o ran ‘llyn bas alcalinaidd iawn’ gan ddefnyddio
dulliau dosbarthu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.
 Y rhywogaethau nodweddiadol yw planhigion dyfrol boddedig gan
gynnwys Elatine hydropiper, Potamogeton trichoides, P pectinatus P.
perfoliatus P. lucens, Ranunculus circinatus, Eleocharis acicularis,
Myriophyllum spicatum, Callitriche hermaphroditica a Chara spp..
 Dylai planhigion dyfrol newydd ymddangos, yn nodweddiadol Phragmites
australis, Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Typha latifolia,
Alisma plantago‐aquatica a Litorella uniflora fod yn bresennol ar y
draethlin.
 Dylai rhywogaethau ymosodol neu aflonyddol fel Crassula helmsii neu
bysgod breision fod yn absennol.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Mae Twyni Abermenai i Aberffraw’n cynrychioli llaciau twyni llaith
yng Ngogledd Cymru. Mae ardaloedd mawr o lystyfiant twyni
agored ac mae llawer o laciau twyni llaith yn aros, er y bu
newidiadau yn y lefel trwythiad sydd i’w priodoli’n rhannol i dwf y
goedwig fasnachol. Mae’r newidiadau wedi dylanwadu ar
ddatblygiad llaciau twyni llaith sydd, serch hynny, yn cadw mwyafrif
nodweddion hanfodol y math o gynefin.
Gwelwch Twyni symudol elfennol am fanylion colli cynefinoedd.

Heb fod yn bresennol yn PDZ16.

9T9001/R/HRA Atodiad G-IV
Ionawr 2012

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd Gymhwysol

Llysiau’r afu
Petalophyllum ralfsii

Tafolen y traeth Rumex
rupestris

Cynefin Cynhaliol

Llaciau twyni llaith

Llaciau twyni llaith

Priodwedd

 Helaethder y
nodwedd
 Cyflwr y cynefin

 Presenoldeb /
absenoldeb
 Nifer yr unigolion
 Strwythur y
llystyfiant

Targed

Effeithiau Posibl

 Mae poblogaeth llysiau’r afu’n sefydlog neu’n cynyddu.
 Mae llysiau’r afu i’w cael mewn llaciau twyni llaith lle mae Equisetum
variegatum yn gyffredin, ar hyd a lled y safle lle mae cyflwr y cynefin yn
addas, h.y. adrannau Aberffraw a Niwbwrch.
 Mae llac twyni llaith gyda thywod noeth neu gramen ddeilbridd a
llystyfiant byr gydag Equisetum variegatum yn nodweddiadol ohono’n
bresennol yn adrannau Aberffraw a Niwbwrch lle gwaddod ac
amgylchiadau hydrolegol yn caniatáu (gwelwch amcan llaciau twyni llaith).
 Caiff cystadleuaeth rhywogaethau eraill ei rheoli (gan gynnwys cysgodi).
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

Mae Twyni Abermenai i Aberffraw’n gymhlethdod helaeth o dwyni
tywod, llaciau twyni, corstir, graean a chlogwyni yn ne‐orllewin Ynys
Môn, Gogledd Cymru. Mae poblogaeth fawr o lysiau’r afu
Petalophyllum ralfsii yma a gofnodwyd gyntaf yn 1828. Mae’r
parhad hanesyddol hwn yn dangos bod y safle’n arbennig o ffafriol i
barhad y rhywogaeth hon. Er y coedwigwyd yn rhannol, mae’r
twyni agored yn doreithiog iawn mewn planhigion bryoffyt, gan
gynnwys y mwsoglau Amblyodon dealbatus, Catoscopium nigritum
a llysiau’r afu Southbya tophacea, yn enwedig o ran llaciau a
gwastadeddau llaith, calchaidd.
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Mae poblogaeth tafol y traeth yn sefydlog neu’n cynyddu.
Mae tafol y traeth i’w cael mewn 3 lle o leiaf ar hyd a lled y safle.
Mae cyfleoedd i hadau wasgaru ar y môr.
Mae cynefin glannau nentydd agored, tryddiferiadau clogwyni meddal
arfordirol neu byllau llaciau twyni’n ddigonol ar gyfer ei barhad.
Caiff cyflenwad dŵr croyw digonol ei gynnal.
Caiff tir noeth neu ardaloedd a aflonyddwyd (e.e. gan anifeiliaid pori) eu
cynnal i ganiatáu egino.
Caiff cystadleuaeth rhywogaethau eraill ei rheoli (gan gynnwys cysgodi).
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Gwelwch Twyni symudol elfennol am fanylion colli cynefinoedd.
Mae Twyni Abermenai i Aberffraw yng Ngogledd Cymru’n bwysig
trwy gynrychioli tafol y traeth Rumex rupestris yn ei man pellaf i’r
gogledd‐orllewin. Mae ymhell o safleoedd hysbys eraill y
rhywogaeth hon, ac mae tafolen y traeth i’w chael mewn sefyllfa
anghyffredin: ar hyd gwely nant fechan ac ar ymylon llaith pyllau,
gynt mewn twyndir ond bellach mewn llannerch mewn planhigfa
gonwydd. Mae dwy gytref fach, a oedd yn cynnal 21 o blanhigion
blodeuog yn 1994, 26 yn 1995 a 53 yn 1996.
Gwelwch Twyni symudol elfennol am fanylion colli cynefinoedd.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

 Maint
 Dosbarthiad gofodol
cymunedau aberol

 Caiff dosbarthiad a maint yr aberoedd, a’r cynefinoedd ynddynt, eu
penderfynu’n bennaf gan adeiledd naturiol a phrosesau amgylcheddol.
 Caiff yr adeileddau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hirdymor yr
aberoedd a’r cynefinoedd a rhywogaethau nodweddiadol ynddynt eu
cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion yr aberoedd, a’u
hamrywiad naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n bennaf gan
brosesau naturiol cyflenwi a chludo gwaddod.
 Nid yw ansawdd strwythur cynefin wedi’i ddiraddio’n fwy o ganlyniad i
weithrediad dynol neu gan ddeunyddiau o darddiad anthropogenig.
 Caiff y prosesau amgylcheddol naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth
hirdymor yr aberoedd, y cynefinoedd sydd ynddynt a’u rhywogaethau
nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff cemeg dŵr a gwaddod eu penderfynu’n bennaf gan brosesau
hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Caiff y gyfundrefn a graddiannau halltedd yn yr aberoedd eu penderfynu’n
bennaf gan brosesau hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Caiff rhywogaethau nodweddiadol eu penderfynu’n bennaf gan ddynameg
poblogaeth gynhenid a phrosesau ecolegol.
 Caiff cyfoeth rhywogaethau, dynameg poblogaeth, digonedd, biomas,
strwythurau poblogaeth, iechyd ffisiolegol, gallu atgenhedlol, denu,
cyrhaeddiad a symudedd eu cynnal.
 Mae rheoli gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o ddiraddio
dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth neu boblogaethau
nodweddiadol rhywogaethau’r nodwedd, yn briodol i gynnal statws
cadwraethol ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.
 Mae rheoli pysgodfeydd masnachol presennol ar gyfer
rhywogaethau nodweddiadol yn sicrhau nad yw manteisio ar
rywogaethau’n ddim mwy nag uchafswm cynnyrch cynaliadwy ac yn
sicr yn yr hirdymor.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Cors Heli Glannau Môn

Aberoedd

Amherthnasol
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Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Mae aber Cefni yn Unedau Polisi 16.8, 16.9 ac 16.10 ac mae’n
cynnwys gwastadedd tywod / gwastadedd llaid a morfa heli. Bydd y
polisi NAI yng ngheg yr aber (Uned Bolisi 16.8 a 16.10) a’r aber
allanol yn gadael i’r aber ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y
môr a bydd unrhyw gynefin sy’n cael ei golli o ganlyniad i brosesau
naturiol. Gallai’r polisi HTL yn yr aber mewnol (Uned Bolisi 16.9; yr
arglawdd a’r pentref) beri colli cynefin morfa heli a gwastadedd
tywod / gwastadedd llaid trwy wasgfa arfordirol.
Mae’r amddiffynfa bresennol yn Uned Bolisi 16.9 yn cynnwys
arglawdd carreg ar oledd ar lan ddwyreiniol yr afon. Bydd y lan
orllewinol ddiamddiffyn yn gadael i’r aber weithredu’n fwy naturiol.
Er bod colli cynefin aberol yn uniongyrchol yn annhebygol, mae’n
debygol y bydd maint gwahanol gynefinoedd aberol yn newid ac, er
y bydd cydbwysedd yn yr aber at ei gilydd yn cael ei gynnal, gall
dosbarthiad gofodol cynefinoedd newid. Mae tebygolrwydd y bydd
maint y gwastadedd llaid rhynglanwol yn Uned Bolisi 16.9 yn
lleihau, allai beri tangyflawni amcanion cadwraeth nodwedd yr
aber. Fe all y math o gynefin sy’n lleihau fod yn wahanol (e.e. morfa
heli yn hytrach na gwastadedd llaid).

Nid oes angen dim

Gostyngiad yn
strwythur yr aber ac,
o ganlyniad, peidio â
chyflawni amcanion
cadwraeth y
nodweddion aberol.

Mae Aber Braint yn Uned Bolisi 16.6 lle mae polisi dewisol NAI,
fyddai’n caniatáu i’r aber ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y
môr.
Dros gyfnod, bydd llifogydd llanwol rheolaidd yn digwydd a gall yr
aber symud tua’r tir, er y byddai ffurf tir yr arfordir yn cyfyngu ar
lifogydd. Bydd nodwedd yr aber yn cael ei gynnal.
O fewn Uned Bolisi 16.6 bydd unrhyw golli cynefin o ganlyniad i
brosesau naturiol ac nid o ganlyniad i bolisi’r CRhT.
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Na

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim. Fodd
bynnag, dylid cadw golwg
er mwyn sicrhau nad yw
maint y nodwedd morfa
heli a dosbarthiad mathau
morfa heli’n cael eu colli yn
lle colli gwastadedd llaid
rhynglanwol.

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :

Salicornia a
phlanhigion unflwydd
yn cytrefu llaid a
thywod





Amherthnasol

Maint
Dosbarthiad
Cyflwr
Dosbarthiad a
helaethder cymuned
cordwellt cyffredin
Spartina anglica SM6
yn y parth morfa heli
arloesol
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 Caiff dosbarthiad a helaethder Salicornia eu penderfynu’n bennaf gan
adeiledd naturiol a phrosesau amgylcheddol.
 Caiff yr adeileddau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hirdymor
Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill a’u rhywogaethau nodweddiadol
eu cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion Salicornia a
phlanhigion unflwydd eraill, a’u hamrywiad naturiol, dosbarthiad a maint,
eu penderfynu’n bennaf gan brosesau naturiol cyflenwi a chludo gwaddod.
 Caiff geomorffoleg y nodwedd Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill, a’i
amrywiad naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n bennaf gan y
ddaeareg sylfaenol a phrosesau amgylcheddol naturiol.
 Caiff y prosesau amgylcheddol naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth
hirdymor y nodwedd Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill a’i
rhywogaethau nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff y prosesau hydrograffig a meteorolegol angenrheidiol i gynhaliaeth
hir‐dymor y nodwedd Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill a’i
rhywogaethau nodweddiadol eu penderfynu’n bennaf gan brosesau
amgylcheddol naturiol.
 Caiff cyfundrefn a graddiannau halltedd y nodwedd Salicornia a
phlanhigion unflwydd eraill eu penderfynu’n bennaf gan brosesau
hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Mae maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn aros o fewn
amrediadau na allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y cymunedau
Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill, eu dosbarthiad a’u cyrhaeddiad.
 Mae halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd
dynol yn aros islaw lefelau a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y
cymunedau Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill, eu dosbarthiad a’u
cyrhaeddiad.
 Caiff lefelau ocsigen toddedig yn y golofn ddŵr a gwaddodion eu
penderfynu’n bennaf gan brosesau amgylcheddol naturiol.
 Mae cymunedau rhywogaethau nodweddiadol yn cadw eu statws
cadwraeth dros gyfnod hir fel cydrannau hyfyw o’r cynefinoedd Salicornia
a phlanhigion unflwydd eraill. Mae rheolaeth briodol o weithgareddau sy’n
debygol o ddiraddio dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth neu
rywogaethau nodweddiadol cymunedau’r nodwedd, ar gyfer cynnal statws
cadwraethol ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.

8

Mae hwn yn rhan o gymhlethdod o forfa heli a chynefinoedd twyni
o boptu i gyfundrefnau twyni Cwningar Niwbwrch, Gogledd Cymru.
Felly, mae’n bwysig o ran cyfanrwydd adeileddol y safle, ac fe’i
dewiswyd yn bennaf oherwydd amrywiaeth o fathau twyn tywod
Atodiad I. Mae’r clystyrau mwyaf sylweddol o forfa heli Salicornia
spp. I’w cael ar Draeth Malltraeth yn aber Cefni.
Mae nodweddion hyn yr ACA yn digwydd yn Unedau Polisi 16.6
(NAI), 16.7 (NAI), 16.8 (NAI), 16.9 (HTL) ac 16.10 (NAI).
NAI yw’r polisi dewisol yng ngheg yr aber (Uned Bolisi 16.8 a 16.10)
ac yn Unedau Polisi 16.6 ac 16.7. Bydd y polisi NAI yn gadael i’r
cynefinoedd rhynglanwol weithredu’n naturiol, a bydd yn caniatáu
i’r morfa heli fudo’n ôl wrth i’r gwastadeddau tywod ddal i symud
tua’r tir mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr, Gan fod cynefin y
gwastadedd tywod a’r morfa heli’n gallu mudo tua’r tir, ni fydd
unrhyw golli cynefin o ganlyniad i bolisi CRhT2. Bydd unrhyw golli
cynefinoedd yn yr Unedau Polisi hyn o ganlyniad i brosesau
naturiol.
Gallai’r polisi HTL yn yr aber mewnol (16.9; yr arglawdd a’r pentref)
lle mae amddiffynfeydd yn bodoli eisoes arwain at ddatblygu is
ymylon o gynefin morfa heli i wastadedd llaid. Fodd bynnag, byddai
presenoldeb amddiffynfeydd yn achosi gwasgfa arfordirol gan beri
colli cynefin rhynglanwol (gan gynnwys morfa heli) trwy fethu mudo
tua’r tir oherwydd gwasgfa arfordirol.
Mae’n ymddangos mai prif ardal y morfa heli yw ystlys ddeheuol yr
aber (NAI). Fodd bynnag, ar waethaf cofnodi colli dim cynefin, gallai
fod mân golled i gynefin ymylol ar hyd rhan ogleddol yr aber, er
mai’r disgwyl yw y byddai hyn yn digwydd ar draul gwastadedd llaid
rhynglanwol. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau mai gwastadedd llaid
rhynglanwol sy’n cael ei golli yn hytrach na morfa heli (gwelwch
isod) dylid cadw golwg priodol.
Daeth cyfrifiadau colli cynefinoedd i gasgliad na fydd unrhyw
wastadedd tywod na chynefin morfa heli’n cael eu colli yn Uned
Bolisi 16.9 o ganlyniad i bolisi HTL y CRhT2.
Un o ganlyniadau prosesau naturiol yw unrhyw golled i’r nodwedd
ddiddordeb hon gyda pholisi NAI.
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod heb
fod dan ddŵr y môr ar
drai

Cynefin Cynhaliol

Amherthnasol

Priodwedd

Targed

 Maint
 Dosbarthiad
biotopau
 Cyfansoddiad y
gymuned
 Helaethder biotopau
nodedig
 Cyfansoddiad
rhywogaethau
biotopau nodedig

 Caiff dosbarthiad a maint y gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod, a’r
cynefin ynddynt, eu penderfynu’n bennaf gan adeiledd naturiol a
phrosesau amgylcheddol.
 Caiff y strwythurau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y
gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod, a’r cynefin a rhywogaethau
nodweddiadol ynddynt eu cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion y gwastadeddau llaid
a gwastadeddau tywod, a’u hamrywiad naturiol, dosbarthiad a maint, eu
penderfynu’n bennaf gan brosesau naturiol cyflenwi a chludo gwaddod.
 Nid yw ansawdd strwythur cynefin wedi’i ddiraddio’n fwy o ganlyniad i
weithrediad dynol neu gan ddeunyddiau o darddiad anthropogenig.
 Caiff y prosesau amgylcheddol naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐
dymor y gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod, y cynefinoedd sydd
ynddynt a’u rhywogaethau nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff cemeg dŵr a gwaddod eu penderfynu’n bennaf gan brosesau
hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Caiff cyfundrefn a graddiannau halltedd yn y gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod eu penderfynu’n bennaf gan brosesau
hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Caiff rhywogaethau nodweddiadol eu penderfynu’n bennaf gan ddynameg
poblogaeth gynhenid a phrosesau ecolegol y cyfoeth rhywogaethau,
dynameg poblogaeth, digonedd, biomas, strwythurau poblogaeth, iechyd
ffisiolegol, gallu atgenhedlol, denu, cyrhaeddiad a symudedd eu cynnal.
 Mae rheoli gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o ddiraddio
dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth neu boblogaethau
nodweddiadol rhywogaethau’r nodwedd, yn briodol i gynnal statws
cadwraethol ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.
 Mae rheoli pysgodfeydd masnachol presennol ar gyfer rhywogaethau
nodweddiadol yn sicrhau nad yw manteisio ar rywogaethau’n ddim mwy
nag uchafswm cynnyrch cynaliadwy ac yn sicr yn yr hirdymor.
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Effeithiau Posibl
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Gallai’r polisi HTL yn yr aber mewnol (Uned Bolisi 16.9; yr arglawdd
a’r pentref) lle mae amddiffynfeydd yn bodoli eisoes beri lleihau’r
cynefin gwastadedd llaid rhynglanwol oherwydd y cyfyngiad ar yr
amddiffynfeydd, gyda morfa heli’n cytrefu ardaloedd o wastadedd
llaid, tra byddai ardaloedd is o laid aberol yn dod yn islanwol. At ei
gilydd, gellid colli hyd at 7.12ha o wastadedd llaid yn ystod yr holl
holl gyfnodau, gyda 0.17ha yn y cyfnod cyntaf, 3.3ha yn yr ail
gyfnod, 3.65ha yn y trydydd cyfnod.

Ni nodwyd dim

Mae effaith andwyol
i’w disgwyl oherwydd
lleihau maint y
nodwedd ddiddordeb
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Na

Nodwedd Gymhwysol

Dol heli Iwerydd (ASM)

Cynefin Cynhaliol

Amherthnasol

Priodwedd

 Helaethder dol heli
Iwerydd
 Cyflwr cyfundrefn
geinciau a phantiau
heli ASM
 Dosbarthiad
planhigion
 Strwythur glaswellt
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Targed

Effeithiau Posibl

 Caiff dosbarthiad a maint y dolydd heli eu penderfynu’n bennaf gan
adeiledd naturiol a phrosesau amgylcheddol.
 Caiff y strwythurau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y
dolydd heli a’r rhywogaethau nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion y dolydd heli, a’u
hamrywiad naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n bennaf gan
brosesau naturiol cyflenwi a chludo gwaddod.
 Caiff geomorffoleg y dolydd heli, a’i amrywiad naturiol, dosbarthiad a
maint, eu penderfynu’n bennaf gan y ddaeareg sylfaenol a phrosesau
amgylcheddol naturiol.
 Caiff y prosesau hydrograffig a meteorolegol angenrheidiol i gynhaliaeth
hir‐dymor y dolydd heli a’u rhywogaethau nodweddiadol eu penderfynu’n
bennaf gan brosesau amgylcheddol naturiol.
 Caiff cyfundrefn a graddiannau halltedd yn y dolydd heli eu penderfynu’n
bennaf gan brosesau hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Mae maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn aros o fewn
amrediadau na allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor cymunedau’r
dolydd heli, eu dosbarthiad a’u cyrhaeddiad.
 Mae halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd
dynol yn aros islaw lefelau a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor
cymunedau’r dolydd heli, eu dosbarthiad a’u cyrhaeddiad.
 Caiff lefelau ocsigen toddedig yn y golofn ddŵr a gwaddodion eu
penderfynu’n bennaf gan brosesau amgylcheddol naturiol;
 Caiff dosbarthiad morfa heli o arloesol, corstir canol isaf a chorstir canol
uchaf a’u trosiad i ddŵr croyw a llystyfiant daearol eu cynnal.
 Mae cymunedau rhywogaethau nodweddiadol yn cadw eu statws
cadwraeth dros gyfnod hir fel cydrannau hyfyw o gynefinoedd y dolydd
heli.
 Caiff cyfoeth rhywogaethau, dynameg poblogaeth, digonedd, biomas,
strwythurau poblogaeth, iechyd ffisiolegol, gallu atgenhedlol, denu,
cyrhaeddiad a symudedd eu cynnal.
 Mae rheolaeth briodol o weithgareddau sy’n debygol o ddiraddio
dosbarthiad, maint, strwythur, swyddogaeth neu rywogaethau
nodweddiadol cymunedau’r nodwedd, ar gyfer cynnal statws cadwraethol
ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.
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Gwelwch uchod yn Salicornia a phlanhigion unflwydd yn cytrefu
llaid a thywod

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Nid oes angen dim

Effaith Weddilliol

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA y Fenai a Bae Conwy

Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad
 Adeiledd a
swyddogaeth

Cyrhaeddiad

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Dosbarthiad a maint nodweddion cynefin safle at ei gilydd, a phob un o’u prif
gydrannau’n sefydlog neu’n cynyddu.

Mae’r lan o Foelfre i Fangor i Gonwy a’r Gogarth yn cynnwys
brithwaith o wahanol fathau gwaddod, sy’n cynnal cymysgedd
amrywiol o gymunedau planhigion ac anifeiliaid.

O ran y nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r
rhain yn cynnwys;
 Cymunedau gro lleidiog
 Gwellt‐y‐gamlas bach, gwelyau Zostera noltei
 Cymunedau gwaddod Traeth Lafan
O ran nodweddion y creigresi mae’r rhain yn cynnwys;
 Cymunedau creigres dan amgylchiadau cysgodol rhag tonnau ynni mawr,
yn cael eu hysgubo gan y llanw
 Cymunedau dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau
 Cymunedau creigresi calchfaen
 Cymunedau creigresi brigiad clai
O ran y nodwedd bae bas mawr mae’r rhain yn cynnwys;
 Ardaloedd gwaddod lleidiog yn fras o ddeunydd organaidd
Adeiledd a swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu
diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae;

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad.
 Strwythur a
swyddogaeth.
 Rhywogaethau
nodweddiadol.








daeareg,
gwaddodeg,
geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg,
cemeg dŵr a gwaddod,
rhyngweithiadau biolegol.

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn
amrediadau na allant fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth
rywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a chyrhaeddiad. Halogyddion yn y
golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i fod:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
 islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn
gwaddodion neu fywyd
 islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.
 Adennill ac adfer
Mae hyn yn cynnwys yr angen i adfer rhai nodweddion creigres fel cymunedau
dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau, a rhai nodweddion gwastadedd
llaid a gwastadedd tywod fel y cynefinoedd gro lleidiog a’r cynefinoedd
lleidiog cysgodol. Mae’r cynefinoedd hyn i gyd hefyd yn rhan o’r nodwedd
cilfachau a baeau mawr.
Rhywogaethau nodweddiadol

CRhT2 Gorllewin Cymru
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Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Mae’r ardal hon oddi allan i PDZ 12 ac ni fydd yn cael ei heffeithio
felly.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Mae’r safle’n cynnwys cymhlethdod Four Fathom Banks, sy’n fath
cymharol brin o boncen dywod islanwol yng Nghymru, trwy fod yn
gymharol fawr, ac yn eithaf cysgodol rhag effaith y tonnau ond yn
sefyll mewn ardal o arfordir agored. Mae’r ponciau tywod yn
amrywio o dywodydd lleidiog sefydlog mewn ardaloedd lle mae
llifau llanw gwan i dywod crych cymharol lân wedi’i ddidoli’n dda ac
yn ardal allanol y boncen lle mae llifau llanw’n gryfach. Mewn
dyfroedd bas iawn, yn enwedig ger y glannau, mae cymunedau
tywodlyd cymharol gyfoethog o rywogaethau yw drwm o fwydod
gwrychog fel Spio filicornis. Yn rhai blynyddoedd pan fo llawer o
gregyn deuglawr, gwelwyd heidiau pwysig yn rhyngwladol o’r fôr‐
hwyaden ddu Melanitta nigra yn ymgynnull yn ardal cymhlethdod y
Four Fathom Banks i fwydo.
Bydd polisïau NAI yn Unedau Polisi 16.6, 16.13, 16.15, 16.16, 16.18,
16.20, 16.23, 16.25, 16.26, 16.30 ac 16.31 yn gadael i’r blaendraeth
sydd wrthi’n erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r
blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri lleihau
maint yr amlygiadau rhynglanwol. Fodd bynnag gall cyflwr y
ponciau tywod newid os yw deunydd erydu’n cael ei ddyddodi’n
barhaol yn y cylch – naill ai’n newid math y gwaddod, neu’n
cynyddu / lleihau uchder y ponciau tywod; fodd bynnag, bydd hyn o
ganlyniad i’r prosesau naturiol ac nid o ganlyniad i bolisïau CRhT2.
Bydd HTL yn yr Unedau Polisi sy’n cael eu rhestru isod yn gadael i’r
ponciau tywod islanwol ymateb i gynnydd yn lefel y môr ar draul /
colled y cynefinoedd rhynglanwol. Gellid colli cynefin rhynglanwol
lle nad yw’n gallu symud tua’r tir gan y bydd maint cynefin islanwol
yn cynyddu – naill ai o ganlyniad i fod dan ddŵr y môr, neu drwy
ddyddodi gwaddod ar y cynefinoedd islanwol presennol.

Nid oes angen dim.
Fodd bynnag, dylid cadw
golwg ar y ponciau
tywod islanwol i sicrhau
nad yw cynnydd yn lefel
y môr yn peri unrhyw
golli maint y ponciau
tywod islanwol.

16.5 = HTL/MR/NAI, 16.11 = HTL/HTL/MR,
16.12 = HTL/HTL/HTL,16.14 = HTL/HTL/HTL,
16.17 = HTL/MR/NAI, 16.19 = HTL/HTL/HTL,
16.21 = HTL/HTL/MR, 16.22 = HTL/HTL/MR,
16.24 = HTL/HTL/HTL, 16.27 = HTL/HTL/HTL,
16.28 = HTL/HTL/MR, 16.29 = HTL/HTL/HTL,
16.33 = HTL/HTL/MR
Byddai MR yn y pen draw (fel y rhestrwyd uchod) yn sicrhau na
fyddai gwasgfa arfordirol yn broblem i’r cynefin rhynglanwol a bydd
yn sicrhau nad yw maint ponciau tywod islanwol yn cynyddu’n
sylweddol ar draul y cynefin rhynglanwol.
O dderbyn mai dim ond tri o’r unedau polisi HTL hirdymor sydd o
fewn terfynau’r safle rhynglanwol allan o dri ar ddeg o unedau
polisi (gwelwch y rhynglanwol isod), ac o dderbyn natur y patrymau
a symudiad gwaddod yn Afon Menai a Thraeth Lafan (a glannau
cyfyngedig dan sylw), nid oes disgwyl dim rhwystr i symudiad
gwaddodion a datblygiad ponciau tywod islanwol. At ei gilydd
daethpwyd i gasgliad y bydd y ponciau tywod islanwol yn gallu
ymateb i’r amgylchiadau newidiol ac na fydd polisïau CRhT2yn
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith
elfennau pwysig mae:








cyfoeth rhywogaethau
strwythur a dynameg poblogaeth,
iechyd ffisiolegol,
gallu atgenhedlol
denu,
symudedd
cyrhaeddiad

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:
 bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n
destun pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn
sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw
 bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol
o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal
mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Posibilrwydd symud
amddiffynfeydd tua’r tir
pan fo hynny’n ymarferol
yn lleol i ganiatáu i gynefin
rhynglanwol dreiglo’n ôl yn
unol â chynnydd yn lefel y
môr, gan leihau maint
nodwedd y safle dan sylw.

Byddai colli hyd at
5.08ha o nodwedd
gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod
rhynglanwol yn peri
effaith andwyol.

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

effeithio er gwaeth arnynt. Mae perygl a bydd deunydd a erydwyd
yn cael ei golli os oes newid annisgwyl ym mhrosesau arfordirol yr
ardal, a dylid cadw golwg yn y dyfodol i sicrhau na fydd unrhyw
effaith arnynt.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Y gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod rhynglanwol yn
cynnwys Traeth Lafan, glannau Afon Menai, a’r Foryd. Mae Traeth
Lafan yn enghraifft o wastadedd llaid a thywod helaeth bron yn
hollol forol sy’n agored i amrywiaeth eang o amlygrwydd i donnau,
yn rhoi amrywiaeth o fathau gwaddod gyda chymunedau
cysylltiedig nodweddiadol. Er enghraifft, mae’r berdys Haustorius
arenarius a Bathyporeia sarsi i’w cael mewn tywod glân symudol,
tra bo cregyn deuglawr fel y gocysen Cerastoderma edule, cragen
blacen Mya arenaria a chragen delyn yr aber Macoma balthica yn
gyffredin mewn tywod mân a lleidiog mwy cysgodol. Mae saer y
tywod Lanice conchilega i’w gael mewn ardaloedd sy’n cael eu
hysgubo mwy gan y llanw. Mae’r glannau gwaddod cymysg rhwng
Biwmares a Lleiniog yn lannau cynhyrchiol dros ben sy’n llawn
rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion. Mae’r glannau hyn yn
cynnwys bïotop pwysig yn genedlaethol sy’n brin yn y DU. Mae
gwellt‐y‐gamlas bach Zostera noltei sy’n anfynych ledled y wlad i’w
gael ar y safle hwn hefyd.
Gwastadedd llaid neu wastadedd tywod yw mwyafrif morlin y safle
hwn. Fodd bynnag, nid yw’r ACA yn cynnwys holl wastadeddau
tywod / llaid rhynglanwol yn PDZ 16.
Mae’r Unedau Polisi canlynol yn cynnwys gwastadeddau tywod /
gwastadeddau llaid sydd o fewn terfyn yr ACA:

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y môr
ar drai

16.5 = HTL/MR/NAI (gwastadedd tywod a morfa heli)
16.6 = NAI/NAI/NAI (gwastadedd tywod)
16.9 = HTL/HTL/HTL (gwastadedd llaid)
16.11 = HTL/HTL/MR (gwastadedd tywod a morfa heli)
16.12 = HTL/HTL/HTL (gwastadedd llaid and gwastadedd tywod)
16.13 = NAI/NAI/NAI (gwastadedd llaid and shingle)
16.17 = HTL/MR/NAI (gwastadedd tywod)
16.18 = NAI/NAI/NAI (gwastadedd llaid)
16.24 = HTL/HTL/HTL (gwastadedd llaid)
16.25 = NAI/NAI/NAI (gwastadedd tywod)
16.30 = NAI/NAI/NAI (gwastadedd llaid)
16.31 = NAI/NAI/NAI (gwastadedd tywod)
16.33 = HTL/HTL/MR (gwastadedd tywod)

Amherthnasol

Bydd colli cynefin yn Unedau Polisi 16.6, 16.13, 16.18, 16.25, 16.30
ac 16.31 o ganlyniad i brosesau naturiol ac nid o ganlyniad i bolisïau
CRhT2.
Bydd polisi HTL yn Uned Bolisi 16.5, rhan o 16.11, ac 16.33 yn peri
colli cynefin rhynglanwol fel y bydd y gwastadeddau tywod /
gwastadeddau llaid yn cael eu cyfyngu wrth i lefel y môr gynyddu.
Gellid colli tua 1.21ha o wastadedd tywod rhynglanwol o ganlyniad i
HTL yn Unedau Polisi 16.5, 16.11, ac 16.33 yn y cyfnod cyntaf, tra
gellid colli hyd at 3.87ha yn yr ail gyfnod o ganlyniad i HTL yn
Unedau Polisi 16.11 ac 16.33.
Er y bydd HTL yn Unedau Polisi 16.12, 16.14, 16.17, 16.19, 16.21,
16.22, 16.24, 16.27, 16.28, ac 16.29 yn cyfyngu ar gynefin
rhynglanwol ni fydd yn effeithio er gwaeth ar nodwedd y safle gan y
byddai’n effeithio ar gynefin rhynglanwol oddi allan i derfynau’r
safle.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
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Bydd y polisi NAI yn y trydydd cyfnod yn Unedau Polisi 16.5 ac 16.17
yn galluogi i’r cynefin rhynglanwol ymateb yn naturiol i’r cynnydd
yn lefel y môr – felly bydd unrhyw golli cynefin yn y trydydd cyfnod
o’r Unedau Polisi hyn o ganlyniad i brosesau naturiol ac nid i bolisi
CRhT2.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Mae creigresi Afon Menai a Bae Conwy rhwng tir mawr Cymru ac
Ynys Môn yn cynnwys rhaeadr lanwol Afon Menai, a charreg galch
creigresi ar hyd arfordir de‐ddwyrain Ynys Môn ac o gwmpas Ynys
Seiriol a Thrwyn y Fuwch a’r Gogarth. Mae amgylchiadau
amgylcheddol Afon Menai’n anghyffredin. Mae’r dŵr yn gymharol
gymylog, yn cynnwys cryn dipyn o ddeunydd mewn daliant ac, er
bod yr ardal yn cael ei chysgodi’n dda rhag effaith y tonnau, mae
llifau llanw’n gryf, yn cyrraedd hyd at 8 not (4m yr eiliad) mewn
mannau yn ystod llanwau mawr. O ganlyniad, creigresi Afon Menai
mae cymysgedd amrywiol ac anghyffredin o anifeiliaid yno sy’n
bwydo’n bennaf trwy hidlo eu bwyd o ddŵr y môr.
Yn bennaf mae creigresi creigwely yn Unedau Polisi 16.14, 16.15,
16.16, 16.18 ac 16.26 gyda’r dewisiadau polisi:
16.14 = HTL/HTL/HTL
16.15 = NAI/NAI/NAI
16.16 = NAI/NAI/NAI
16.18 = NAI/NAI/NAI
16.26 = NAI/NAI/NAI
Creigresi

Amherthnasol

Bydd polisïau NAI yn gadael i’r tywod rhynglanwol a gwastadeddau
llaid ddal i gyflenwi gwaddod i’r creigresi islanwol a chyflenwi
gwaddod i’r blaendraeth uchaf gan ganiatáu cynnal maint y
creigresi islanwol a rhynglanwol.

Nid oes angen dim. Fodd
bynnag, dylid cadw
golwg ar gynefinoedd y
creigresi i sicrhau nad
yw eu maint yn lleihau o
ganlyniad i gynnydd yn
lefel y môr.

Colli maint neu
strwythur cynefin
creigres yn yr ail
gyfnod.

Bydd HTL yn Uned Bolisi 16.14 yn peri colli cynefinoedd o’r parth
rhynglanwol yn y pen draw wrth i lefel y môr gynyddu ac wrth i’r lan
gael ei gwasgu. Fodd bynnag, mae’r parth rhynglanwol oddi allan i
derfynau’r safle ac, o ganlyniad, ni fyddai disgwyl i arwynebedd
cynefin nodweddion y greigres ger y lan ostwng.
Mae cynefin creigres rynglanwol ac islanwol fas yn Uned Bolisi
16.11 lle mae ffiniau’r safle ochr yn ochr â chyfyngiad all fod (ar
bolisi HTL) yn y cyfnod cyntaf ac, yn enwedig, yn yr ail, allai beri
lleihau neu gyfyngu ar gynefin creigres.
Er bod Unedau Polisi arall ar bwys terfynau’r safle, ar y cyfan nid
yw’r parth rhynglanwol o fewn terfynau’r safle ac, o ganlyniad,
bydd digon o gynefin rhynglanwol i’r creigresi rhynglanwol neu
islanwol bas fudo iddo mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr, ac
nid oes disgwyl dim colled yn nodweddion y greigres.
Nid oedd data ar gael i feintoli colled y nodwedd ddiddordeb
arbennig hon.
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AGA Traeth Lafan , Bae Conwy
Coastal squeeze/ Coastal processes:

Rhywogaeth Erthygl
4.2 bwysig yn
rhyngwladol (gaeafu):
Pioden fôr Haematopus
ostralegus, gylfinir
Numenius arquata

Afonydd llanwol.
Aberoedd.
Gwastadeddau llaid.
Gwastadeddau
tywod.
Morlynnoedd (gan
gynnwys pantiau
gwaith halen)

Morfeydd heli.
Dolydd halen.
Peithiau halen

 Nifer y piod môr yn
gaeafu
 Maint gwastadeddau
rhynglanwol a
dosbarthiad gofodol
bras eu mathau
gwaddod a
chymuned
cyfansoddol yn cael
ei gynnal
 Cyflenwad a
dosbarthiad cocos –
15mm yn cael eu
cynnal yn ddigonol i
gynnal y boblogaeth
yn 4000 unigolyn

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Mae brig 5 mlynedd cyfartalog nifer y piod môr yn gaeafu’n 4,000 o leiaf.
 Mae cyflenwad a dosbarthiad cocos 15mm neu fwy a bwyd addas arall yn
cael eu cadw ar lefelau digonol i gynnal y boblogaeth gyda brig 5 mlynedd
cyfartalog o 4,000 unigolyn.
 Nid yw piod môr yn cael eu haflonyddu mewn ffyrdd sy’n eu hatal rhag
treulio digon o amser yn bwydo i bara’n fyw.
 Mae safleoedd clwydo, gan gynnwys safleoedd clwydo penllanw, yn aros
yn addas ar gyfer piod môr i glwydo’n ddigyffwrdd.
 Mae rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol
o effeithio’n wrthwynebus ar y piod môr, yn briodol ar gyfer cynnal y
nodwedd mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

Mae Traeth Lafan ym Mae Conwy ger Bangor yng ngogledd‐orllewin
Cymru. Mae’n barth rhynglanwol mawr o wastadeddau tywod a
gwastadeddau llaid ar ymyl dwyreiniol Afon Menai. Mae’r ardal yn
agored i amryw gyfeiriadau ac amrywiaeth o amgylchiadau, gyda
nentydd dŵr croyw’n llifo ar draws y gwastadeddau. Mae’r safle’n
bwysig i adar dŵr yn gaeafu, yn enwedig y bioden fôr Haematopus
ostralegus. Dan amgylchiadau o dywydd gaeaf garw, mae Traeth
Lafan yn gweithredu fel lloches i biod môr a ddadleolwyd o Aber
Dyfrdwy.
Ar hyd morlin yr AGA, y dewis rheoli yw NAI sy’n caniatáu i’r
ponciau tywod ymateb i gynnydd yn lefel y môr.
Byddai HTL cyfyngedig yn codi ar ben dwyreiniol pellaf yr uned hon,
gydag ardaloedd ar gael ar gyfer symud yn ôl yn lleol. O ganlyniad,
ac o dderbyn natur ymgasglol yr ardal hon, nid oes disgwyl colli
unrhyw wastadedd tywod rhynglanwol ac, felly, ni fyddai effaith ar
unrhyw gynefin cynhaliol.

Ni nodwyd dim

Dim effaith andwyol
ar gyfanrwydd
oherwydd na fyddai
unrhyw newid yng
nghynefin cynhaliol
poblogaethau adar y
safle

O dderbyn diffyg effaith fesuradwy ar y cynefin cynhaliol, ni fyddai
unrhyw effaith ar amgylchiadau ffafriol poblogaethau’r bioden fôr
a’r gylfinir.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 17

PDZ 17 – Ynys Gybi a Gorllewin Ynys Môn: Twyn y Parc i Dwyn Cliperau
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Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol
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ACA y Twyni o Abermenai i Aberffraw
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :

Twyni symudol elfennol

Amherthnasol

 Maint
 Ansawdd

 Dosbarthiad a maint twyni symudol elfennol yn hwyr yn yr haf sy’n penderfynu faint o
dywod yn cronni’n naturiol a deunydd organaidd min y traeth sydd ar gael. Fodd
bynnag, ni fyddem yn disgwyl i’r ardal gyfan a allai fod yn gynefin twyni elfennol fod
dan dyfiant yn unrhyw flwyddyn a gall twyni elfennol fod yn absennol yn rhai
blynyddoedd. Byddai absenoldeb di‐dor yn ystod y cylch hysbysu chwe blynedd yn peri
ystyried bod y cyflwr yn anffafriol.
 Posibilrwydd bod elfen twyni symudol elfennol y dosbarthiad nodweddiadol, o draeth i
dwyn sefydlog, yn gyflawn ar hyd yr arfordir meddal. Mae hyn yn cynnwys cyflenwad
gwaddod digyfyngiad, cyfle i gludo ar y gwynt a deunydd organaidd min y traeth yn
digwydd yn naturiol.
 Mae rhywogaethau nodweddiadol planhigion min y traeth yn cynnwys Atriplex spp.,
Beta vulgaris, Cakile maritime, Honkenya peploides, Salsola kali.
 Mae rhywogaethau nodweddiadol planhigion y twyni elfennol yn cynnwys Elytrigia
juncea a/neu Leymus arenarius.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly,
bydd y twyni tywod yn gallu ymateb yn naturiol i
gynnydd yn lefel y môr.
Gallai HTL yn y cyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 17.3
gyfyngu ar ddatblygiad y twyni; fodd bynnag, nid
yw bwriad polisi HTL yn y cyfnod cyntaf ond ar hyd
mur presennol y cei nad yw’n cyfyngu nac yn
dylanwadu ar symudiad gwaddodion a datblygiad
y twyni. Felly, mae’n annhebygol o effeithio ar
dwyni elfennol.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes mapiau Rheoliad 33 ar gael i nodi lleoliad
penodol y cynefinoedd hyn. Fodd bynnag, gellir
tybio y bydd cynefin y twyn blaen yn dal i allu
datblygu, ond gall fod cyfyngiad ar y twyni cefn.
Fodd bynnag, at ei gilydd, ni fydd y nodwedd twyn
hon yn cael ei heffeithio.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :

Twyni symudol ar hyd y
draethlin gydag
Ammophila arenaria
(`twyni gwynion`)

Amherthnasol

 Maint
 Ansawdd

 Mae twyni symudol gydag Ammophila arenaria yn bresennol ar hyd blaen y twyn sy’n
wynebu’r prifwynt (de‐orllewin) lle mae cyflenwad gwaddod yn ddigonol.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm (cronnol) arwynebedd y cynefinoedd
twyni cymhwysol y dynodwyd y safle hwn ar eu cyfer (h.y. ni ddylai cyfanswm y cynefin
twyni cymhwysol leihau). Gall maint a lleoliad nodweddion cynefin twyni unigol
amrywio’n gyfnodol a thymhorol.
 Mae elfen twyni symudol y dosbarthiad nodweddiadol o draeth i dwyn sefydlog yn
gyflawn ar hyd yr arfordir meddal.
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Rhywogaethau nodweddiadol y planhigion twyni symudol yw Ammophila arenaria,
Leymus arenarius, Elymus farctus, Eryngium maritimum, Euphorbia portlandica,
Euphorbia paralias, and Calystegia soldanella.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Mae’r safle’n cynnwys un o’r ardaloedd mwyaf o
gymuned twyni symudol clymwellt Leymus
arenarius yng Nghymru. Mae’r twyni symudol ym
mhen deheuol y safle’n cynnal digonedd o gelyn y
môr Eryngium maritimum, ac mae dosbarthiad
aeddfed o fathau twyni, gan gynnwys
trawsnewidiad tua’r môr rhwng twyn symudol a
blaendwyn, a thrawsnewidiad tua’r tir i dwyn
sefydlog a llac twyn.
Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
Gallai HTL yn y cyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 17.3
gyfyngu ar ddatblygiad y twyni; fodd bynnag, nid
yw bwriad polisi HTL yn y cyfnod cyntaf ond ar hyd
mur presennol y cei nad yw’n cyfyngu nac yn
dylanwadu ar symudiad gwaddodion a datblygiad
y twyni. Felly, mae’n annhebygol o effeithio ar
dwyni symudol.
Nid oes mapiau Rheoliad 33 ar gael i nodi lleoliad
penodol y cynefinoedd hyn. Fodd bynnag, bydd
cynefin y twyn blaen yn dal i allu datblygu ac
ymateb yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr. At ei
gilydd, ni fydd y nodwedd twyn hon yn cael ei
heffeithio.
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Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :

Twyni sefydlog gyda
phlanhigion llysieuol
(`twyni llwydion`)

Amherthnasol

 Maint
 Ansawdd

 Gall dosbarthiad twyni sefydlog o fewn y safle amrywio mewn ymateb i brosesau
dynamig a newidiadau yng nghynefinoedd twyni cymhwysol eraill ar gyfer y safle.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm arwynebedd twyni sefydlog gyda
phlanhigion llysieuol.
 Mae elfen twyni sefydlog y dosbarthiad nodweddiadol o draeth i dwyn sefydlog yn
gyflawn ar hyd yr arfordir meddal.
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Rhywogaethau nodweddiadol y planhigion twyni sefydlog yw Cerastium fontanum,
Crepis capillaris, Cladonia spp., Peltigera spp., Erodium cicutarium, Geranium molle,
Luzula campestris, Odontites verna, Pilosella officinarum, Plantago lanceolata, Prunella
vulgaris, Festuca rubra, Galium verum, Anacamptis pyramidalis, Thymus polytrichus,
Sedum acre, Veronica chamaedrys, Carex arenaria, C. flacca, Euphrasia officinalis,
Hypnum cupressiforme, Hypochaeris radicata, Linum catharticum, Lotus corniculatus,
Ononis repens, Rhinanthus minor, Rhytidiadelphus squarrosus, R triquetrus, Tortula
muralis Viola canina, V. riviniana a V. tricolour.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – a bydd
unrhyw golled o ganlyniad i brosesau naturiol ac
nid y CRhT.
Nid oes mapiau Rheoliad 33 ar gael i nodi lleoliad
y cynefin penodol hwn. Gallai’r cynefin hwn gael ei
gyfyngu gan HTL yn Uned Bolisi 17.3 yn y cyfnod
cyntaf, os yw’r cynefin yn neu dan ddylanwad
Uned Bolisi 17.3. Fodd bynnag, nid yw bwriad
polisi HTL yn y cyfnod cyntaf ond ar hyd mur
presennol y cei nad yw’n cyfyngu nac yn
dylanwadu ar symudiad gwaddodion a datblygiad
twyni sefydlog. Felly, mae’n annhebygol o effeithio
ar dwyni sefydlog.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :

Twyni gyda Salix
repens ssp. argentea
(Salicion arenariae)

Amherthnasol

 Maint
 Ansawdd
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 Mae dosbarthiad twyni gyda Salix repens ssp argentea yn cyd‐fynd â dosbarthiad
nodweddiadol twyni a lle bo ffurf y tir yn addas. Gall lleoliad twyni gyda Salix repens ssp
argentea o fewn y safle amrywio mewn ymateb i brosesau dynamig naturiol a
newidiadau yng nghynefinoedd twyni cymhwysol eraill ar gyfer y safle.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm (cronnol) arwynebedd y cynefinoedd
twyni cymhwysol y dynodwyd y safle hwn ar eu cyfer (h.y. ni ddylai cyfanswm y cynefin
twyni cymhwysol leihau). Gall maint nodweddion cynefin twyni amrywio’n gyfnodol a
thymhorol.
 Mae Salix repens yn gyffredin o leiaf ac yn 5 ‐ 30cm o daldra’n gyffredinol.
 Mae cyfleoedd yn bodoli i ddechrau llaciau twyni elfennol trwy erydiad y gwynt.
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Nid yw llygredd yn effeithio ar ansawdd dŵr codi.
 Mae lefel dŵr daear yn briodol yn y gaeaf a’r haf.
 Y rhywogaethau nodweddiadol yw Salix repens, Carex arenaria, C flacca, Euphrasia
officinalis, Festuca rubra, Lotus corniculatus, Ononis repens, Equisetum variegatum,
Epipactis palustris, Epipactis leptochila spp dunensis a Pilosella officinarum.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

2

Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – a bydd
unrhyw golled o ganlyniad i brosesau naturiol ac
nid y CRhT.
Nid oes mapiau Rheoliad 33 ar gael i nodi lleoliad
y cynefin penodol hwn. Gallai’r cynefin hwn gael ei
gyfyngu gan HTL yn Uned Bolisi 17.3 yn y cyfnod
cyntaf, os yw’r cynefin yn neu dan ddylanwad
Uned Bolisi 17.3. Fodd bynnag, nid yw bwriad
polisi HTL yn y cyfnod cyntaf ond ar hyd mur
presennol y cei nad yw’n cyfyngu nac yn
dylanwadu ar symudiad gwaddodion a datblygiad
twyni gyda Salix repens. Felly, mae’n annhebygol
o effeithio ar y nodwedd twyni.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ymwthiad halwynog:

Llaciau twyni llaith

Amherthnasol

 Ansawdd

 Mae dosbarthiad llaciau twyni llaith yn cyd‐fynd â’r dosbarthiad twyni nodweddiadol a
lle mae ffurf y tir yn addas. Gall lleoliad llaciau twyni llaith yn y safle amrywio mewn
ymateb i brosesau dynamig naturiol a newidiadau yng nghynefinoedd twyni cymhwysol
eraill ar gyfer y safle.
 Ni ddylai fod unrhyw leihad yng nghyfanswm (cronnol) arwynebedd y cynefinoedd
twyni cymhwysol y dynodwyd y safle hwn ar eu cyfer (h.y. ni ddylai cyfanswm y cynefin
twyni cymhwysol leihau). Gall maint a lleoliad nodweddion cynefin twyni unigol
amrywio’n gyfnodol a thymhorol.
 Dylai holl gymunedau llaciau twyni llaith fod yn bresennol, o laciau twyni elfennol gyda
chanran uchel o dir noeth i lystyfiant mwy caeëdig gyda Salix repens.
 Mae cyfleoedd yn bodoli i ddechrau llaciau twyni elfennol (trwy erydiad y gwynt).
 Mae tir noeth yn bresennol.
 Mae lefel dŵr codi’n briodol yn y gaeaf a’r haf.
 Nid yw lygredd yn effeithio ar ansawdd dŵr codi.
 Y rhywogaethau nodweddiadol yw Salix repens, Carex arenaria, C flacca, Equisetum
variegatum, Lotus corniculatus, Ononis repens, Potentilla anserina, Galium palustre,
Mentha aquatica, Hydrocotyle vulgaris, Campyllium stellatum, Prunella vulgaris,
Ranunculus flammula, Calliergon cuspidatum, Anagallis tenella. Parnassia palustris,
Selaginalla selaginoides, Dactylorhiza incarnata ac Epipactis palustris.
 Mae llysiau’r afu i’w cael mewn llaciau twyni llaith lle mae Equisetum variegatum yn
gyffredin yn adrannau Aberffraw a Niwbwrch.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Mae’r safle’n cynrychioli llaciau twyni llaith yng
Ngogledd Cymru. Mae cylchoedd helaeth o
blanhigion twyn agored a llawer o laciau twyni
llaith yn dal yno, er y bu newidiadau yn y lefel
trwythiad sydd i’w briodoli’n rhannol i dwf y
goedwig fasnachol. Mae’r newidiadau wedi
dylanwadu ar ddatblygiad llaciau twyni llaith sydd,
serch hynny, yn cadw mwyafrif nodweddion
hanfodol y math o gynefin.
Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – a bydd
unrhyw golled o ganlyniad i brosesau naturiol ac
nid y CRhT.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oedd map Rheoliad 33 ar gael i nodi lleoliad y
cynefin penodol hwn. Gallai’r cynefin hwn gael ei
gyfyngu gan HTL yn Uned Bolisi 17.3 yn y cyfnod
cyntaf, os yw’r cynefin yn neu dan ddylanwad
Uned Bolisi 17.3. Fodd bynnag, nid yw bwriad
polisi HTL yn y cyfnod cyntaf ond ar hyd mur
presennol y cei nad yw’n cyfyngu nac yn
dylanwadu ar symudiad gwaddodion a datblygiad
llaciau twyni llaith. Felly, mae’n annhebygol o
effeithio ar y nodwedd twyni am nad oes unrhyw
gyfyngiad i’w ddisgwyl.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.

Llynnoedd ewtroffaidd
naturiol gyda
phlanhigion
Magnopotamion neu
fath Hydrocharition

Amherthnasol

 Helaethder cynefin
 Cyflwr y nodwedd
 Presenoldeb
rhywogaethau
ymosodol estron

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Mae dosbarthiad y llynnoedd yn adlewyrchu eu statws ffisiograffig fel llynnoedd a
gronnwyd gan dwyn o ddyffrynnoedd bas.
 Maint (arwynebedd) y cynefin yw 30ha, heblaw os yw’n llai oherwydd dilyniant naturiol
i gorstir neu gors.
 Mae dalgylch y llynnoedd yn dal i ddarparu ansawdd a swmp digonol o ddŵr.
 Caiff lefel dŵr priodol ei gynnal drwy gydol y flwyddyn, (amrywiad tymhorol +/‐ 30cm).
 Mae ansawdd dŵr yn nodweddiadol o lynnoedd bas morol, alcalinaidd iawn, fel ag i
gadw pH 7‐9, alcalinedd 1500‐2500μeq/l, ocsigen toddedig a Chyfanswm Ffosfforws
blynyddol brig <50μg/l.
 Mae gwerthoedd α cloroffyl yn isel, ac yn ddigonol i ganiatáu dosbarthu’r ddau lyn fel
‘Da’ neu well o ran ‘llyn bas alcalinaidd iawn’ gan ddefnyddio dulliau dosbarthu’r
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.
 Y rhywogaethau nodweddiadol yw planhigion dyfrol boddedig gan gynnwys Elatine
hydropiper, Potamogeton trichoides, P pectinatus, P. perfoliatus P. lucens, Ranunculus
circinatus, , Eleocharis acicularis, Myriophyllum spicatum, Callitriche hermaphroditica a
Chara spp..
 Dylai planhigion dyfrol newydd ymddangos, yn nodweddiadol Phragmites australis,
Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Typha latifolia, Alisma plantago‐
aquatica, and Litorella uniflora fod yn bresennol ar y draethlin.
 Dylai rhywogaethau ymosodol neu aflonyddol fel Crassula helmsii neu bysgod breision
fod yn absennol.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

3

Mae darn o ddŵr croyw ym mhen ACA Twyni
Abermenai i Aberffraw. Nid yw unrhyw bolisi CRhT
yn berthnasol i’r llyn hwn ac mae Unedau Polisi
cyfagos yn annhebygol o gael effaith ar
gyfanrwydd y nodwedd. Bydd unrhyw ymateb i
gynnydd yn lefel y môr yn digwydd yn naturiol.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :

Llysiau’r afu
Petalophyllum ralfsii

Llaciau twyni llaith

 Helaethder y
nodwedd
 Cyflwr y cynefin

 Mae poblogaeth llysiau’r afu’n sefydlog neu’n cynyddu.
 Mae llysiau’r afu i’w cael mewn llaciau twyni llaith lle mae Equisetum variegatum yn
gyffredin, ar hyd a lled y safle lle mae cyflwr y cynefin yn addas, h.y. adrannau
Aberffraw a Niwbwrch.
 Mae llac twyni llaith gyda thywod noeth neu gramen ddeilbridd a llystyfiant byr gydag
Equisetum variegatum yn nodweddiadol ohono’n bresennol yn adrannau Aberffraw a
Niwbwrch lle gwaddod ac amgylchiadau hydrolegol yn caniatáu (gwelwch amcan llaciau
twyni llaith).
 Caiff cystadleuaeth rhywogaethau eraill ei rheoli (gan gynnwys cysgodi).
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – a bydd
unrhyw golled o ganlyniad i brosesau naturiol ac
nid y CRhT.
Nid oedd map Rheoliad 33 ar gael i nodi lleoliad y
cynefin penodol hwn. Gallai’r cynefin hwn gael ei
gyfyngu tua’r tir yn y cyfnod cyntaf, os yw’r cynefin
yn neu dan ddylanwad Uned Bolisi 17.3. Fodd
bynnag, nid yw bwriad polisi HTL yn y cyfnod
cyntaf ond ar hyd mur presennol y cei nad yw’n
cyfyngu nac yn dylanwadu ar gymunedau llysiau’r
afu a’u datblygiad.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar y cynefin hwn sy’n
cynnal llysiau’r afu yn PDZ 17.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :

Tafolen y traeth Rumex
rupestris

Traethau creigiog,
traethau tywodlyd a
chyfordraethau.
Llwyfannau’r lan.
Llethrau isaf
clogwyni.
Anfynych ar laciau
twyni.

 Presenoldeb /
absenoldeb
 Nifer yr unigolion
 Strwythur y
llystyfiant










Mae poblogaeth tafol y traeth yn sefydlog neu’n cynyddu.
Mae tafol y traeth i’w cael mewn 3 lle o leiaf ar hyd a lled y safle.
Mae cyfleoedd i hadau wasgaru ar y môr.
Mae cynefin glannau nentydd agored, tryddiferiadau clogwyni meddal arfordirol neu
byllau llaciau twyni’n ddigonol ar gyfer ei barhad.
Caiff cyflenwad dŵr croyw digonol ei gynnal.
Caiff tir noeth neu ardaloedd a aflonyddwyd (e.e. gan anifeiliaid pori) eu cynnal i
ganiatáu egino.
Caiff cystadleuaeth rhywogaethau eraill ei rheoli (gan gynnwys cysgodi).
Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.

Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – a bydd
unrhyw golled o ganlyniad i brosesau naturiol ac
nid y CRhT.
Nid yw’r lan a’r gyfundrefn dwyni sy’n datblygu’n
debygol o gael eu heffeithio gan y polisi HTL yn y
cyfnod cyntaf yn Uned Bolisi 17.3 oherwydd nad
yw’r nodwedd ar ochr aber Uned Bolisi 17.3 ac,
felly, nid oes cyfyngiad i’w ddisgwyl ar fur
presennol y cei o fwriad polisi HTL. O ganlyniad, ni
fydd effaith ar y cynefinoedd cynhaliol a’u
swyddogaeth.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar y cynefin hwn sy’n
cynnal tafolen y traeth yn PDZ 17.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed
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Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Cors Heli Glannau Môn

Aberoedd

Amherthnasol

Salicornia a phlanhigion
unflwydd eraill yn cytrefu
llaid a thywod

 Maint
 Dosbarthiad gofodol
cymunedau aberol





Amherthnasol

Maint
Dosbarthiad
Cyflwr
Dosbarthiad a
helaethder cymuned
cordwellt cyffredin
Spartina anglica
SM6 yn y parth
morfa heli arloesol

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Caiff dosbarthiad a maint yr aberoedd, a’r cynefinoedd ynddynt, eu penderfynu’n
bennaf gan adeiledd naturiol a phrosesau amgylcheddol.
 Caiff yr adeileddau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hirdymor yr aberoedd
a’r cynefinoedd a rhywogaethau nodweddiadol ynddynt eu cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion yr aberoedd, a’u hamrywiad
naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n bennaf gan brosesau naturiol cyflenwi a
chludo gwaddod.
 Nid yw ansawdd strwythur cynefin wedi’i ddiraddio’n fwy o ganlyniad i weithrediad
dynol neu gan ddeunyddiau o darddiad anthropogenig.
 Caiff y prosesau amgylcheddol naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hirdymor yr
aberoedd, y cynefinoedd sydd ynddynt a’u rhywogaethau nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff cemeg dŵr a gwaddod eu penderfynu’n bennaf gan brosesau hydrodynamig,
hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Caiff y gyfundrefn a graddiannau halltedd yn yr aberoedd eu penderfynu’n bennaf gan
brosesau hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Caiff rhywogaethau nodweddiadol eu penderfynu’n bennaf gan ddynameg poblogaeth
gynhenid a phrosesau ecolegol.
 Caiff cyfoeth rhywogaethau, dynameg poblogaeth, digonedd, biomas, strwythurau
poblogaeth, iechyd ffisiolegol, gallu atgenhedlol, denu, cyrhaeddiad a symudedd eu
cynnal.
 Mae rheoli gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o ddiraddio dosbarthiad,
maint, strwythur, swyddogaeth neu boblogaethau nodweddiadol rhywogaethau’r
nodwedd, yn briodol i gynnal statws cadwraethol ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.
 Mae rheoli pysgodfeydd masnachol presennol ar gyfer rhywogaethau
nodweddiadol yn sicrhau nad yw manteisio ar rywogaethau’n ddim mwy nag
uchafswm cynnyrch cynaliadwy ac yn sicr yn yr hirdymor.
 Caiff dosbarthiad a helaethder Salicornia eu penderfynu’n bennaf gan adeiledd naturiol
a phrosesau amgylcheddol.
 Caiff yr adeileddau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hirdymor Salicornia a
phlanhigion unflwydd eraill a’u rhywogaethau nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion Salicornia a phlanhigion unflwydd
eraill, a’u hamrywiad naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n bennaf gan
brosesau naturiol cyflenwi a chludo gwaddod.
 Caiff geomorffoleg y nodwedd Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill, a’i amrywiad
naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n bennaf gan y ddaeareg sylfaenol a
phrosesau amgylcheddol naturiol.
 Caiff y prosesau amgylcheddol naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hirdymor y
nodwedd Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill a’i rhywogaethau nodweddiadol eu
cynnal.
 Caiff y prosesau hydrograffig a meteorolegol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y
nodwedd Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill a’i rhywogaethau nodweddiadol eu
penderfynu’n bennaf gan brosesau amgylcheddol naturiol.
 Caiff cyfundrefn a graddiannau halltedd y nodwedd Salicornia a phlanhigion unflwydd
eraill eu penderfynu’n bennaf gan brosesau hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol
naturiol.
 Mae maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn aros o fewn amrediadau na allai
fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y cymunedau Salicornia a phlanhigion
unflwydd eraill, eu dosbarthiad a’u cyrhaeddiad.
 Mae halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol yn
aros islaw lefelau a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y cymunedau
Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill, eu dosbarthiad a’u cyrhaeddiad.
 Caiff lefelau ocsigen toddedig yn y golofn ddŵr a gwaddodion eu penderfynu’n bennaf
gan brosesau amgylcheddol naturiol.
 Mae cymunedau rhywogaethau nodweddiadol yn cadw eu statws cadwraeth dros
gyfnod hir fel cydrannau hyfyw o’r cynefinoedd Salicornia a phlanhigion unflwydd eraill.
Mae rheolaeth briodol o weithgareddau sy’n debygol o ddiraddio dosbarthiad, maint,
strwythur, swyddogaeth neu rywogaethau nodweddiadol cymunedau’r nodwedd, ar
gyfer cynnal statws cadwraethol ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.

5

Heb fod yn bresennol yn PDZ 17.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir :
Yn PDZ 17, dim ond Unedau Polisi 17.2, 17.3 ac
17.4 sydd ar bwys yr ACA hon ac, o’r rhain, polisi
dewisol Uned Bolisi 17.2 ac 17.4 yw NAI. Felly, y
disgwyl yw y bydd y twyni tywod yn gallu ymateb
yn naturiol i gynnydd yn lefel y môr – a bydd
unrhyw golled o ganlyniad i brosesau naturiol ac
nid y CRhT.
Ar y cyfan, mae’n debygol y bydd y morfa heli o
flaen y twyni’n datblygu gyda chynnydd yn lefel y
môr; fodd bynnag, nodwyd HTL yn y cyfnod cyntaf
yn Aberffraw ei hun fel cyfyngiad all fod ar
ddatblygiad morfa heli. Fodd bynnag, o dderbyn
natur sianel y distyll ar hyd llawer o’r Uned Bolisi
ac o dderbyn llethr serth y tir tua’r gorllewin, byddai
cyfyngiad naturiol ar ehangu’r morfa heli hyd yn
oed gyda senario naturiol.
Bydd MR arfaethedig yn y ddau gyfnod olaf yn
lliniaru’r cyfyngiadau ar ddatblygiad naturiol y
gyfundrefn ac, felly, bydd yn caniatáu datblygiad
naturiol yr arfordir yn y pen draw.
Mae’r gwastadeddau tywod yn Uned Bolisi 17.2 lle
mae polisi dewisol o NAI yn ystod pob cyfnod.
Felly, bydd unrhyw golli cynefin yn digwydd o
ganlyniad i brosesau naturiol yn hytrach na
pholisïau CRhT2.
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Nodwedd Gymhwysol

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod heb
fod dan ddŵr y môr ar
drai

Dol heli Iwerydd (ASM)

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Amherthnasol

 Maint
 Dosbarthiad
biotopau
 Cyfansoddiad y
gymuned
 Helaethder biotopau
nodedig
 Cyfansoddiad
rhywogaethau
biotopau nodedig

Amherthnasol

 Helaethder dol heli
Iwerydd
 Cyflwr cyfundrefn
geinciau a phantiau
heli ASM
 Dosbarthiad
planhigion
 Strwythur glaswellt

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

 Caiff dosbarthiad a maint y gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod, a’r cynefin
ynddynt, eu penderfynu’n bennaf gan adeiledd naturiol a phrosesau amgylcheddol.
 Caiff y strwythurau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y
gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod, a’r cynefin a rhywogaethau nodweddiadol
ynddynt eu cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion y gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod, a’u hamrywiad naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n
bennaf gan brosesau naturiol cyflenwi a chludo gwaddod.
 Nid yw ansawdd strwythur cynefin wedi’i ddiraddio’n fwy o ganlyniad i weithrediad
dynol neu gan ddeunyddiau o darddiad anthropogenig.
 Caiff y prosesau amgylcheddol naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y
gwastadeddau llaid a gwastadeddau tywod, y cynefinoedd sydd ynddynt a’u
rhywogaethau nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff cemeg dŵr a gwaddod eu penderfynu’n bennaf gan brosesau hydrodynamig,
hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Caiff cyfundrefn a graddiannau halltedd yn y gwastadeddau llaid a gwastadeddau
tywod eu penderfynu’n bennaf gan brosesau hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol
naturiol.
 Caiff rhywogaethau nodweddiadol eu penderfynu’n bennaf gan ddynameg poblogaeth
gynhenid a phrosesau ecolegol y cyfoeth rhywogaethau, dynameg poblogaeth,
digonedd, biomas, strwythurau poblogaeth, iechyd ffisiolegol, gallu atgenhedlol, denu,
cyrhaeddiad a symudedd eu cynnal.
 Mae rheoli gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o ddiraddio dosbarthiad,
maint, strwythur, swyddogaeth neu boblogaethau nodweddiadol rhywogaethau’r
nodwedd, yn briodol i gynnal statws cadwraethol ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.
 Mae rheoli pysgodfeydd masnachol presennol ar gyfer rhywogaethau nodweddiadol yn
sicrhau nad yw manteisio ar rywogaethau’n ddim mwy nag uchafswm cynnyrch
cynaliadwy ac yn sicr yn yr hirdymor.
 Caiff dosbarthiad a maint y dolydd heli eu penderfynu’n bennaf gan adeiledd naturiol a
phrosesau amgylcheddol.
 Caiff y strwythurau cynefin naturiol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y dolydd heli
a’r rhywogaethau nodweddiadol eu cynnal.
 Caiff dosbarthiad gronynnau a strwythur gwaddodion y dolydd heli, a’u hamrywiad
naturiol, dosbarthiad a maint, eu penderfynu’n bennaf gan brosesau naturiol cyflenwi a
chludo gwaddod.
 Caiff geomorffoleg y dolydd heli, a’i amrywiad naturiol, dosbarthiad a maint, eu
penderfynu’n bennaf gan y ddaeareg sylfaenol a phrosesau amgylcheddol naturiol.
 Caiff y prosesau hydrograffig a meteorolegol angenrheidiol i gynhaliaeth hir‐dymor y
dolydd heli a’u rhywogaethau nodweddiadol eu penderfynu’n bennaf gan brosesau
amgylcheddol naturiol.
 Caiff cyfundrefn a graddiannau halltedd yn y dolydd heli eu penderfynu’n bennaf gan
brosesau hydrodynamig, hydrolegol a meteorolegol naturiol.
 Mae maetholion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn aros o fewn amrediadau na allai
fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor cymunedau’r dolydd heli, eu dosbarthiad a’u
cyrhaeddiad.
 Mae halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol yn
aros islaw lefelau a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hir‐dymor cymunedau’r dolydd
heli, eu dosbarthiad a’u cyrhaeddiad.
 Caiff lefelau ocsigen toddedig yn y golofn ddŵr a gwaddodion eu penderfynu’n bennaf
gan brosesau amgylcheddol naturiol;
 Caiff dosbarthiad morfa heli o arloesol, corstir canol isaf a chorstir canol uchaf a’u
trosiad i ddŵr croyw a llystyfiant daearol eu cynnal.
 Mae cymunedau rhywogaethau nodweddiadol yn cadw eu statws cadwraeth dros
gyfnod hir fel cydrannau hyfyw o gynefinoedd y dolydd heli.
 Caiff cyfoeth rhywogaethau, dynameg poblogaeth, digonedd, biomas, strwythurau
poblogaeth, iechyd ffisiolegol, gallu atgenhedlol, denu, cyrhaeddiad a symudedd eu
cynnal.
 Mae rheolaeth briodol o weithgareddau sy’n debygol o ddiraddio dosbarthiad, maint,
strwythur, swyddogaeth neu rywogaethau nodweddiadol cymunedau’r nodwedd, ar
gyfer cynnal statws cadwraethol ffafriol ac yn sicr yn yr hirdymor.
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Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Glannau Ynys Gybi

Clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig

Rhostiroedd sych
Ewropeaidd

Rhostiroedd gwlyb
gogledd Iwerydd gydag
Erica tetralix

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

 Helaethder clogwyni
môr dan dyfiant o
arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig
(gan gynnwys
planhigion clogwyni
ac agennau,
glaswelltir morol a
rhostir morol).
 Cyflwr clogwyni
môr dan dyfiant o
arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig
(gan gynnwys
planhigion
clogwyni ac
agennau,
glaswelltir morol a
rhostir morol).

 Maint y rhostir sych
 Cyflwr y rhostir sych
 Dosbarthiad y rhostir
sych

 Helaethder rhostir
gwlyb
 Cyflwr rhostir gwlyb
 Dosbarthiad rhostir
gwlyb

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

 Mae planhigion clogwyni ac agennau, glaswelltir morol a rhostir morol i’w cael ar hyd a
lled y safle mewn mannau priodol a chaiff eu maint a dosbarthiad cymharol eu
penderfynu gan ffurf y tir, amlygrwydd, pori a digwyddiadau stocastig naturiol (e.e.
stormydd).
 Ffurfiwyd llystyfiant y clogwyni o blanhigion brodorol fel troellig arfor Spergularia
rupicola lafant y môr (Limonium britannicum, L procerum, L. binervosum) a ffenigl y môr
Crithmum maritimum.
 O ddewis mae planhigion estron, fel ffigysen y Penrhyn Carpobrotus edulis neu lysiau
gwlithog porffor Disphyma crassifolium yn absennol neu o leiaf heb fod yn lledaenu.
 Mae glaswelltir morol ar silffoedd uwch y clogwyni arfordirol a phen clogwyni.
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y glaswelltir morol: peiswellt coch Festuca
rubra, clustog Mair Armeria maritima; seren y gwanwyn Scilla verna a llyriad arfor
Plantago maritima
 Gweundir morol yw ardaloedd mewndirol y glaswelltir morol.
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y gweundir morol: eithin mân Ulex gallii,
clustog Mair Armeria maritima, llyriad arfor Plantago maritima, llyriad corn carw
Plantago coronopus neu seren y gwanwyn Scilla verna.
 Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn enwedig rhedyn
ungoes Pteridium aquilinum ac eithin Ffrengig Ulex europaeus a rhywogaethau gwair
sy’n dangos arwyddion gwelliant gan gynnwys maeswellt rhedegog Agrostis stolonifera,
yn absennol bennaf i raddau helaeth o’r rhostir.
 Bydd poblogaethau cynaliadwy o’r planhigion sy’n ffurfio casgliad planhigion prin
clogwyni môr Iwerydd yn bresennol, yn arbennig: chweinllys Ynys Gybi Tephroseris
integrifolia, lafant y môr (Limonium britannicum, L. procerum, L. binervosum), cen blew
euraid Teloschistes flavicans a chen rhuban blewog Heterodermia leucomelos.
 Bydd holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn, gan gynnwys
dwysedd pori a llosgi, dan reolaeth.
 Mae rhostir sych yn gorchuddio dim llai na’r maint presennol a fapiwyd (i’w
benderfynu)
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y rhostir sych: grug Calluna vulgaris; grug y
mêl Erica cinerea, eithin mân Ulex gallii.
 Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn enwedig rhedyn
ungoes Pteridium aquilinum, glaswellt y gweunydd Molinia caerulea ac eithin mân Ulex
gallii yn cael eu rheoli.
 Bydd 70% o’r rhostir sych mewn ‘cyflwr da’.
 Mae’r rhostir sych yn darparu bwyd toreithiog a hygyrch i’r frân goesgoch yn magu.
 Mae’r rhostir sych yn cynnal poblogaethau cynaliadwy o lindag (yn ei flodau).
 Mae cor‐rosyn rhuddfannog i’w gael mewn 5 lle gwahanol o leiaf (Ynys Lawd, gogledd
Porth Dafarch, Porth y Garan, llwybr Pant yr Hyman, rhos Pant yr Hyman) gyda 200
planhigyn yr un o leiaf.
 Mae merywen y mynydd i’w chael mewn 3 lle o leiaf yn dod i gyfanswm o 50 planhigyn.
 Mae’r rhostir sych yn cynnal poblogaeth hyfyw o’r glesyn serennog.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
 Mae rhostir gwlyb yn gorchuddio dim llai na’r maint presennol a fapiwyd (i’w
benderfynu)
 Mae’r planhigion canlynol yn gyffredin yn y rhostir gwlyb: grug Calluna vulgaris; grug
croesddail Erica tetralix, migwyn Sphagnum spp., tamaid y cythraul Succisa pratensis a
Narthecium ossifragum.
 Bydd rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg pori, yn enwedig rhedyn
ungoes Pteridium aquilinum, glaswellt y gweunydd Molinia caerulea ac eithin mân Ulex
gallii yn cael eu rheoli.
 Bydd 70% o’r rhostir gwlyb mewn ‘cyflwr da’.
 Mae’r rhostir gwlyb yn cynnal cynaliadwy poblogaethau (blodeuog) o grwynllys y gors,
crafanc ddŵr drillabedog, a phelenllys gronynnog.
 Mae’r rhostir gwlyb yn cynnal poblogaeth hyfyw o griciaid hirgorn y gors.
 Gall y rhostir gwlyb gyfrannu at gynnal meta‐boblogaeth brith y gors.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
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Mae nodwedd clogwyni’r ACA hon yn Uned Bolisi
17.14 gyda pholisi dewisol NAI ar gyfer yr uned
gyfan hon. Felly nid oes disgwyl dim effeithiau
uniongyrchol neu anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r
clogwyni dan dyfiant yn cael erydu’n naturiol.
Byddai hyn yn caniatáu dilyniant naturiol o
blanhigion, ac ymateb gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod rhynglanwol a chynefinoedd
twyni i gynnydd yn lefel y môr.

Ie

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Glannau Ynys Gybi yw’r safle pwysicaf yng
Ngogledd Cymru am ffurfiau morol ar rostiroedd
sych Ewropeaidd. Y prif fathau DCLl yw rhostir H7
Calluna vulgaris - Scilla verna a rhostir H8 Calluna
vulgaris - Ulex gallii. Mae’r gweundir sych yn
gysylltiedig ag ardaloedd bach o rostir gwlyb ac yn
ffurfio rhan o ddosbarthiad cyflawn o laswelltir
morol trwy rostir morol i rostir mewndirol gyda
rhedyn ungoes Pteridium aquilinum i brysgwydd
mieri Rubus fruticosus. Mae’r rhostir yn lle pwysig
i’r cor-rosyn rhuddfannog Tuberaria guttata.
Mae nodwedd clogwyni’r ACA hon yn Uned Bolisi
17.14 gyda pholisi dewisol NAI ar gyfer yr uned
gyfan hon. Felly nid oes disgwyl dim effeithiau
uniongyrchol neu anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.

Ie

Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y byddai’r
clogwyni dan dyfiant yn cael erydu’n naturiol.
Byddai hyn yn caniatáu dilyniant naturiol o
blanhigion.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar nodweddion diddordeb
yn PDZ 17.
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Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid
Afonydd llanwol.
Aberoedd.
Rhywogaethau Erthygl
Gwastadeddau llaid.
4.1 pwysig yn
Gwastadeddau
rhyngwladol (magu):
tywod. Morlynnoedd
Môr-wennol ffrwynog
(gan gynnwys pantiau
Sterna dougallii, môrgwaith halen)
 Maint poblogaeth
wennol gyffredin Sterna
Graean. Clogwyni
 Cynhyrchiant
hirundo, môr-wennol y
môr. Ynysigau
gogledd Sterna
Gweundir a phrysgdir
paradisaea, môrCorsydd, corstiroedd,
wennol bigddu Sterna
ffeniau
sandvicensis
Morfeydd heli. Dolydd
halen. Peithiau halen
Glannau Ynys Gybi / Holy Island Coast SPA
Gweundir a
phrysgwydd
Graean.
Rhywogaethau Erthygl
Clogwyni môr.
4.1 bwysig yn
 Poblogaeth fagu
Ynysigau.
rhyngwladol (magu a
 Poblogaeth fagu
Glaswelltir
llaith.
gaeafu): Brân
 Cyflwr y cynefin
Glaswelltir
mesoffil
goesgoch
porthi
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Corsydd, corstiroedd
a ffeniau

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

Targed

Effeithiau Posibl

 Mae nifer y gwenoliaid y môr sy’n magu yn yr AGA yn sefydlog neu’n cynyddu.
 Mae nifer y cywion sy’n magu’n llwyddiannus yn yr AGA a thu hwnt yn ddigon i
gynorthwyo cynnal y boblogaeth.
 Nid yw cyrhaeddiad a dosbarthiad gwenoliaid y môr yn yr AGA a thu hwnt yn cael ei
gyfyngu na’i rwystro.
 Mae maint cynefinoedd cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan wenoliaid y môr yn
sefydlog neu’n cynyddu.
 Mae cynefinoedd cynhaliol o ansawdd ddigonol ar gyfer gofynion gwenoliaid y môr.
 Mae ffynonellau bwyd priodol a digonol ar gyfer gwenoliaid y môr o fewn cyrraedd i’r
AGA.
 Mae gweithrediadau neu ddigwyddiadau sy’n debygol o effeithio ar
gynaliadwyedd y boblogaeth dan reolaeth.

 Poblogaeth fagu’r frân goesgoch yn yr AGA yw 18 pâr o leiaf, a dylai 12 o leiaf ohonynt
fod yn SoDdGA Glannau Ynys Gybi / Tre Wilmot a dylai 6 o leiaf fod yn SoDdGA Glannau
Rhoscolyn.
 Poblogaeth y frân goesgoch heb fod yn magu yw o leiaf 18 unigolyn neu 2.5% o
boblogaeth aeafu Gwledydd Prydain.
 Cynefin addas digonol (gan gynnwys clogwyni môr Iwerydd, glaswelltir morol, rhostir
morol, rhostir gwlyb a rhostir sych) yn bresennol ac mewn cyflwr priodol i gynnal y
poblogaethau magu.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan reolaeth.
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Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae polisïau ar gyfer Unedau Polisi 17.6
(HTL/HTL/MR) ac 17.7 (HTL/HTL/HTL) ar bwys yr
AGA. Fodd bynnag, byddant yn effeithio ar
nodweddion y cynefin presennol ar neu o gwmpas
AGA Ynys Feurig o fewn polisi NAI Uned Bolisi
17.8.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar y cynefin hwn sy’n
cynnal y fôr-wennnol yn PDZ 17.

Mae nodwedd clogwyni’r ACA hon yn Uned Bolisi
17.14 gyda pholisi dewisol NAI ar gyfer yr uned
gyfan hon. Felly nid oes disgwyl dim effeithiau
uniongyrchol neu anuniongyrchol o ganlyniad i
bolisi rheoli’r arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw oherwydd y
byddai’r cynefinoedd cynhaliol yn cael erydu’n
naturiol a datblygu trwy ddilyniant naturiol.
Ni fydd polisïau CRhT2 yn peri colli nac yn
effeithio er gwaeth ar y cynefin hwn sy’n
cynnal y frân goesgoch yn PDZ 17.
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Helaethiad I-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 18 :

PDZ 18 Gogledd Ynys Môn: Twyn Cliperau i Drwyn Cwmrwd

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA Bae Cemlyn
Ymwthiad halwynog / Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r
Arfordir:
Caiff morlyn Cemlyn ar arfordir gogleddol Ynys Môn,
Gogledd Cymru, ei ystyried fel yr enghraifft orau o
forlyn arfordirol hallt yng Nghymru. Gwahanwyd y
morlyn o’r môr gan draethell gyda sianel gul yn y pen
gorllewinol, yr adeiladwyd llifddor ar ei thraws yn y
1930au. Mae dŵr y môr yn cael ei gyfnewid yn bennaf
trwy’r llifddor a thrylifo trwy’r draethell, er bod
tonnau’n torri dros y draethell pan fydd stormydd
eithafol yn cyd‐daro â llanwau mawr.
Yn ACA Bae Cemlyn y polisi dewisol yw MR yn y cyfnod
cyntaf gyda NAI yn y ddau gyfnod olaf.

Morlynnoedd arfordirol

Amherthnasol

 Maint
 Mesurau poblogaeth
rhywogaeth

 Nid oes unrhyw arwynebedd yn cael ei golli heblaw hynny oherwydd
prosesau naturiol.
 Mae’r cymunedau planhigion ac anifeiliaid arbenigol yn y morlyn yn aros.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

Bwriad polisi MR yw rheoli’r newid naturiol yn ystod y
cyfnod cyntaf a bwriad NAI at ei gilydd yn ystod y ddau
gyfnod olaf fyddai caniatáu datblygiad naturiol yr ardal
gyfan, gyda’r rheoli dechreuol yno’n sicrhau bod hyn
yn digwydd yn raddol ac yn caniatáu trawsnewid
amgylchiadau’n raddol. Bwriad MR yw rhoi cyfle i
eiddo addasu mewn ymateb i effeithiau cynnydd yn
lefel y môr yn y dyfodol. Fodd bynnag, o ran y
nodweddion a thargedau, bwriad y polisi yw peidio ag
effeithio’n uniongyrchol ar gynefin y morlyn trwy darfu
ar ôl troed, ond trwy gynnal a chadw’r gored a’i thynnu
yn y pen draw yn ystod y cyfnod cyntaf. Bydd hyn yn
caniatáu rheoli lefel y dŵr ŵr mwyn symud yn nes at yr
amrywiad hydrolegol naturiol fyddai’n digwydd gyda
thynnu’r gored a rhoi cyfle, felly, i’r cymunedau
planhigion ac anifeiliaid yn y morlyn addasu. Fodd
bynnag, mae ansicrwydd yn aros, oherwydd y gallai
cymunedau’r morlyn gael eu colli neu ddifodi os bydd
newid rhy chwim neu afreoledig o hydroleg y morlyn
yn digwydd oherwydd rheoli’r gored yn amhriodol, er y
gallai cymunedau ymateb yn gyflym i’r newidiadau hyn
hefyd.

Er mwyn rheoli’r newid yng
nghymunedau’r morlyn yn
briodol, dylid llunio a
gweithredu strategaeth i
nodi rheolaeth briodol o
lefelau a thresmasiad dŵr
dros y gored yn ystod y
cyfnod cyntaf er mwyn
cyflawni cyfundrefn
naturiol y morlyn yn yr ail
gyfnod. Dylid ymgymryd â’r
strategaeth ar y cyd â
CCGC er mwyn sicrhau bod
dilyniant cymunedau a
datblygu tuag at strwythur
naturiol y gymuned mewn
cyfnod priodol.

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl yn y cyfnod cyntaf
o ganlyniad i bolisi CRhT.

Mae NAI yn y ddau gyfnod olaf yn debygol o arwain at
leihau mwy ar arwynebedd cynefin y morlyn. Ar ben
hynny, gallai bylchu ddigwydd gan newid nodweddion
ffisegol a chemegol y morlyn, a allai beri newidiadau
sylweddol i gymunedau planhigion ac anifeiliaid y
morlyn. Byddai’r newid hirdymor hwn yn digwydd
oherwydd y prosesau erydu a bylchu naturiol (all
beidio â digwydd o angenrheidrwydd) ac na fyddai o
ganlyniad i’r CRhT.
Fe allai cymunedau’r morlyn newid yn ystod y cyfnod
cyntaf. Fodd bynnag, byddai newid ym maint y morlyn
o ganlyniad i brosesau geomorffolegol arfordirol
naturiol, er enghraifft yn gweithredu ac yn dylanwadu
ar symud y grib raeanog tua’r tir o’i sefyllfa bresennol.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd
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Ie

Nodwedd Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gallai’r newidiadau i’r cymunedau ddigwydd yn gyflym
heb eu rheoli’n briodol gan beri colledion mwy o
gymunedau a chyfnodau hwy ar gyfer ailddatblygu’r
dilyniant naturiol, fyddai’n peri effaith andwyol ar
gyfanrwydd nodwedd morlyn y safle.

Planhigion parhaol o
lannau caregog

Amherthnasol

AGA Ynys Feurig, Bae Cemlyn ac Ynysoedd y Moelrhoniaid
Afonydd llanwol.
Aberoedd.
Gwastadeddau llaid.
Gwastadeddau tywod.
Morlynnoedd (gan gynnwys
pantiau gwaith halen)
Graean.
Clogwyni môr.
Ynysigau.
Gweundir a phrysgdir
Rhywogaethau Erthygl
Corsydd, corstiroedd, ffeniau
4.1 pwysig yn
rhyngwladol (magu):
Môr-wennol ffrwynog
Sterna dougallii, môrwennol gyffredin Sterna
hirundo, môr-wennol y
gogledd Sterna
paradisaea, môrwennol bigddu Sterna
Morfeydd heli.
sandvicensis
Dolydd halen.
Peithiau halen.

 Maint y cynefin
 Ansawdd cynefin
 Adeiledd ffisegol:
ymarferoldeb a
chyflenwad
gwaddod

 Caiff helaethder planhigion y traethellau ei gynnal oni bai iddo gael ei
newid gan ddigwyddiadau naturiol (e.e. storm).
 Caiff rhywogaethau cydrannol o blanhigion nodweddiadol traethellau eu
cynnal.
 Mae rhywogaethau goresgynnol estron (e.e. Fallopia japonica) yn
absennol.
 Mae rheolaeth gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol o niweidio
neu ddiraddio dynameg poblogaeth, cyrhaeddiad a chynefin cynhaliol
naturiol y nodwedd yn briodol i gynnal statws cadwraethol ffafriol ac yn
sicr yn yr hirdymor.

Mae’n annhebygol y byddai angen i MR darfu ar y
traethellau na’r rhywogaethau sydd arnynt yn ystod y
cyfnod cyntaf. Fodd bynnag, cyn penderfynu manylion
y gweithgareddau, fe allai fod tarfu. Fodd bynnag, nid
oes modd gwybod faint fydd o darfu ar yr adeg hon. O
ganlyniad, gallai effaith andwyol ddigwydd yn y
byrdymor.

Ensure no disturbance to
shingle ridge occurs
during MR activities.

Sicrhau nad oes dim tarfu
ar y grib raeanog yn ystod
gweithgareddau MR.

Ie

Bydd NAI yn ystod y ddau gyfnod olaf yn arwain at
symudiad a dilyniant naturiol o’r traethellau a’r
cymunedau llystyfiant.
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir / Ymwthiad
halwynog:
Yn AGA Bae Cemlyn y polisi dewisol yw MR yn y cyfnod
cyntaf gyda NAI fel y polisi dewisol yn y ddau gyfnod
olaf (Uned Bolisi 18.6).

 Maint poblogaeth
 Cynhyrchiant

 Mae nifer y gwenoliaid y môr sy’n magu yn yr AGA yn sefydlog neu’n
cynyddu.
 Mae nifer y cywion sy’n magu’n llwyddiannus yn yr AGA a thu hwnt yn
ddigon i gynorthwyo cynnal y boblogaeth.
 Nid yw cyrhaeddiad a dosbarthiad gwenoliaid y môr yn yr AGA a thu hwnt
yn cael ei gyfyngu na’i rwystro.
 Mae maint cynefinoedd cynhaliol sy’n cael eu defnyddio gan wenoliaid y
môr yn sefydlog neu’n cynyddu.
 Mae cynefinoedd cynhaliol o ansawdd ddigonol ar gyfer gofynion
gwenoliaid y môr.
 Mae ffynonellau bwyd priodol a digonol ar gyfer gwenoliaid y môr o fewn
cyrraedd i’r AGA.
 Mae gweithrediadau neu ddigwyddiadau sy’n debygol o effeithio ar
gynaliadwyedd y boblogaeth dan reolaeth.

Y strategaeth MR fyddai rheoli’r newid naturiol yn
ystod y cyfnod cyntaf a bwriad NAI at ei gilydd yn ystod
y ddau gyfnod olaf fyddai caniatáu datblygiad naturiol
yr ardal gyfan, gyda’r rheoli dechreuol yno’n sicrhau
bod hyn yn digwydd yn raddol ac yn caniatáu
trawsnewid amgylchiadau’n raddol.
Nid oes disgwyl i MR arwain at golli meintiau’r cynefin
cynhaliol cronnus, ond gall beri bod mân newid yng
nghydbwysedd cynefinoedd rhynglanwol, corstir,
rhostir a’r morlyn, er nad oes disgwyl i hynny arwain at
newid nodweddion hanfodol (e.e. ardal nythu neu
adnodd bwyd) y rhywogaethau y dynodwyd y safle ar
eu cyfer.

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol.

Yn y pen draw bydd cryn newid i’r cynefin oherwydd
symud y grib raeanog yn ôl; gan leihau arwynebedd y
morlyn a mwy o donnau’n torri dros y grib. Fodd
bynnag, byddai hyn o ganlyniad i brosesau naturiol yn
yr ardal ac nid o ganlyniad i’r CRhT.
Nid yw’n hysbys a fydd y grib yn bylchu ac a fydd
nodwedd y morlyn arfordirol yn cael ei chynnal yn y
ddau gyfnod olaf. Fodd bynnag, os bydd yn digwydd,
bydd o ganlyniad i brosesau naturiol ac nid o ganlyniad
i bolisi CRhT2.
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Ie

Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 19: PDZ 19 – Baeau’r Gorllewin: Trwyn Cwmrwd i Drwyn Penmon
Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar
gyfanrwydd?

ACA y Fenai a Bae Conwy
Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a
phob un o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu. O ran y
nodwedd bae bas mawr mae’r rhain yn cynnwys:
 Ardaloedd gwaddod lleidiog yn fras o ddeunydd organaidd.
Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael
eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:
 daeareg,
 gwaddodeg,
 geomorffoleg,
 hydrograffeg a meteoroleg,
 cemeg dŵr a gwaddod,
 rhyngweithiadau biolegol.

Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad
 Strwythur a
Swyddogaeth

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn
amrediadau na allant fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor
poblogaeth rywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a
chyrhaeddiad.
 halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o
weithgaredd dynol i fod:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
 islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion
mewn gwaddodion neu fywyd
 islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y
nodweddion, rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu
gyrhaeddiad.
 adennill ac adfer.
Mae hyn yn cynnwys yr angen i adfer rhai nodweddion creigres fel
cymunedau dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau, a rhai
nodweddion gwastadedd llaid a gwastadedd tywod fel y
cynefinoedd gro lleidiog a’r cynefinoedd lleidiog cysgodol. Mae’r
cynefinoedd hyn i gyd hefyd yn rhan o’r nodwedd cilfachau a baeau
mawr.

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae’r lan o Foelfre i Fangor i Gonwy a’r Gogarth yn
cynnwys brithwaith o wahanol fathau gwaddod, sy’n
cynnal cymysgedd amrywiol o gymunedau planhigion
ac anifeiliaid.
Mae’r nodwedd hon yn ardal alltraeth y PDZ hwn.

Ie

Y rhagolwg yw na fydd dim cyfyngiad ar gynefinoedd
amrywiol y nodwedd cilfachau a baeau bas (gwelwch
isod) ac, felly, nid yw’r strwythur a swyddogaeth yn
debygol o newid heblaw trwy brosesau a datblygiad
naturiol o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.

Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd
 cyrhaeddiad
Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:
 bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau
nodweddiadol sy’n destun pysgodfeydd masnachol presennol
fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch
mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw
 bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad
sy’n debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn
briodol i’w gynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar
gyfanrwydd?

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Gwasgfa arfordirol / Prosesau’r arfordir:
Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a
phob un o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu.

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael
eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:
 daeareg,
 gwaddodeg,
 geomorffoleg,
 hydrograffeg a meteoroleg,
 cemeg dŵr a gwaddod,
 rhyngweithiadau biolegol.

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad.
 Strwythur a
swyddogaeth.
 Rhywogaethau
nodweddiadol.

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai

Amherthnasol

Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd
 cyrhaeddiad.

Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a
phob un o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu. O ran y
nodwedd gwastadedd llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r
rhain yn cynnwys:
 Cymunedau gro lleidiog
 Gwellt-y-gamlas bach, gwelyau Zostera noltei
 Cymunedau gwaddod Traeth Lafan.
Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael
eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:
 daeareg,
 gwaddodeg,
 geomorffoleg,
 hydrograffeg a meteoroleg,
 cemeg dŵr a gwaddod,
 rhyngweithiadau biolegol.
Mae hyn yn cynnwys gofyn adfer rhai o nodweddion gwastadeddau
llaid a gwastadeddau tywod fel y cynefinoedd gro lleidiog a
chynefinoedd lleidiog cysgodol.
Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
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Mae Afon Menai a Bae Conwy rhwng tir mawr Cymru
ac Ynys Môn yn in cynnwys cymhlethdod Four Fathom
Banks, sy’n fath cymharol brin o boncen dywod islanwol
yng Nghymru, trwy fod yn gymharol fawr, ac yn eithaf
cysgodol rhag effaith y tonnau ond yn sefyll mewn ardal
o arfordir agored. Mae’r ponciau tywod yn amrywio o
dywodydd lleidiog sefydlog mewn ardaloedd lle mae
llifau llanw gwan i dywod crych cymharol lân wedi’i
ddidoli’n dda yn ardal allanol y boncen lle mae llifau
llanw’n gryfach. Mewn dyfroedd bas iawn, yn enwedig
ger y glannau, mae cymunedau tywodlyd cymharol
gyfoethog o rywogaethau sy’n drwm o fwydod
gwrychog fel Spio filicornis. Yn rhai blynyddoedd pan fo
llawer o gregyn deuglawr, gwelwyd heidiau pwysig yn
rhyngwladol o’r fôr-hwyaden ddu Melanitta nigra yn
ymgynnull yn ardal cymhlethdod y Four Fathom Banks i
fwydo.
Mae’r ponciau tywod islanwol yn PDZ 19 dros 1km
alltraeth ac, felly, byddant yn gallu addasu’n naturiol i
gynnydd yn lefel y môr a bydd y porthiant parhaol o
ddeunydd sy’n deillio o’r polisi NAI yn bennaf ar gyfer yr
uned arfordirol hon yn cynnal y ponciau tywod. Ni fydd
y polisïau HTL yn Uned Bolisi 19.5, 19.10 ac 19.12 yn
effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ar y
ponciau tywod islanwol, gan eu bod yn y cefndraeth y
tu ôl i’r parth rhynglanwol uchaf ac nid oes disgwyl i
iddynt effeithio ar brosesau hydrodynamig neu
symudiad gwaddodion yn lleol neu ar raddfa fwy.

Gwasgfa arfordirol / Prosesau’r arfordir:
Dim ond yn Afon Menai mae’r gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod rhynglanwol o fewn terfynau’r
safle, a dim ond parthau islanwol bas a rhynglanwol
sydd yn y PDZ hwn. Mae polisïau HTL Unedau Polisi
19.5, 19.10 ac 19.12 ym mhen uchaf y parth
rhynglanwol; yn achos Porth Moelfre mae hyn tua 40m
oddi allan i derfynau’r safle, yn y Benllech mae tua
200m oddi allan i derfynau’r safle, ac yn y Traeth Coch
mae dros 600m oddi allan i derfynau’r safle. Ni fyddai
bwriadau HTL yn y ddau gyfnod cyntaf yn ymestyn at
derfynau’r safle ac, felly, ni fyddai unrhyw golled
uniongyrchol o gynefin rhynglanwol. Ar ben hynny,
oherwydd lleoliad yr HTL ar y lan uchaf, nid oes disgwyl
unrhyw newidiadau i brosesau gwaddod neu brosesau
hydrodynamig ac, felly, dim newid i’r cynefinoedd o
fewn y safle sydd gryn bellter i ffwrdd. Ni fydd y polisïau
HTL chwaith yn atal y cynefin islanwol bas a
rhynglanwol isel rhag mudo tua’r tir gyda chynnydd yn
lefel y môr. Felly, nid oes disgwyl unrhyw newid i
ddatblygiad a strwythur naturiol y nodwedd cynefin
rhynglanwol yn y PDZ hwn.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar
gyfanrwydd?

 denu,
 symudedd
 cyrhaeddiad.
Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a
phob un o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu. O ran y
nodwedd bae bas mawr mae’r rhain yn cynnwys;
 Ardaloedd gwaddod lleidiog yn fras o ddeunydd organaidd.
Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael
eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:
 daeareg,
 gwaddodeg,
 geomorffoleg,
 hydrograffeg a meteoroleg,
 cemeg dŵr a gwaddod,
 rhyngweithiadau biolegol.

Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn
amrediadau na allant fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor
poblogaeth rywogaethau’r nodwedd, eu cyflenwad a
chyrhaeddiad.
 halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o
weithgaredd dynol i fod:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
 islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion
mewn gwaddodion neu fywyd
 islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y
nodweddion, rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu
gyrhaeddiad.
 adennill ac adfer
Mae hyn yn cynnwys yr angen i adfer rhai nodweddion creigres fel
cymunedau dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau, a rhai
nodweddion gwastadedd llaid a gwastadedd tywod fel y
cynefinoedd gro lleidiog a’r cynefinoedd lleidiog cysgodol. Mae’r
cynefinoedd hyn i gyd hefyd yn rhan o’r nodwedd cilfachau a baeau
mawr.
Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd
 cyrhaeddiad

Gwasgfa arfordirol / Prosesau’r arfordir:
Mae’r dewisiadau rheoli yn PDZ 19 yn amrywio rhwng
NAI, HTL a MR, gyda NAI ar gyfer mwyafrif y morlin
agored.
Yn yr Unedau Polisi gyda NAI fel y dewis polisi yn y pen
draw bydd yn gadael i’r bae ddal i erydu’n fwy naturiol,
gan wella’r ymddygiad erydu presennol.
NAI yw’r polisi dewisol yn ystod pob cyfnod yn Unedau
Polisi 19.1, 19.3, 19.6, 19.8, 19.9, 19.11, 19.13, 19.15,
19.16 ac 19.17 lle bydd unrhyw golli cynefin yn un o
ganlyniadau’r prosesau naturiol ac nid polisi CRhT2.
HTL yw’r polisi dewisol yn yr Unedau Polisi canlynol:
19.5 = HTL/HTL/MR
19.10 = HTL/HTL/MR
19.12 = HTL/HTL/MR

Ie

Mae’r Unedau Polisi hyn oddi allan i derfyn yr ACA. Tra
gallai HTL gyfyngu cynefinoedd rhynglanwol, nid ydynt
o fewn terfynau safle’r ACA ac, ar y cyd â MR (creu
cynefin rhynglanwol) oddi allan i derfyn yr ACA, ni fydd
unrhyw effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA. Felly, ni
fydd maint y nodwedd cilfachau a baeau mawr bas na
dosbarthiad cymunedau a chynefinoedd ddim yn lleihau
(ond gallai gynyddu gyda chynnydd yn lefel y môr) o
ganlyniad i’r polisïau HTL oherwydd eu lleoliad oddi
allan i derfynau’r safle, a’r ffaith na fyddent yn
dylanwadu nac yn cyfyngu ar ddatblygiad nodweddion y
safle gyda chynnydd yn lefel y môr.

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar
gyfanrwydd?

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol i’w
disgwyl

Ie

 bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau
nodweddiadol sy’n destun pysgodfeydd masnachol presennol
fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch
mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw
 bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad
sy’n debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn
briodol i’w gynnal mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
Ogofâu môr dan ddŵr
neu’n rhannol dan
ddŵr

Amherthnasol

Heb fod yn bresennol yn PDZ 19.
Gwasgfa arfordirol / Prosesau’r arfordir:
Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a
phob un o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu. O ran y
nodweddion creigres mae’r rhain yn cynnwys:
 Cymunedau creigres dan amgylchiadau cysgodol rhag tonnau
ynni mawr, yn cael eu hysgubo gan y llanw
 Cymunedau dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau
 Cymunedau creigresi calchfaen
 Cymunedau creigresi brigiad clai.

Creigresi

Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael
eu diraddio. Ymhlith elfennau pwysig mae:
 daeareg,
 gwaddodeg,
 geomorffoleg,
 hydrograffeg a meteoroleg,
 cemeg dŵr a gwaddod,
 rhyngweithiadau biolegol.

Amherthnasol

Mae hyn yn cynnwys yr angen i adfer rhai nodweddion creigres fel
cymunedau dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau.
Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd
 cyrhaeddiad.

Mae creigresi Afon Menai a Bae Conwy rhwng tir mawr
Cymru ac Ynys Môn yn cynnwys rhaeadr lanwol Afon
Menai, a charreg galch creigresi ar hyd arfordir deddwyrain Ynys Môn ac o gwmpas Ynys Seiriol a
Thrwyn y Fuwch a’r Gogarth. Mae amgylchiadau
amgylcheddol Afon Menai’n anghyffredin. Mae’r dŵr yn
gymharol gymylog, yn cynnwys cryn dipyn o ddeunydd
mewn daliant ac, er bod yr ardal yn cael ei chysgodi’n
dda rhag effaith y tonnau, mae llifau llanw’n gryf, yn
cyrraedd hyd at 8 not (4m yr eiliad) mewn mannau yn
ystod llanwau mawr. O ganlyniad, creigresi Afon Menai
mae cymysgedd amrywiol ac anghyffredin o anifeiliaid
yno sy’n bwydo’n bennaf trwy hidlo eu bwyd o ddŵr y
môr.
Bydd polisïau NAI yn gadael i’r clogwyni sydd wrthi’n
erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod (gan
gynnwys cerrig crynion, creigiau a chlogfeini) i’r
blaendraeth fel na fydd cynnydd yn lefel y môr yn peri
lleihau maint yr amlygiadau rhynglanwol. Bydd erydu ac
amlygu’r clogwyni creigiog hefyd yn dal i amlygu
clogwyni ar gyfer creigresi creigwely.
Mae polisïau HTL yn digwydd lle nad oes unrhyw
greigres (Unedau Polisi 19.10 ac 19.12) neu greigres
gyfyngedig (Uned Bolisi 19.5). Fodd bynnag, mae holl
bolisïau a bwriadau HTL yn digwydd oddi allan i derfyn
yr ACA ac ar y lan uchaf. Ni fyddai bwriad HTL yn
newid symudiad gwaddodion a phrosesau
hydrodynamig yn y parth rhynglanwol ac islanwol
ehangach neu ardaloedd cyfagos. Felly daethpwyd i
gasgliad nad oes unrhyw effaith andwyol ar y cynefin
creigres.
Byddai MR yn y pen draw’n sicrhau na fyddai gwasgfa
arfordirol yn broblem a gallai beri cynefin rhynglanwol
ychwanegol oddi allan i derfynau safle’r ACA a allai
gynnal nodweddion creigres.

AGA Ynys Seiriol
Rhywogaeth Erthygl
4.2 bwysig yn
rhyngwladol (magu):
Mulfran Phalacrocorax
carbo (Gogleddorllewin Ewrop)

Graean. Clogwyni môr.
Ynysigau
Glaswelltir llaith.
Glaswelltir mesoffil
Gweundir a
phrysgwydd

 Maint poblogaeth
 Llwyddiant
atgenhedlol
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 Mae nifer y mulfrain yn magu yn yr AGA yn sefydlog neu’n
cynyddu.
 Mae digonedd a dosbarthiad rhywogaethau ysglyfaeth yn
ddigonol i gynnal y nifer hwn o barau magu ac ar gyfer magu
llwyddiannus.
 Mae rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau
sy’n debygol o effeithio’n wrthwynebus ar y mulfrain yn briodol i
gynnal y nodwedd mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.

4

Y polisi dewisol ar gyfer Ynys Seiriol yw NAI. Mae’r
clogwyni’n ddiamddiffyn a byddant yn gallu ymateb yn
naturiol i gynnydd yn lefel y môr.
Ni fydd effaith sylweddol yn digwydd o ganlyniad i
bolisi’r CRhT.
Ni fydd unrhyw gynefin yn cael ei golli yn AGA Ynys
Seiriol o ganlyniad i bolisi CRhT2.
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Helaethiad G-IV – Tablau Asesu CRhT2 Gorllewin Cymru ar Safleoedd Natura 2000
Tabl 20

PDZ 20 – Llanfairfechan i Lanrwst

Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

Nid oes angen dim

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Ie

ACA Pen y Gogarth

Rhostiroedd sych
Ewropeaidd

Porfeydd sych llednaturiol a
chyfansoddiad
prysgdir: ar
swbstradau calchaidd
(Festuco-Brometalia)

Clogwyni môr dan
dyfiant o arfordiroedd
Iwerydd a’r Baltig

Amherthnasol

Amherthnasol

Amherthnasol

 Helaethder rhostir
sych
 Cyflwr rhostir sych

 Helaethder
porfeydd sych
lled-naturiol
 Cyflwr porfeydd
sych lled-naturiol

 Helaethder
planhigion
clogwyni môr dan
dyfiant
 Cyflwr planhigion
clogwyni môr dan
dyfiant
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 Y rhostir sych yw 25% o gyfanswm arwynebedd y safle o leiaf.
 Mae’r rhostir sych yn cael cyfle i ehangu ar draul rhedyn ungoes ac eithin
Ffrengig ond nid ar draul porfa sych led-naturiol.
 Mae’r rhostir sych yr un mor gryf â grug, grug y mêl ac eithin mân.
 Mae o leiaf 33% o’r rhostir sych yn drwm o rywogaethau gyda’r planhigion
canlynol yn bresennol; cor-rosyn cyffredin, y grogedau, peiswellt y defaid,
hesgen lwydlas y calch, bwtsiasen yr eos, teim gwyllt a phys ceirw.
 Mae cyfnodau arloesi ac adeilad planhigion rhostir yn bresennol.
 Mae rhywogaethau cystadleuol sy’n dangos arwyddion diffyg rheolaeth,
rhedyn ungoes Pteridium aquilinum, eithin Ffrengig Ulex europaeus a
rhywogaethau llwyni a choed brodorol yn cael eu rheoli.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
 Y porfeydd sych lled-naturiol yw 35% o gyfanswm arwynebedd y safle o
leiaf.
 Mae’r porfeydd sych lled-naturiol yn cael cyfle i ehangu ar draul rhedyn
ungoes ac eithin Ffrengig ond nid ar draul rhostir sych.
 Mae’r porfeydd sych lled-naturiol yn gymysgedd llawn rhywogaethau llysiau
mân nodweddiadol, gweiriau a hesg sy’n cynnwys cor-rosyn lledlwyd, corrosyn cyffredin, bwrned, teim gwyllt, y grogedau, pys ceirw, peiswellt y
defaid, cribwellt, crydwellt, ceirchwellt y ddôl, hesgen lwydlas y calch a’r
hesgen gynnar.
 Mae cennau daeardrig, mwsoglau blaenffrwythol, craig noeth a phridd yn
bresennol yn y gymuned glaswelltir cwta agored.
 Mae rhywogaethau sy’n dangos arwyddion gwelliant amaethyddol a/neu
sathru’n brin neu’n absennol.
 Mae rhywogaethau llwyni a choed brodorol a rhedyn ungoes yn brin neu’n
absennol.
 Mae rhywogaethau estron ymosodo fel creigafalau sy’n tyfu’n isel a
charpedog yn absennol.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.
 Ni fydd y clogwyni môr a’u glaswelltir morol cwta cysylltiedig yn fwy na 5%
o’r safle, ac eithrio cwymp clogwyni trychinebus naturiol.
 Bydd planhigion clogwyni ac agennau i’w cael yn naturiol ar ddarnau
clogwyn addas ar hyd a lled y safle.
 Y llystyfiant fydd planhigion brodorol fel môr-fresych Brassica oleracea.
 Anogir rhag ehangu planhigion dringo fel eiddew Hedera helix ac ymlediad
triaglog goch Centranthus ruber anfrodorol.
 Peiswellt coch a rhywogaethau nodweddiadol fel clustog Mair a llyriad corn
carw fydd bennaf yn y glaswelltir morol cwta.
 Mae holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amgylchiadau hyn dan
reolaeth.

1

Erydiad:
Mae cynefinoedd hyn yr ACA ar y clogwyni yn
PDZ 20 sydd yn Unedau Polisi 20.12, 20.13 a
20.14 gyda pholisi dewisol NAI. Felly, bydd
unrhyw golli cynefin o ganlyniad i erydiad yn
digwydd oherwydd prosesau naturiol ac nid o
ganlyniad i bolisi CRhT2.

Cyfyngu ar erydiad arfordirol:
NAI yw’r polisi dewisol yn Unedau Polisi 20.12
a 20.13 sy’n cwmpasu mwyafrif cynefin
clogwyni Pen y Gogarth. Felly nid oes disgwyl
dim effeithiau uniongyrchol neu
anuniongyrchol o ganlyniad i bolisi rheoli’r
arfordir.
Dim effaith sylweddol yn y pen draw gan y
byddai’r clogwyni dan dyfiant yn cael erydu’n
naturiol, fyddai’n caniatáu dilyniant naturiol o
blanhigion.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Ni nodwyd dim. Fodd
bynnag, dylid cadw
golwg ar nodweddion y
cilfachau a baeau bas i
sicrhau nad oes dim yn
cael ei golli o ganlyniad
i gynnydd yn lefel y môr.

Mae gostyngiad yn
strwythur neu
gyrhaeddiad
cynefinoedd yn
debygol o ddigwydd.

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

ACA y Fenai a Bae Conwy
Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a phob un
o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu. O ran y nodwedd bae bas
mawr mae’r rhain yn cynnwys:
 Ardaloedd gwaddod lleidiog yn fras o ddeunydd organaidd.

Cilfachau a baeau
mawr bas

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad
 Strwythur a
Swyddogaeth

Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae: daeareg, gwaddodeg, geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg, cemeg dŵr a gwaddod, and rhyngweithiadau
biolegol. Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn amrediadau na
allant fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rywogaethau’r
nodwedd, eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
 halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
 islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn
gwaddodion neu fywyd
 islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.
 adennill ac adfer
Mae hyn yn cynnwys yr angen i adfer rhai nodweddion creigres fel cymunedau
dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau, a rhai nodweddion gwastadedd
llaid a gwastadedd tywod fel y cynefinoedd gro lleidiog a’r cynefinoedd lleidiog
cysgodol. Mae’r cynefinoedd hyn i gyd hefyd yn rhan o’r nodwedd cilfachau a
baeau mawr.
Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith
elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd,
 cyrhaeddiad

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae’r lan o Foelfre i Fangor i Gonwy a’r
Gogarth yn cynnwys brithwaith o wahanol
fathau gwaddod, sy’n cynnal cymysgedd
amrywiol o gymunedau planhigion ac
anifeiliaid.
Mae’r nodwedd hon yn ardal alltraeth y PDZ
hwn.
Er na fydd unrhyw golled uniongyrchol o
nodwedd cilfachau a baeau bas o ganlyniad i
bolisïau, byddai cyfyngiad oherwydd HTL a
cholli cynefin rhynglanwol (gwastadedd llaid,
gwastadedd tywod a chreigres) wedyn yn
Uned Bolisi 20.1 yn lleihau strwythur yr
elfennau hyn ac, fel y cyfryw, yn peri
tangyflawni’r amcanion cadwraeth.

Na

Fel rhan o’r amcan hwn dylid nodi:
 bod angen i gyflenwad boblogaethau o rywogaethau nodweddiadol sy’n
destun pysgodfeydd masnachol presennol fod yn hafal i neu’n fwy na’r hyn
sy’n ofynnol i gyflawni cynnyrch mwyaf cynaliadwy a sicr yn y pen draw
 bod gweithgareddau neu weithrediadau rheolaeth a rheoliad sy’n debygol o
effeithio’n wrthwynebus ar y nodwedd cynefin yn briodol i’w gynnal mewn
cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim.
Fodd bynnag, dylid
cadw golwg ar y
ponciau tywod islanwol i
sicrhau nad yw maint y
ponciau tywod islanwol
yn lleihau o ganlyniad i
gynnydd yn lefel y môr.

Dim effaith andwyol
i’w disgwyl

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae Afon Menai a Bae Conwy rhwng tir mawr
Cymru ac Ynys Môn yn cynnwys cymhlethdod
Four Fathom Banks, sy’n fath cymharol brin o
boncen dywod islanwol yng Nghymru, trwy fod
yn gymharol fawr, ac yn eithaf cysgodol rhag
effaith y tonnau ond yn sefyll mewn ardal o
arfordir agored. Mae’r ponciau tywod yn
amrywio o dywodydd lleidiog sefydlog mewn
ardaloedd lle mae llifau llanw gwan i dywod
crych cymharol lân wedi’i ddidoli’n dda ac yn
ardal allanol y boncen lle mae llifau llanw’n
gryfach.

Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a phob un
o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu.

Ponciau tywod dan
ychydig o ddŵr y môr

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad.
 Strwythur a
swyddogaeth.
 Rhywogaethau
nodweddiadol.

Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae: daeareg, gwaddodeg, geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg, cemeg dŵr a gwaddod, and rhyngweithiadau
biolegol.
Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith
elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd,
 cyrhaeddiad.

Bydd polisïau NAI yn Unedau Polisi 20.12 a
20.13 yn gadael i’r blaendraeth sydd wrthi’n
erydu ddal i erydu, gan gyflenwi gwaddod i’r
blaendraeth uchaf fel na fydd cynnydd yn lefel
y môr yn peri lleihau maint yr amlygiadau
rhynglanwol. Fodd bynnag, gall cyflwr y
ponciau tywod newid os bydd deunydd erydu’n
cael ei waddodi’n barhaol yn y cylch – naill ai’n
newid math y gwaddod, neu’n cynyddu neu
leihau uchder y ponciau tywod; fodd bynnag,
bydd hyn o ganlyniad i’r prosesau naturiol ac
nid i bolisïau CRhT2.
Bydd HTL yn yr Unedau Polisi isod yn gadael
i’r ponciau tywod islanwol ymateb i gynnydd yn
lefel y môr ar draul y cynefinoedd rhynglanwol.
Wrth i’r cynefinoedd rhynglanwol gael eu
gwasgu a cholli cynefin lle nad yw’n gallu
symud tua’r tir, bydd maint y cynefin islanwol
yn cynyddu – trwy greu ponciau tywod islanwol
yn uniongyrchol wrth i’r ponciau tywod
rhynglanwol fynd dan ddŵr y môr, neu drwy
ddyddodi gwaddod ar y cynefinoedd
presennol.

Ie

20.1 = HTL/HTL/HTL, 20.2 = HTL/HTL/HTL,
20.3 = HTL/HTL/MR, 20.9 = HTL/HTL/MR,
20.10 = HTL/HTL/HTL, 20.11 = HTL/HTL/MR
Byddai MR yn y pen draw (fel y rhestrwyd
uchod) yn sicrhau na fyddai gwasgfa arfordirol
yn broblem i’r cynefin rhynglanwol a bydd yn
sicrhau nad yw maint ponciau tywod islanwol
yn cynyddu’n sylweddol ar draul y cynefin
rhynglanwol.
At ei gilydd daethpwyd i gasgliad y bydd y
ponciau tywod islanwol yn gallu ymateb i’r
amgylchiadau newidiol ac na fydd polisïau
CRhT2 yn effeithio er gwaeth arnynt. Mae
perygl y bydd deunydd a erydwyd yn cael ei
golli os oes newid annisgwyl ym mhrosesau
arfordirol yr ardal, a dylid cadw golwg yn y
dyfodol i sicrhau nad oes unrhyw effaith.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a phob un
o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu. O ran y nodwedd gwastadedd
llaid a gwastadedd tywod rhynglanwol mae’r rhain yn cynnwys:
 Cymunedau gro lleidiog
 Gwellt-y-gamlas bach, gwelyau Zostera noltei
 Cymunedau gwaddod Traeth Lafan.
Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae: daeareg, gwaddodeg, geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg, cemeg dŵr a gwaddod, and rhyngweithiadau
biolegol.

Gwastadeddau llaid a
gwastadeddau tywod
heb fod dan ddŵr y
môr ar drai

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad.
 Strwythur a
swyddogaeth.
 Rhywogaethau
nodweddiadol.

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn amrediadau na
allant fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rywogaethau’r
nodwedd, eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
 halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
 islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn
gwaddodion neu fywyd
 islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.
 adennill ac adfer
Mae hyn yn cynnwys yr angen i adfer rhai nodweddion gwastadedd llaid a
gwastadedd tywod fel y cynefinoedd gro lleidiog a’r cynefinoedd lleidiog
cysgodol.
Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith
elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd,
 cyrhaeddiad.
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4

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Ni nodwyd dim

Mae disgwyl effaith
andwyol ar
gyfanrwydd y safle

Na

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Gwastadedd llaid neu wastadedd tywod yw
mwyafrif y morlin yn yr ACA hon. Fodd
bynnag, nid yw’r ACA yn cynnwys holl
wastadeddau tywod / llaid rhynglanwol yn holl
Unedau Polisi PDZ 20.
Mae’r Unedau Polisi canlynol yn cynnwys
darnau bach yn unig o wastadeddau tywod /
gwastadeddau llaid sydd o fewn terfyn yr ACA:
20.1 = HTL/HTL/HTL
20.2 = HTL/HTL/HTL
20.3 = HTL/HTL/MR
20.11 = HTL/HTL/MR
Mae pob un o’r gwastadeddau tywod
rhynglanwol yn yr Unedau Polisi hyn ac eithrio
Uned Bolisi 20.1 oddi allan i derfyn yr ACA;
fodd bynnag, mae clytiau bach o wastadeddau
tywod sydd yn y golwg ar drai’n cael eu
cynnwys yn y 3 Uned Bolisi arall a restrwyd
uchod.
Bydd polisi HTL yn y cyfnod cyntaf yn Unedau
Polisi 20.1, 20.2, 20.3 a 20.11 yn peri colli
cynefin rhynglanwol wrth i’r gwastadeddau
tywod / gwastadeddau llaid ymateb i gynnydd
yn lefel y môr. Fodd bynnag, o dderbyn cyn
lleied o gynefin rhynglanwol sydd o fewn terfyn
yr ACA ni fydd y meintiau hyn yn cael eu hatal
rhag datblygu’n naturiol o ganlyniad i’r polisïau
HTL yn Unedau Polisi 20.2, 20.3 a 20.11.
HTL sy’n cael ei awgrymu ar gyfer yr holl
gyfnodau yn Uned Bolisi 20.1. Bydd hyn yn
peri colli gwastadedd tywod rhynglanwol wrth
gyfyngu ar y gwastadeddau tywod. Er nad oes
disgwyl colli unrhyw wastadedd tywod
rhynglanwol yn y cyfnod cyntaf, gellid colli hyd
at 0.03ha yn yr ail gyfnod a 0.01ha yn y
trydydd cyfnod. Byddai hyn yn effeithio ar
gyflawni cyflwr ffafriol mewn cysylltiad â maint
y gwastadedd tywod rhynglanwol.
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Nid oes angen dim.
Fodd bynnag, dylid
cadw golwg ar y
cynefinoedd creigres
naturiol i sicrhau nad yw
maint y ponciau tywod
islanwol yn lleihau o
ganlyniad i gynnydd yn
lefel y môr.

Mae disgwyl
rhywfaint o golled
cynefin creigres yn y
ddau gyfnod olaf gan
beri tangyflawni
amcanion cadwraeth
nodwedd y greigres.

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

Cyrhaeddiad
Mae dosbarthiad a maint nodweddion cynefin y safle at ei gilydd, a phob un
o’u prif gydrannau, yn sefydlog neu’n cynyddu. O ran nodweddion y creigresi
mae’r rhain yn cynnwys;
 Cymunedau creigres dan amgylchiadau cysgodol rhag tonnau ynni mawr,
yn cael eu hysgubo gan y llanw
 Cymunedau dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau
 Cymunedau creigresi calchfaen
 Cymunedau creigresi brigiad clai.
Strwythur a Swyddogaeth
Nid yw’r strwythur a swyddogaethau ffisegol, biolegol a chemegol
angenrheidiol i gynhaliaeth ac ansawdd hirdymor y cynefin yn cael eu diraddio.
Ymhlith elfennau pwysig mae: daeareg, gwaddodeg, geomorffoleg,
hydrograffeg a meteoroleg, cemeg dŵr a gwaddod, and rhyngweithiadau
biolegol.

Creigresi

Amherthnasol

 Cyrhaeddiad.
 Strwythur a
swyddogaeth.
 Rhywogaethau
nodweddiadol.

Mae hyn yn cynnwys gofyn bod lefel maetholion yn y golofn ddŵr a
gwaddodion fel a ganlyn:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol o fewn amrediadau na
allant fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor poblogaeth rywogaethau’r
nodwedd, eu cyflenwad a chyrhaeddiad.
 halogyddion yn y golofn ddŵr a gwaddodion yn deillio o weithgaredd dynol i
fod:
 ar neu islaw crynoadau canllaw statudol presennol
 islaw lefelau a allai beri cynnydd mewn crynoadau halogyddion mewn
gwaddodion neu fywyd
 islaw’r hyn a allai fod yn niweidiol i gynhaliaeth hirdymor y nodweddion,
rhywogaethau, poblogaethau, eu cyflenwad neu gyrhaeddiad.
 adennill ac adfer
Mae hyn yn cynnwys yr angen i adfer rhai nodweddion creigres fel cymunedau
dan glogfeini, dan fargod ac mewn agennau.
Rhywogaethau Nodweddiadol
Mae presenoldeb, digonedd, cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau
nodweddiadol fel nad yw ansawdd cynefin yn cael ei ddiraddio. Ymhlith
elfennau pwysig mae:
 cyfoeth rhywogaethau
 strwythur a dynameg poblogaeth,
 iechyd ffisiolegol,
 gallu atgenhedlol
 denu,
 symudedd,
 cyrhaeddiad.

CRhT2 Gorllewin Cymru
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cyfnod 3 Terfynol
Hawlfraint © Ionawr 2012 Haskoning UK Ltd

5

Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:
Mae creigres rynglanwol yng ngheg yr aber yn
PDZ 20, yn bennaf ar bwys Unedau Polisi
20.1, 20.4, 20.9 a 20.10 gyda dewisiadau
polisi:
20.1 = HTL/HTL/HTL
20.4 = HTL/HTL/HTL
20.10 = HTL/HTL&MR/MR
20.11 = HTL/HTL/HTL
Bydd y creigresi rhynglanwol ac islanwol
alltraeth yn dal i ddatblygu’n naturiol gyda
chynnydd yn lefel y môr o dderbyn y lle sydd
ar gael i symud i ran arall o’r parth
rhynglanwol.
Gall HTL yn Uned Bolisi 20.1 beri colli parth
rhynglanwol a chyfyngiad dilynol ar
ddatblygiad y greigres er nad yw hynny ond ar
y lan uchaf. Bydd HTL yn Unedau Polisi 20.4,
20.10 a 20.11 yn peri lleihau maint
gwastadedd tywod rhynglanwol ond nid
cynefin y greigres gan nad yw hyn yn union
ger y lan lle byddai HTL yn digwydd. O
ganlyniad, mae disgwyl y bydd arwynebedd
digonol a phriodol ar gyfer symud, ac nid oes
disgwyl unrhyw newid i’r prosesau
hydrodynamig yn y sianel bresennol lle mae’r
creigresi.

Na
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Nodwedd
Gymhwysol

Cynefin Cynhaliol

Priodwedd

Targed

Effeithiau Posibl

Mesurau Osgoi neu
Liniaru

Effaith Weddilliol

Ni nodwyd dim

Gallai fod effaith
andwyol ar
gyfanrwydd

Casglu nad oes
effaith andwyol
ar gyfanrwydd?

AGA Traeth Lafan, Bae Conwy
Gwasgfa Arfordirol / Prosesau’r Arfordir:

Rhywogaeth Erthygl
4.2 bwysig yn
rhyngwladol (gaeafu):
Pioden fôr
Haematopus
ostralegus, gylfinir
Numenius arquata











Afonydd llanwol.
Aberoedd.
Gwastadeddau
llaid.
Gwastadeddau
tywod.
Morlynnoedd (gan
gynnwys pantiau
gwaith halen).

Morfeydd heli.
Dolydd halen.
Peithiau halen.

 Nifer y piod môr
yn gaeafu.
 Maint
gwastadeddau
rhynglanwol a
dosbarthiad
gofodol bras eu
mathau gwaddod
a chymuned
gyfansoddol yn
cael ei gynnal.
 Caiff digonedd a
dosbarthiad cocos
– 15mm eu cynnal
ar lefelau digonol i
gynnal y
boblogaeth o
4000 unigolyn.
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 Mae brig 5 mlynedd cyfartalog nifer y piod môr yn gaeafu’n 4,000 o leiaf.
 Mae cyflenwad a dosbarthiad cocos 15mm neu fwy a bwyd addas arall yn
cael eu cadw ar lefelau digonol i gynnal y boblogaeth gyda brig 5 mlynedd
cymedrig o 4,000 unigolyn.
 Nid yw piod môr yn cael eu haflonyddu mewn ffyrdd sy’n eu hatal rhag
treulio digon o amser yn bwydo i bara’n fyw.
 Mae safleoedd clwydo, gan gynnwys safleoedd clwydo penllanw, yn aros
yn addas ar gyfer piod môr i glwydo’n ddigyffwrdd.
 Mae rheolaeth a rheoliad gweithgareddau neu weithrediadau sy’n debygol
o effeithio’n wrthwynebus ar y piod môr, yn briodol ar gyfer cynnal y
nodwedd mewn cyflwr ffafriol ac yn sicr yn y pen draw.
Mae Traeth Lafan ym Mae Conwy ger Bangor yng ngogledd-orllewin Cymru.
Mae’n barth rhynglanwol mawr o wastadeddau tywod a gwastadeddau llaid ar
ymyl dwyreiniol Afon Menai. Mae’r ardal yn agored i amryw gyfeiriadau ac
amrywiaeth o amgylchiadau, gyda nentydd dŵr croyw’n llifo ar draws y
gwastadeddau. Mae’r safle’n bwysig i adar dŵr yn gaeafu, yn enwedig y
bioden fôr Haematopus ostralegus. Dan amgylchiadau o dywydd gaeaf garw,
mae Traeth Lafan yn gweithredu fel lloches i biod môr a ddadleolwyd o Aber
Dyfrdwy.

6

Nid yw’r AGA ond yn cynnwys ardal fechan o
Uned Bolisi 20.1 lle mae’r polisi dewisol yn
HTL yn ystod pob cyfnod. Gall gwasgfa
arfordirol effeithio ar yr ardal hon a bydd colled
lwyr o 0.04ha o wastadedd tywod rhynglanwol
yn y ddau gyfnod olaf (yr ail gyfnod = 0.03ha,
y trydydd cyfnod = 0.01ha) yn digwydd o flaen
yr amddiffynfa.
Byddai’r golled hon o gynefin rhynglanwol yn
digwydd hefyd yn Uned Bolisi 16.33 a byddai’n
peri gostyngiad yn y cynefin cynhaliol
(gwastadedd tywod) rhywogaethau’r AGA. Er
bod cyfanswm arwynebedd gwastadedd tywod
rhynglanwol yn fach mewn perthynas â’r
arwynebedd at ei gilydd, gallai’r golled effeithio
ar amgylchiadau ffafriol poblogaethau’r bioden
fôr a’r gylfinir.

Na

Heb fod yn bresennol yn PDZ 20.
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Atodiad V – Crynodebau Polisi

PDZ 1
M.A.1 PENRHYN Y DE-ORLLEWIN A’R YNYSOEDD: O Benrhyn y Santes Ann i Drwyn Borough
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

55

105

Sylw

1.1

Tir Mawr

NAI

NAI

NAI

Materion mynediad lleol.

1.2

Sain Ffraid

NAI

NAI

NAI

Rheoli colli mur a mynediad

1.3

Ynys Sgogwm ac Ynys
Sgomer

NAI

NAI

NAI

Materion mynediad

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 2
M.A.2 YR ABER BACH AC ABERLLYDAN: O Drwyn Borough i Graig Emmet
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
25
2.1

Trwyn Borough i’r Point

2.2

Yr Aber Bach

2.3

The Settlands

55

105

Sylw

NAI

NAI

NAI

Efallai y bydd angen symud y ffordd i’r Aber Bach.

HTL

HTL

MR

Ni fyddai disgwyl gwella safon yr amddiffynfeydd yn y tymor byr a
chanolig. Byddai angen edrych ar ddefnydd ac adeiledd y pentref isaf.

NAI

NAI

NAI

Posibilrwydd colli ffordd yr arfordir yn yr hirdymor.
Ystyried dewisiadau adlinio yn ardal Pont Aberllydan.

2.4

De a chanol Aberllydan

HTL

HTL

MR

2.5

Gogledd Aberllydan

HTL

MR

NAI

Colli’r ffordd.

2.6

Haroldston Hill

HTL

HTL

MR

Cynnal mynediad o’r gogledd.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
M.A.3 NOLTON HAVEN A NIWGWL: O Graig Emmet i Ddinas Fach
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

2.7

Clogwyn Haroldston

NAI

NAI

NAI

2.8

Nolton Haven

HTL

MR

MR

2.9

Penrhyn Rickets

NAI

NAI

NAI

2.10

De Traeth Niwgwl

MR

MR

MR

Rheoli’r adlinio a cholled i’r ffordd, wrth amddiffyn mynediad o’r de.

2.11

Gogledd Traeth Niwgwl

MR

MR

NAI

Rheoli graean ar y ffordd ond gyda’r bwriad hirdymor o adael i’r grib
raeanog ymddwyn yn naturiol.

2.12

Pentref Niwgwl

HTL

MR

MR

Rheoli’r clogwyni a sefyllfa’r nant i gynnal y pentref uchaf.

Sylw
Y bwriad yw cynnal mynediad gyda gwaith lleol i gadw’r ffordd.

2.13
Clogwyni Penycwm
NAI
NAI
NAI
Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 3
M.A.4 PENMAEN DEWI I BEN CAER: o Ddinas Fach i Ben Anglas
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

3.1

Dinas Fach i Ben Anglas

3.2

Solfach Isaf

55

105

Sylw
Uned Bolisi drosfwaol yn pennu’r bwriad sylfaenol ar gyfer y parth.

NAI

NAI

NAI

HTL

HTL

MR

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
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Mae angen datblygu cynllunio addasu i’r cylch.
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3.3

Harbwr Solfach

3.4

Porth Clais Allanol

3.5

Porth Clais Mewnol

3.6

St Justinian’s

3.7

Ynys Dewi

HTL

HTL

HTL

Byddai’r polisi hwn yn amodol ar agwedd gydweithredol at gyllido.

HTL

NAI

NAI

Ni fyddai hyn yn cau allan rheoli lleol yn amodol ar gymeradwyaeth
normal.

HTL

HTL

HTL

Byddai’r polisi hwn angen cynllunio a chyllido cydweithredol.

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai’r polisi hwn yn cau allan rheoli Gorsaf yr RNLI a’r
gwasanaeth fferi’n amodol ar gymeradwyaeth arferol.

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai’r polisi hwn yn cau allan gwella lleol i gynnal mynediad, yn
amodol ar gymeradwyaeth arferol.

3.8

Porth Mawr

HTL

MR

MR

Proses hirdymor o gilio rheoledig.

3.9
3.10

Abereiddi
Porth Gain

MR
HTL

MR
HTL

MR
HTL

Proses hirdymor o gilio rheoledig.
Materion cyllido arwyddocaol.

3.11

Abercastell

HTL

MR

MR

Cynnal defnydd yr ardal a chefnogi’r gymuned leol trwy symud
amddiffynfeydd lleol yn ôl.

3.12

Aber Mawr

NAI

NAI

NAI

Arolygu fel enghraifft o ymateb naturiol i gynnydd yn lefel y môr.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 4
M.A.5 AGERGWAUN AC WDIG: O Ben Anglas i Drwyn y Castell.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

Sylw

4.1

Pen Anglas i Ben Cw

NAI

NAI

NAI

-

4.2

Harbwr Abergwaun
HTL

HTL

HTL
/
ATL

Dal i weithredu’r porthladd a gwella’r amddiffynfeydd. Byddai modd
symud y llinell ymlaen i wella cynaliadwyedd pen yr harbwr trwy
gydgyllido.
Cyfle i agor yr aber gyda’r ffordd yn croesi ar bont.

4.3

Y Parrog a Gwaun Wdig

HTL

MR

MR

4.4

Penyraber

NAI

NAI

NAI

4.5
4.6

Hill Terrace
Canol Cwm Abergwaun

HTL

HTL

HTL

HTL

HTL

MR

4.7

Cei Cwm Abergwaun

HTL

HTL

HTL

4.8

Clogwyni Trwyn y Castell

NAI

NAI

NAI

Cynnal y llethr arfordirol.
Ailgynllunio mynedfa’r afon a chynllun datblygu ar gyfer craidd y
pentref ar y cyd â’r awdurdod priffyrdd.
Yn amodol ar gydgyllido.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
M.A.6 PEN DINAS A CHLOGWYNI CYFAGOS: O Drwyn y Castell i Garreg Germain
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

Sylw

4.9

Trwyn y Castell i
Bwllgwaelod

NAI

NAI

NAI

-

4.10

Bae Pwllgwaelod

HTL

NA

NAI

Gwaith cynnal lleol cyn tynnu’r amddiffynfeydd

4.11

Pen Dinas

NAI

NAI

NAI

4.12

Cwm-yr-eglwys

HTL

HTL

HTL

4.13

Cwm-yr-eglwys i Garreg
Germain

NAI

NAI

NAI

Yn amodol ar gyllid, gyda’r bwriad o reoli a gwella’r traeth a’r
blaendraeth.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
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M.A.7 ABER AFON NYFER A THRAETH TREFDRAETH: O Garreg Germain i Ben-y-Bal
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

4.14

Gorllewin Parrog
Trefdraeth

4.15

Parrog Trefdraeth

4.16

Aber Nyfer

55

105

Sylw
Cefnogi amddiffynfa breifat leol.

MR

MR

MR

HTL

HTL

MR

Yn amodol ar astudiaeth fanwl bellach. Y polisi yn niffyg yn y trydydd
Cyfnod fyddai NAI

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai hyn yn cau allan rheoli lleol.

4.17

Y Bennet

NAI

NAI

NAI

4.18
4.19

Traeth Trefdraeth
Clogwyni Bae Trefdraeth

HTL
NAI

MR
NAI

NAI
NAI

Cilio’r llinell amddiffyn i gyd-fynd â threiglo’r Bennet yn ôl.
Cynnal swyddogaeth naturiol y Clogwyni a’r SoDdGA

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 5
M.A.8 GORLLEWIN CLOGWYNI ABERTEIFI: O Ben-y-Bal i Drwyn Cemais.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

5.1

Pen-y-Bal i Drwyn
Cemais

NAI

55
NAI

105
NAI

Sylw
.

M.A.9 ABER AFON TEIFI: O Drwyn Cemais i’r Gwbert ac ymlaen i’r gogledd o Landudoch.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

55

105

5.2

Trwyn Cemais i Drwyn
Carreg-ddu

NAI

NAI

NAI

5.3

Twyni Poppit a Phen-yrergyd

MR

MR

MR

5.4

Gorllewin yr Aber Mewnol

NAI

NAI

NAI

5.5

Gogledd Llandudoch

HTL

HTL

HTL

5.6

Bryn-y-môr

NAI

NAI

NAI

5.7

Coronation Drive

HTL

HTL

MR

5.8
5.9

Ffordd Gwbert
Clogwyni Gwbert

HTL
NAI

HTL
NAI

HTL
NAI

Sylw
Ni fyddai hyn yn cau allan rheoli lleol o’r lanfa yng Nghastell Penrhyn
Gofyniad am gynllun rheoli cyfannol manwl. Polisi NAI yn niffyg

Gyda’r bwriad o gynnal y ffordd fynediad
Agwedd ymaddasol i gynnal datblygiad cynefin ymylol

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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M.A.10 ABERTEIFI: O Landudoch i Aberteifi.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

5.10

Llandudoch a Fferm y
Castell

5.11

Gogledd Aberteifi

5.12

De Aberteifi

5.13
5.14

55

105

Sylw

NAI

NAI

NAI

HTL

HTL

HTL

Gofyniad i reoli cynllunio ac ystyried materion perygl llifogydd wrth
ailddatblygu’r ardal

HTL

HTL

HTL

Gofyniad i reoli cynllunio ac ystyried materion perygl llifogydd wrth
ailddatblygu’r ardal

I fyny’r afon o’r Bont –
Gogledd

MR

MR

MR

I fyny’r afon o’r Bont – De

MR

MR

MR

Gwella amddiffynfa’r ffordd yn ôl o’r aber
Yn amodol ar ddiddordeb gwarchod natur

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
M.A.11 MWNT A CHLOGWYNI ABER-PORTH: O Ynys Aberteifi i Bencribach
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
25
5.15

Mwnt a Chlogwyni Aberporth

NAI

55
NAI

105
NAI

Sylw
Rheoli addasol o fynediad a chyfleusterau yn y Mwnt

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 6
M.A.12 CLOGWYNI ABER-PORTH I DRWYN CEI NEWYDD: O Bencribach i Drwyn Cei Newydd
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

Sylw

6.1

Clogwyni Aber-porth

NAI

NAI

NAI

Polisi trosfwaol yn pennu sail y bwriad ar gyfer y parth.

6.2

Aber-porth

HTL

HTL

HTL

6.3

Aber-porth i YnysLochtyn, Clogwyni

NAI

NAI

NAI

6.4

Tre-saith

HTL

MR

MR

6.5

Penbryn

NAI

NAI

NAI

Addasu’r mynediad

6.6

Llangrannog

HTL

MR

MR

Agwedd gyfannol at ailddatblygu glan môr y pentref

6.7

Ynys-Lochtyn i Drwyn
Cei Newydd
Cwm Tydu

NAI

NAI

NAI

HTL

HTL

NAI

6.8

Polisi trosfwaol yn pennu sail y bwriad ar gyfer y parth.
Posibilrwydd dileu amddiffynfeydd y pen deheuol.

Polisi trosfwaol yn pennu sail y bwriad ar gyfer y parth.
Agwedd gyfannol at ailddatblygu glan môr y pentref

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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PDZ 7
M.A.13 BAE CEI NEWYDD: O Benrhyn Cei Newydd i Drwyn Llanina.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

7.1

Penrhyn Cei Newydd i
Draeth y Dolau

7.2

Traeth y Dolau, Harbwr
Cei Newydd i Benpolion

7.3

Bae Cei Newydd

7.4

Trwyn Llanina

55

105

Sylw
Ni fyddai adlinio rheoledig yn rhwystro amddiffynfa breifat i’r ffatri
bysgod a gall fod angen mân waith i gynnal y ffordd. Byddai gwaith
preifat i sefydlogi’r clogwyn yn amodol ar gymeradwyaeth briodol

MR

MR

NAI

HTL

HTL

HTL

MR

MR

MR

Rheoli cilio’r clogwyn hwn. Gallai draenio’r clogwyn yn lleol ac
amddiffynfa leol ganiatáu addasu

MR

MR

MR

Rheoli’r pentir wrth i lefel y môr gynyddu i sicrhau ei fod yn ymddwyn
fel man rheoli’r baeau

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
M.A.14 CEI BACH: O Drwyn Llanina i Gilfach yr Halen.
Uned Bolisi
7.5

Cei Bach

7.6

Carreg Ddu

Cynllun Polisi
25
55
105
HTL

HTL

MR

NAI

NAI

NAI

Sylw
Cynnal amddiffynfeydd presennol am y tro, caniatáu i brosesau
naturiol ddyfnhau’r bae’n raddol yn y tymor hwy.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 8
M.A.15 ABERAERON AC ABER-ARTH: O Gilfach yr Halen i Glogwyni Gogleddol Aber-arth.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

8.1

Gilfach yr Halen i Ben y
Gloyn

8.2

Traeth Deheuol
Aberaeron

8.3

55

105

Sylw
Clogwyni diamddiffyn, heb eu datblygu ar hyn o bryd

NAI

NAI

NAI

HTL

HTL

MR

HTL

HTL

HTL

Harbwr Aberaeron

8.4

Traeth Gogleddol
Aberaeron

HTL

HTL

HTL

8.5

Aberaeron i Aber-arth

NAI

NAI

NAI

8.6

Aber-arth

HTL

MR

MR

Cynnal amddiffynfeydd, ystyried adlinio pen deheuol yr amddiffynfa yn
y dyfodol. Byddai rheoli hirdymor yr ardal hon yn cael ei gysylltu â
rheoli hirdymor Gogledd Aberaeron.
Cynnal a chynyddu uchder amddiffynfeydd presennol dros gyfnod y
CRhT. Byddai angen i reolaeth yn y dyfodol ystyried gwir bosibilrwydd
newid mawr yn yr agwedd hon. Byddai’r angen am newid o’r fath yn
dibynnu’n allweddol ar gyflymder cynnydd yn lefel y môr.
Fel yr uchod

Cynnal a newid yr amddiffynfa o gwmpas ceg Afon Arth, a gadael i’r
arfordir deheuol erydu yn ôl

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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M.A.16 LLANRHYSTUD: O Ogledd Aber-arth i Lanrhystud.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

8.7

Gogledd Aber-arth i Forfa
Mawr

8.8

Llan-non a Llansanffraid

8.9

Bae Llanrhystud

8.10

Bae Llanrhystud i Garreg
Ti-pw

55

105

Sylw

NAI

NAI

NAI

Clogwyni diamddiffyn, heb eu datblygu’n caniatáu cilio’r clogwyni
efallai gydag angen i symud y ffordd

MR

MR

MR

Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfa breifat gyda therfyn amser fel
rhan o reoli cilio’r draethlin, yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

MR

MR

MR

Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfa breifat gyda therfyn amser fel
rhan o reoli cilio’r draethlin, yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

NAI

NAI

NAI

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 9
M.A.17 ABERYSTWYTH: O Garreg Ti-pw i Graig Glais.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

9.1

Carreg Ti-pw i Allt Wen

NAI

NAI

NAI

9.2

Tan y Bwlch
MR

MR

NAI

Y bwriad hirdymor fyddai caniatáu torri trwodd i Afon Ystwyth ond
rheoli hyn i ddechrau mewn trafodaeth gyda thirfeddianwyr o ran
rheolaeth hirdymor y geg newydd.

HTL

HTL

HTL

Byddai hyn yn amodol ar gydgyllido ac yn golygu addasu defnydd
gweithredol.
Bydd angen ymateb yn drefnus i ddatblygu ardal Trefechan.

Sylw

9.3

Harbwr Aberystwyth

9.4

Heol Glanrafon

HTL

HTL

MR

9.5

De Dyffryn Rheidol

MR

MR

MR

Addasu lleol i fwy o berygl.

9.6

Gogledd Dyffryn Rheidol

9.7

Y Ro Fawr

9.8
9.9

9.10

HTL

HTL

HTL

Byddai hyn yn cynnwys cynyddu uchder amddiffynfeydd ond, y tu
hwnt i gyfnod y CRhT, efallai y bydd angen addasu ychwanegol.

HTL

HTL

HTL

Mae disgwyl i’r agwedd at reoli newid i reoli llinell y draethlin ac
ymrwymo i borthi’r traeth.

Bryn y Castell

HTL

HTL

HTL

Mae disgwyl i’r agwedd at reoli newid i reoli amlygrwydd i donnau.

Glan y Môr a Rhodfa
Fuddug

HTL

HTL

HTL
/
ATL

Mae disgwyl i’r agwedd at reoli newid i reoli llinell y draethlin ac
ymrwymo i borthi’r traeth, gyda phosibilrwydd cyfle i adennill tir ar
gyfer rheoli’r draethlin.

Allt Glais i Glarach

NAI

NAI

NAI

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
M.A.18 CLARACH A’R WALLOG: O Graig Glais i Sarn Gynfelyn.
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
25
9.11

Bae Clarach

9.12

Clogwyni Glan y Môr

9.13

Y Wallog

55

105

Sylw
Byddai hyn yn gofyn gweithio gyda’r gymuned leol a thirfeddianwyr i
ganiatáu addasu.

MR

MR

MR

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

Dim ymyriad gweithredol, ond nid yw’n rhwystro rhag gwneud gwaith
preifat ger Tŷ’r Wallog am y tro yn amodol ar ganiatâd angenrheidiol.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-V
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PDZ 10
M.A.19 DE DYFI: O Borth Uchaf i Bennal, gan gynnwys Machynlleth.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

10.1

Borth Uchaf

10.2

Pentref y Borth

10.3

Cwrs Golff y Borth

10.4

Ynys-las

10.5

Afon Leri

10.6

55

105

MR

MR

MR

HTL

HTL

MR

HTL

MR

MR

MR

NAI

NAI

Sylw
Byddai clustogfa addas yn cael ei sefydlu i adael i’r clogwyni gilio yn y
dyfodol.
Cynyddu lled a gwydnwch ymddygiad y draethlin.
Rheoli’r trawsnewid rhwng rhan ddeheuol y draethlin a thwyni Ynyslas.

HTL

HTL

MR

Rheoli amddiffyn rhag llifogydd i ddechrau gyda’r bwriad o ganiatáu
methiant yn y trydydd cyfnod, yn amodol ar gafeatau a roddwyd yn y
testun.

HTL

HTL

MR

Rheoli amddiffyn rhag llifogydd i ddechrau gyda’r bwriad o ganiatáu
methiant yn y trydydd cyfnod, yn amodol ar gafeatau a roddwyd yn y
testun.
Gyda’r bwriad o gynnal y llwybrau cludiant.

Cors Fochno

10.7

Cyffordd Dyfi

HTL

HTL

MR

10.8

Plas Morben

HTL

HTL

HTL

10.9

Machynlleth

HTL

MR

MR

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
M.A.20 GOGLEDD DYFI, TYWYN AC AFON DYSYNNI: O Bennal i Donfannau.
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
25
10.10

55

105

Sylw

Cwm Pennal

MR

10.11

Y Gogarth

HTL

HTL

HTL

10.12

Gogledd Dyfi

HTL

HTL

HTL

10.13
10.14

Aberdyfi
Twyni Aberdyfi

HTL

HTL

HTL

MR

MR

MR

10.15

Penllyn

MR

MR

MR

Cynnal amddiffynfa dwyni naturiol ac addasu defnydd o fewn y Cwrs
Golff.
Caniatáu swyddogaeth naturiol y wyneb tua’r môr. Cynnal
amddiffynfa’r rheilffordd a’r ffordd.

10.16
10.17

Tywyn
Rheilffordd Dysynni

HTL
HTL

HTL
HTL

HTL
HTL

Ystyried adlinio rheoledig o geg Afon Dysynni yn y dyfodol.

10.18

Aber Dysynni

HTL

MR

MR

I’w ddatblygu gyda pherchenogion y tir.

10.19

Tonfannau

MR

MR

NAI

MR

MR
Rheoli amddiffynfeydd ffyrdd a rheilffyrdd.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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PDZ 11
MA 21 Y CLOGWYNI DEHEUOL: O Donfannau i Glogwyni’r Friog
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

11.1

Rola

11.2

Llwyngwril

11.3

Clogwyni’r Friog

55

105

Sylw

HTL

HTL

HTL

Mae hyn yn ymwneud yn benodol ag amddiffyn y rheilffordd.

MR

MR

MR

Mae’r adlinio hwn mewn cysylltiad â hyrwyddo newid defnydd tir,
gyda’r bwriad o gynnal swyddogaeth naturiol y draethlin.

HTL

HTL

HTL

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 22 CEG AFON MAWDDACH – DE: O Glogwyni’r Friog i Arthog
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
105

Sylw

11.4

Arfordir Ro Wen

HTL

MR

NAI

11.5
11.6

Tafod Ro Wen
Arglawdd y Friog

MR
HTL

MR
MR

NAI
NAI

Byddai hyn yn golygu adleoli perchenogion eiddo a busnesau o’r
Friog.

11.7

Y Friog

HTL

HTL

HTL

Mae hyn yn cyfeirio at y rheilffordd y tu ôl i’r Friog.

11.8

Morfa Mawddach

HTL

HTL

HTL

Byddai hyn yn sicrhau amddiffynfa rwystro at gefn yr ardal y tu cefn i
Ynysoedd Fegla.

11.9

Ynysoedd Fegla

HTL

MR

MR

Byddai amddiffynfa leol yn cael ei hystyried i eiddo ar Ynysoedd Fegla
ac i Arthog.

25

55

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 23 ABER MAWDDACH: O Arthog i Borth Aberamffra
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

55

105

Sylw

11.10

De Mawddach

MR

MR

MR

11.11

Llyn Penmaen

HTL

HTL

HTL

11.12

Yr Aber Uchaf

MR

MR

MR

Byddai angen ymchwilio mwy i hyn.

11.13

Gogledd Mawddach

MR

MR

MR

Y bwriad yw rheoli perygl i’r ffordd yn unig.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 24 Y BERMO: O Borth Aberamffra i Drwyn Llanaber
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

11.14

De’r Bermo

HTL

55
HTL

105

Sylw

HTL

11.15

Gogledd y Bermo

HTL

MR

MR

Gall hyn gynnwys adleoli eiddo.

11.16

Llanaber

HTL

HTL

HTL

Mae angen ystyried hyn o ran rheoli’r uned bolisi uchod.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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MA 25 DYFFRYN ARDUDWY: O Drwyn Lanaber i Fochras
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

11.17

Corstir Egryn

11.18

Sunnysands

11.19

Islawrffordd

11.20

Morfa Dyffryn

55

105

MR

NAI

NAI

MR

MR

MR

MR

MR

MR

NAI

NAI

NAI

Sylw
Awgrymwyd agwedd fesul cyfnod yn cynnwys cymeradwyo
amddiffynfa gyfyngedig yn ôl amser / effaith.
Awgrymwyd agwedd fesul cyfnod yn cynnwys cymeradwyo
amddiffynfa gyfyngedig yn ôl amser / effaith.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 12
MA 26 ABER ARTRO: O Fochras i Drwyn Llandanwg
Uned Bolisi
12.1

Mochras

12.2

Tafod Deheuol Artro

12.3

De Aber Afon Artro

12.4

Dwyrain Aber Afon
Artro

12.5

Twyni Llandanwg

12.6

Trwyn Llandanwg

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

Sylw

NAI

NAI

NAI

Adleoli asedau yn ystod yr ail gyfnod.

HTL

MR

MR

Dal i reoli’r trwyn wrth ystyried cynllun rheoli at ei gilydd.

HTL

MR

MR

Rheoli amddiffynfeydd lleol yn amodol ar ddatblygu cynllun rheoli.
Y polisi yn niffyg fyddai NAI.

HTL

HTL

HTL

Cynnal amddiffynfeydd y ffordd a’r rheilffordd.

MR

MR

MR

Rheoli amddiffynfeydd lleol yn amodol ar ddatblygu cynllun rheoli.
Y polisi yn niffyg fyddai NAI.

HTL

HTL

HTL

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 27 HARLECH AC ABER AFON DWYRYD: O Drwyn Llandanwg i’r Cob
Uned Bolisi
12.7

Morfa Harlech

12.8

Gwastadedd Harlech

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

NAI

NAI

NAI

HTL

HTL

HTL

HTL

MR

MR

Sylw
Byddai hyn yn rhwystro unrhyw gamau i ymyrryd â phrosesau
naturiol.
Datblygu cynllun rheoli lefel dŵr a gofodol, gan ystyried materion
draenio, posibilrwydd adfer cynefin a rheoli perygl llifogydd
hirdymor yn gynaliadwy yng Ngwaelod Harlech.
Adlinio’r rheilffordd naill ai i’r gogledd neu ar yr hen linell
glogwyni.

12.9

Talsarnau

12.10

Pont Briwet a
Cheunant Dwyryd

NAI

NAI

NAI

Cynnal y dollffordd a’r rheilffordd.

12.11

Aber Dwyryd Uchaf

MR

NAI

NAI

Rheoli amddiffynfeydd lleol i gynnal y priffyrdd

12.12

Pentir
Penrhyndeudraeth

NAI

NAI

NAI

Efallai na fyddai hyn yn rhwystro rheoli amddiffynfeydd lleol yn
breifat yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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MA 28 PORTHMADOG: O’r Cob i’r Graig Ddu
Uned Bolisi
12.13

Y Cob a
Phorthmadog

12.14

Borth-y-gest

12.15

Bae Samson

12.16

Morfa Bychan

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

HTL

HTL

HTL

Ymchwilio mwy i wella amddiffynfeydd y dref fel y nodwyd yn y
CRhLlD.

HTL

HTL

HTL

Ystyried addasu’r ffordd i sicrhau mynediad diogel hirdymor i’r
gymuned.

NAI

NAI

NAI

MR

MR

MR

Sylw

Cynnal amddiffynfa dwyni naturiol gyda rheoli mynediad.
Datblygu cynllun rheoli hirdymor ar gyfer addasu yn ardal y Parc
Gwyliau ac efallai gofyniad i reoli perygl llifogydd i’r pentref yn y
dyfodol.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 29 CRICIETH A’R TRAETHELLAU DWYREINIOL: O’r Graig Ddu i Gastell Cricieth
Uned Bolisi
12.17

Traethellau Cricieth

12.18

Harbwr Cricieth

12.19

Pentir y Castell

Cynllun Polisi
2025
2055

2105

Sylw

HTL

MR

MR

Ystyried posibilrwydd symud y rheilffordd.

HTL

HTL

MR

Edrych ar newid traethlin glan y môr trwy ddatblygu pier yr
Harbwr a phen dwyreiniol yr Esplanade i gadw’r traeth.

NAI

NAI

NAI

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 30 GORLLEWIN CRICIETH: O Gastell Cricieth i Benychain
Uned Bolisi
12.20

Gorllewin Cricieth

12.21

Y Dryll

12.22

Cynllun Polisi
2025
2055

2105

Sylw

HTL

HTL

HTL

NAI

NAI

NAI

Dwyfor

MR

NAI

NAI

12.23

Clogwyni Glanllynnau

NAI

NAI

NAI

Cynnal amlygiad daearegol.

12.24

Afon Wen

12.25

Dwyrain Penychain

Ystyried yr effaith ar y rheilffordd.

HTL

MR

MR

Pryderon ynghylch cynaliadwyedd hirdymor. Ystyried
posibilrwydd symud y rheilffordd tua’r tir.

NAI

NAI

NAI

Efallai na fyddai hyn yn rhwystro rheoli amddiffynfeydd lleol yn
breifat yn amodol ar gymeradwyaeth arferol.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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PDZ 13
MA 31 ARDAL PWLLHELI: O Benychain i Fynydd Tir-cwmwd
Uned Bolisi
13.1

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

NAI

NAI

NAI

HTL

MR

MR

Sylw

13.2

Penychain a rhan
orllewinol y Bae
Aber-erch

13.3

Glan-y-don

HTL

HTL

HTL

13.4

Harbwr Pwllheli a’i
Geg

HTL

HTL

HTL

13.5

Canol Pwllheli

HTL

HTL

HTL

13.6

Traeth y De

HTL

HTL

HTL

13.7

Y Cwrs Golff

HTL

MR

MR

Astudiaeth fanwl i ganiatáu trawsnewidiad rhwng Traeth Crugan
a Thraeth y De

13.8

Traeth Crugan

HTL

MR

MR

Bwriad i greu ceg aber newydd i Afon Penrhos a rheoli
amddiffynfa newydd i graidd Pwllheli

13.9

Llanbedrog

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli ardal y llithrfa’n lleol

Yn amodol ar ystyriaeth genedlaethol o’r rheilffordd
Caniatáu clustogfa ar gyfer ymddygiad naturiol y twyni

Cynllunio gofodol ar gyfer posibilrwydd addasu hirdymor
Caniatáu a rheoli datblygiad y twyni

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 32 ARDAL ABER-SOCH: O Fynydd Tir-cwmwd i Benrhyn Du
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
2025

2055

2105

Sylw

NAI

NAI

NAI

HTL

MR

MR

HTL

MR

MR

Ystyried agor Afon Soch i lifogydd llanwol a chynllunio defnydd
o’r geg yn y dyfodol

13.10

Mynydd Tir-cwmwd

13.11

Y Warren

13.12

Aber-soch

13.13

Penbennar

HTL

HTL

HTL

Rheoli amddiffynfeydd lleol yn breifat

13.14

Canol Borth Fawr

HTL

MR

NAI

Cyfle i addasu

13.15

Machroes

HTL

MR

NAI

Rheoli dilyniadol o’r draethlin yn cilio

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli’r ffordd yn lleol

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 33 PENRHYN PORTH CEIRIAD AC YNYSOEDD TUDWAL: O Benrhyn Du i Drwyn Cilan
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
2025

2055

2105

NAI

NAI

NAI

13.16

Pentir Machroes

13.17

Ynysoedd Tudwal

NAI

NAI

NAI

13.18

Porth Ceiriad

NAI

NAI

NAI

13.19

Pentir Cilan

NAI

NAI

NAI

Sylw

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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PDZ 14
MA 34 PORTH NEIGWL: O Drwyn Cilan i Drwyn Talfarach
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

55

105

14.1

Gorllewin Mynydd Cilan

NAI

NAI

NAI

14.2

Dwyrain Porth Neigwl

NAI

NAI

NAI

14.3

Canol Porth Neigwl

NAI

NAI

NAI

14.4
14.5

Gorllewin Porth Neigwl
Rhiw

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

Sylw

Ailaddasu lleol a rheoli’r twyni
Adlinio neu golli’r ffordd yn y dyfodol

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 35 PORTH YSGO: O Drwyn Talfarach i Drwyn Penrhyn
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

Sylw

14.6

NAI

.

Ysgo

NAI

NAI

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 36 ABERDARON: O Drwyn Penrhyn i Ben y Cil
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

14.7
14.8
14.9

Dwyrain Aberdaron
Pentref Aberdaron a’r
llethr arfordirol
Uwchmynydd

55

105

NAI

NAI

NAI

HTL

MR

HTL

NAI

NAI

NAI

Sylw
Ystyried sut i reoli’r trawsnewid rhwng glan môr pentref Aberdaron a’r
uned hon i ganiatáu addasu.
Datblygu Adlinio Rheoledig mewn fframwaith ar gyfer datblygu’r
pentref yn gynaliadwy. Rhoi sylw i faterion cludiant.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 37 YNYS ENLLI
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

14.10

Ynys Enlli

NAI

55
NAI

105

Sylw

NAI

Ystyried addasu’r lanfa

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 38 GOGLEDD-ORLLEWIN LLŶN: O Ben y Cil i Garreg Ddu
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

14.11

Gogledd-orllewin Llŷn

NAI

55
NAI

105

Sylw

NAI

Ni fyddai rheoli lleol yn cael ei rwystro i ganiatáu addasu defnydd o
fewn egwyddor o ganiatáu datblygiad naturiol yr arfordir.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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PDZ 15
MA 39 BAEAU GOGLEDD LLŶN: O Garreg Ddu i Drwyn y Tal
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

15.1

Carreg Ddu i Drwyn y Tal

15.2

Porth Dinllaen, gan
gynnwys Morfa Nefyn
Gorllewin Porth Nefyn

15.3

55

105

Sylw
Polisi trosfwaol yn pennu’r bwriad sylfaenol ar gyfer y parth.

NAI

NAI

NAI

HTL

MR

MR

HTL

HTL

MR

Byddai hyn yn gofyn cynllunio manwl ar gyfer addasu ym Mhorth
Dinllaen a chilio rheoledig wrth fynedfa Morfa Nefyn.
Polisi trosfwaol yn pennu’r bwriad sylfaenol ar gyfer y parth.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 40 TRAETHLIN GOGLEDD LLŶN: O Drwyn y Tal i Drwyn Maen Dylan
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

15.4

Trwyn y Tal i Drwyn
Maen Dylan

15.5

Trefor

15.6

Aberdesach

55

105

Sylw
Polisi trosfwaol yn pennu’r bwriad sylfaenol ar gyfer y parth.

NAI

NAI

NAI

MR

MR

MR

Byddai gofyn cael cynllun lleol manwl i gynnal gwerth amwynderol yr
ardal.

MR

MR

MR

Rheoli lleol o’r draethell ac arllwysfa’r afon i gynnal amddiffyniad
naturiol yr ardal.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 16
MA 41 ABER ALLANOL GORLLEWINOL: O Drwyn Maen Dylan i Ynys Llanddwyn (gan gynnwys y Foryd ac Abermenai)
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

16.1

55

105

Sylw

Pontllyfni

16.2

Pontllyfni i Ddinas Dinlle

16.3

Dinas Dinlle

16.4

Morfa Dinlle

16.5

Y Foryd

16.6

Traeth Abermenai

16.7

Tafod Abermenai a
Thraeth Llanddwyn

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai hyn yn atal rhag cynnal amddiffynfeydd preifat yn ystod y
cyfnod cyntaf. Adolygu perygl llifogydd i’r briffordd a’r gwaith trin
carthion.

NAI

NAI

NAI

Cynnal cyflenwad gwaddod i’r gogledd.

HTL

MR

MR

Rheoli’r trobwynt rhwng Penrhyn Dinas Dinlle a’r arfordir agored
gyda’r bwriad o reoli perygl llifogydd yn y pentref ar dir uwch.

MR

MR

NAI

Datblygu rheolaeth i lan hunangynhaliol y twyni. Ni fyddai hyn yn
benodol yn atal rhag rheoli’r cylch lleol yng Nghaer Belan yn amodol
ar gymeradwyaeth arferol.

HTL

MR

NAI

Rheoli amddiffynfeydd rhag llifogydd i ddechrau gyda’r bwriad o
ddychwelyd y bae i gyfundrefn sy’n gweithredu’n naturiol.

NAI

NAI

NAI

Byddai hyn yn cynnwys archwilio mwy ar berygl llifogydd a allai fod yn
Nwyran, gyda’r bwriad o ddarparu amddiffynfa.

NAI

NAI

NAI

Dileu coedwigaeth er mwyn cael lled i’r arfordir addasu.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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MA 42 MALLTRAETH AC AFON CEFNI: O Ynys Llanddwyn i Ben-y-parc
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

16.8

Coedwig Niwbwrch

16.9

Yr Arglawdd a’r Pentref

16.10

Clogwyni Bodowen

55

105

NAI

NAI

NAI

HTL

HTL

HTL

NAI

NAI

NAI

Sylw
Ystyriaeth leol o addasu amddiffynfa flaen y pentref gyda chynnydd yn
lefel y môr.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 43 RHAN ORLLEWINOL FEWNOL AFON MENAI: O’r Foryd i Bont Britannia ac i Dafarn y Fôr-forwyn
Uned Bolisi
16.11

Ffordd yr Aber i Afon
Carrog.

16.12

Caernarfon

16.13

Cynllun Polisi
25
55
105

Sylw

HTL

HTL

MR

Yn amodol ar gyllid priffyrdd, gydag addasu eiddo mynediad yn y
dyfodol.

HTL

HTL

HTL

Adolygu’r angen i godi amddiffynfa, cydgysylltiedig â rheoli llifogydd
afonol.

Porth Waterloo i Lan y
Môr – y Felinheli

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli lleol trwy gyllid preifat yn amodol ar
gymeradwyaeth arferol.

16.14

Y Felinheli

HTL

HTL

HTL

Adolygu perygl llifogydd gyda chynnydd yn lefel y môr.

16.15

Lodge Glan-y-môr i’r
Bont

NAI

NAI

NAI

16.16

O’r Bont i’r Barras

NAI

NAI

NAI

16.17

O’r Barras i Dafarn y Fôrforwyn

HTL

MR

NAI

Bwriad i gynnal mynediad ond gydag angen i addasu i fwy o berygl
llifogydd yn y dyfodol.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 44 GLAN DDE-DDWYREINIOL YNYS MÔN: O Bont Britannia i Drwyn Penmon
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

Sylw

16.18

Bae Llanfair

NAI

NAI

NAI

16.19

Porthaethwy

HTL

HTL

HTL

Rheoli amddiffynfeydd yn lleol i gynnal glan hanesyddol.

16.20

Pont Cadnant i Benrhyn
Safnas

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai hyn yn rhwystro gwaith preifat yn amodol ar gymeradwyaeth
arferol.

16.21

Gorllewin Biwmares

HTL

HTL

MR

Cynnal amddiffynfeydd ond gyda’r gallu i adlinio.

16.22

Dwyrain Biwmares

HTL

HTL

MR

Addasu amddiffynfeydd i wella amddiffynfa gyda’r bwriad o
ddefnyddio lled y Green i dirlunio ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd.

16.23

Drymlin

NAI

NAI

NAI

16.24
16.25

Llan-faes
Llan-faes i Benmon

HTL
NAI

HTL
NAI

HTL
NAI

Cynnal ffordd fynediad leol.
Efallai y bydd angen symud y ffordd.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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MA 45 BANGOR: O Bont Britannia i Afon Ogwen
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

16.26

O’r Bont i’r Garth

16.27

Trwyn y Garth a’r Dociau

16.28

Hirael

16.29
16.30

55

105

NAI

NAI

NAI

HTL

HTL

HTL

HTL

HTL

MR

Porth Penrhyn

HTL

HTL

HTL

Trwyn Penrhyn

NAI

NAI

NAI

Sylw

Ystyried dewisiadau ar gyfer ailddatblygiad a thriniaeth yn erbyn
llifogydd.
Yn amodol ar gymorth ariannol arall.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 46 TRAETH LAFAN A LLANFAIRFECHAN O Afon Ogwen i Lanfairfechan
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

16.31

Afon Ogwen i Fadryn

16.32

Afon Aber

16.33

Llanfairfechan

55

105

Sylw

NAI

NAI

NAI

MR

MR

HTL

Addasu amddiffynfeydd i gynnal drifft gwaddod naturiol gyda bwriad
hirdymor o warchod llwybr cludiant rhag llifogydd.

HTL

HTL

MR

Cynnal amddiffynfeydd gyda nod hirdymor o symud i linell fwy ffafriol.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
PDZ 17
MA 47 ABERFFRAW A’R ARFORDIR: O Dwyn y Parc i Borth Trecastell.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
2025
2055

2105

Sylw

17.1

Pentir Twyn y
Parc

NAI

NAI

NAI

17.2

Traeth Mawr

NAI

NAI

NAI

Cynnal gweithrediad naturiol y gyfundrefn dwyni a’r aber

17.3

Aberffraw

HTL

MR

MR

Addasu’r ffordd a’r cei i gynnal gweithrediad naturiol yr aber

17.4

Clogwyni
Aberffraw

NAI

NAI

NAI

Efallai na fyddai hyn yn rhwystro rheolaeth briodol o’r ffordd ym Mhorth
Trecastell

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 48 RHOSNEIGR: O Borth Trecastell i Draeth Cymyran.
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
2025

2055

2105

17.5

Porth Nobla i
Rosneigr

Sylw

MR

MR

NAI

Ni fyddai hyn yn rhwystro rheoli amddiffynfeydd yng Ngherrig Defaid
yn y ddau gyfnod cyntaf.

17.6

Rhosneigr

HTL

HTL

MR

Datblygu adlinio hirdymor i bentir cynaliadwy.

17.7

De Dyffryn
Crigyll

HTL

HTL

HTL

17.8

Traeth Crigyll a
Thraeth
Cymyran

NAI

NAI

NAI

Amddiffynfa leol i brif ffordd fynediad.
Adleoli cyfleusterau yn RAF Valley.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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MA 49 GORLLEWIN YNYS GYBI: O Draeth Cymyran i Gaergybi.
Uned Bolisi
17.9

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

Sylw

MR

MR

MR

MR

MR

NAI

Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfa breifat leol yn amodol ar
gymeradwyaeth arferol

17.10

Polisi cyffredinol
ar y De-orllewin
Borthwen

Caiff rheolaeth baeau lleol ei diffinio isod.

17.11

Porth Diana

HTL

HTL

HTL

Addasu amddiffynfeydd yn yr hirdymor i gynnal y traeth

17.12

Trearddur

HTL

HTL

HTL

Addasu amddiffynfeydd yn yr hirdymor i gynnal y traeth

17.13
17.14

Porth Dafarch
Arfordir y
Gogleddorllewin

HTL

HTL

HTL

Addasu amddiffynfeydd yn yr hirdymor i gynnal y traeth

NAI

NAI

NAI

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 50 CAERGYBI A PHENRHOS: O Gaergybi i Gob y Fali.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

Sylw

17.15

Caergybi

HTL

HTL

HTL

17.16

Bae Penrhos

MR

MR

MR

Archwilio tebygolrwydd perygl llifogydd

17.17

Pentir Penrhos

NAI

NAI

NAI

Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfeydd preifat lleol yn amodol ar
gymeradwyaeth arferol

17.18

Cob y Fali

HTL

HTL

HTL

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 51 Y MÔR MEWNDIROL: O Draeth Cymyran i Gob y Fali.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

Sylw

17.19

Polisi cyffredinol
y Môr Mewndirol

MR

MR

MR

Amddiffynfa leol i gynnal Pontrhydybont ac amddiffynfa leol rhag
llifogydd yn y gefnwlad

17.20

Y Fali

HTL

HTL

HTL

Cynllunio hirdymor i leihau perygl llifogydd gweddilliol

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 52 NEWLANDS AC AFON ALAW: O Gob y Fali i Dwyn Cliperau.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
2025
2055

2105

Sylw

17.21

Newlands

MR

MR

MR

Agwedd gydgysylltiedig at arafu erydiad

17.22

Afon Alaw

MR

MR

MR

Cynllunio hirdymor i leihau perygl llifogydd gweddilliol

17.23

Traeth Gribin i
Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfeydd preifat lleol yn amodol ar
MR
MR
MR
Dwyn Cliperau
gymeradwyaeth arferol
Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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PDZ 18
MA 53 GOGLEDD-ORLLEWIN YNYS MÔN: O Dwyn Cliperau i Bentir Wylfa.
Uned Bolisi
18.1
18.2

Twyn Cliperau i
Bentir Wylfa
Porth Tywyn
Mawr

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

18.3

Porth Trefadog

MR

NAI

NAI

18.4

Porth Trwyn

NAI

NAI

NAI

18.5

Porth Swtan

NAI

NAI

NAI

18.6

Bae a Phentir
Cemlyn

MR

NAI

NAI

18.7

Atomfa’r Wylfa

HTL

HTL

HTL

Sylw
Polisi trosfwaol ar gyfer yr ardal gyfan, gyda pholisi lleol isod
Addasiad lleol
Addasiad lleol

Mae angen datblygu cynllun rheoli manwl.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 54 CEMAIS: O Benrhyn Wylfa i Drwyn y Parc.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

18.8

Gorllewin
Cemais

NAI

NAI

NAI

18.9

Ffordd y Traeth

HTL

HTL

MR

18.10

Harbwr Cemais

HTL

HTL

HTL

18.11

Promenâd
Traeth Mawr

HTL

HTL

MR

18.12

Clogwyni Pig y
Barcud

NAI

NAI

NAI

Sylw
.
.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 55 GOGLEDD-DDWYRAIN YNYS MÔN: O Drwyn y Parc i Drwyn Cwmrwd
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
2025

2055

2105

18.13

Trwyn y Parc i
Drwyn Cwmryd

NAI

NAI

NAI

18.14

Gwaith Brics
Borth Wen

MR

MR

NAI

18.15

Porth Llechog

HTL

HTL

MR

18.16

Trwyn Costog

MR

MR

MR

18.17

Amlwch

HTL

HTL

HTL

18.18

Porth Eilian

NAI

NAI

NAI

Sylw
Polisi trosfwaol ar gyfer yr ardal gyfan, gyda pholisi lleol isod

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-V
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PDZ 19
MA 56 BAE DULAS: O Drwyn Cwmrwd i Ynys Moelfre.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

19.1

Cyffredinol

NAI

NAI

NAI

19.2

Portobello

MR

MR

NAI

19.3

Traeth Dulas

NAI

NAI

NAI

Sylw
Polisi trosfwaol ar gyfer yr ardal gyfan, gyda pholisi lleol isod

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 57 MOELFRE: O Ynys Moelfre i’r Penrhyn.
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
2025

2055

2105

Sylw

19.4

Porth Llydan

MR

MR

MR

.

19.5

Porth Moelfre

HTL

HTL

MR

.

19.6

Moelfre i Draeth
Bychan

NAI

NAI

NAI

19.7

Canol Traeth
Bychan

MR

NAI

NAI

19.8

De Traeth
Bychan

NAI

NAI

NAI

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 58 TRAETH COCH: O Drwyn y Parc i Drwyn Cwmrwd
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
2025

2055

2105

19.9

Clogwyni Borth
Wen

NAI

NAI

NAI

19.10

Ffordd y Traeth,
Benllech

HTL

HTL

MR

19.11

Trwyn Dwlban

NAI

NAI

NAI

19.12

Porthllongdy

HTL

HTL

MR

19.13

Croesfryn

NAI

NAI

NAI

19.14

Afon Nodwydd

MR

MR

MR

19.15

Traeth
Llanddona

NAI

NAI

NAI

19.16

Clogwyni Trwyn
Penmon
Ynys Seiriol

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

19.17

Sylw

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
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PDZ 20
MA 59 Y DRAETHLIN DDEHEUOL: O Lanfairfechan i Benmaen-bach
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

55

105

20.1

Gerizim

HTL

HTL

HTL

20.2

Penmaen-mawr

HTL

HTL

HTL

Sylw
Dull cydgyllido i gynnal defnydd o’r promenâd, y ffordd a’r rheilffordd.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 60 YR ABER MEWNOL A’R DRAETHLIN GYSYLLTIEDIG: O Forfa Conwy i’r pontydd ac o’r pontydd tua’r gogledd i
Draeth Melyn
Uned Bolisi
Cynllun Polisi
25
20.3

Morfa Conwy

55

105

Sylw
Posibilrwydd adlinio ymlaen, i’w ystyried ar y cyd â rheolaeth yn
Neganwy.

HTL

HTL

MR

20.4

Marina Conwy

HTL

HTL

HTL

20.5

Conwy

HTL

HTL

HTL

20.6
20.7

Cwm Gyffin
Y Sarn

HTL
HTL

HTL
HTL

MR
HTL

20.8

Deganwy
HTL

20.9

Trwyn Deganwy

20.10

Traeth Melyn

HTL
HTL

HTL
HTL/
MR
HTL

MR

MR
HTL

Penderfyniadau mewn cysylltiad â’r rheilffordd ac o safbwynt cynllunio
gofodol. MR i’w ystyried ar y cyd â rheoli Morfa Conwy.
MR i’w ystyried ar y cyd â rheoli Morfa Conwy a’r uned uchod.
Yn amodol ar gynnal y rheilffordd. Y polisi yn niffyg fyddai MR.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig
MA 61 YR ABER ALLANOL – DWYRAIN: Traeth Melyn i Ben y Gogarth
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

20.11

Pen Morfa a’r Cwrs Golff

20.12

Y Gogarth

20.13

Pen y Gogarth

55

105

HTL

HTL

MR

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

Sylw
Gyda’r bwriad o gynnal a gwella amddiffynfeydd rhag llifogydd yn
Llandudno yn unol â chynnydd yn lefel y môr.
Ni fyddai hyn yn rhwystro amddiffynfeydd preifat yn amodol ar
gymeradwyaeth arferol.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-V
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MA 62 YR ABER UCHAF: O’r Sarn i Lanrwst
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25

55

105

Sylw

20.14

Gorllewin i Dal-y-cafn

NAI

NAI

NAI

20.15

Cyffordd Llandudno ac
Aber Afon Ganol

HTL

HTL

MR

20.16

Llansanffraid Glan
Conwy

HTL

HTL

HTL

20.17

Llansanffraid Glan
Conwy i Dal-y-cafn

HTL

HTL

HTL

20.18

Tal-y-cafn

HTL

MR

MR

Symud yr amddiffynfa’n ôl at y rheilffordd.

20.19

Tal-y-cafn i Lanrwst
NAI

Y bwriad fyddai symud y rheilffordd i ymyl gorlifdir y llanw. Dan y polisi
hirdymor byddai amddiffynfa leol i’r pentrefi’n cael ei hystyried
ymhellach.

HTL

MR

Gyda’r bwriad o gynnal yr amddiffynfa yn unol â chynnydd yn lefel y
môr. Byddai adlinio drwy’r Warchodfa Natur.
Yn amodol ar gynnal y rheilffordd.
Yn amodol ar gynnal y rheilffordd.

Allwedd: HTL - Cadw’r Llinell, ATL - Symud y Llinell Ymlaen, NAI - Dim Ymyriad Gweithredol, MR - Adlinio Rheoledig

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-V
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Atodiad VI – Sabella Asesu

Unedau Polisi gyda chreigres Sabellaria alveolata yn bresennol
Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf yn hanner gorllewinol yr uned. Mae llinell
yr amddiffynfa dros 80m oddi wrth y lan uchaf ac ni fyddai'n cyfyngu ar
symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn y
cyfnod cyntaf, ac nid oes unrhyw newid mesuradwy o ganlyniad i
wasgfa arfordirol i'w ddisgwyl yn y cyfnod cyntaf. Nid oes disgwyl newid
yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau
arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i
weithrediadau HTL neu MR ar y lan uchaf yn yr uned hon. Ni fydd
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau
HTL neu MR.

4.3

HTL

MR

MR

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Presennol
yn y lan isaf ynghanol yr uned, un darn yn
cwmpasu <0.02ha.

4.4

NAI

NAI

NAI

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd.

Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

4.13

NAI

NAI

NAI

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd.

Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

4.18

HTL

MR

NAI

Ni fyddai HTL yn y cyfnod cyntaf yn y greigres rhag symud yn fertigol i
Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Y lan ganol fyny'r lan mewn ymateb i rymoedd naturiol, ac ni fyddai'n effeithio'r
i isaf tuag at ymyl ogleddol yr uned, tri darn prosesau arfordirol a chludiant gwaddod mewn perthynas â'r sefyllfa
yn cwmpasu <0.03ha.
bresennol. Bydd NAI yn y ddau gyfnod olaf yn peri dim ymyriad
gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n digwydd.

4.19

NAI

NAI

NAI

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd.

Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

5.2

NAI

NAI

NAI

O fewn ACA Bae Aberteifi.

Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

West of Wales SMP HRA
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Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith

6.2

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf. Mae llinell yr amddiffynfa dros 60m oddi
wrth y greigres ar y lan uchaf ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad
Ar greigiau / swbstrad o boptu'r bae / traeth
naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan. Nid oes disgwyl
bach, yn ymestyn o'r lan ganol i isaf mewn
newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid oes newid yn y
amlinell, dau ddarn yn cwmpasu <0.31ha.
prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i
O fewn ACA Bae Aberteifi.
weithrediadau HTL ar y lan uchaf yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau
sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.

6.3

NAI

NAI

NAI

Ar ddwy ochr yr uned. O fewn ACA Bae
Aberteifi.

6.4

HTL

MR

MR

Yn bresennol yn unig ar ymyl gorllewinol
eithaf yr uned bolisi yn y lan isaf, un darn
yn cwmpasu <0.01ha. O fewn ACA Bae
Aberteifi.

6.7

NAI

NAI

NAI

O fewn ACA Bae Aberteifi.

West of Wales SMP HRA
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Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf ar ben pellaf yr uned. Mae llinell yr
amddiffynfa dros 110m oddi wrth y greigres ar y traeth uchaf, ac ni
fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn
fertigol i fyny'r lan yn y cyfnod cyntaf, oherwydd nad oes unrhyw newid
mesuradwy o ganlyniad i wasgfa arfordirol i'w ddisgwyl yn y cyfnod
cyntaf. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac
nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w
ddisgwyl o ganlyniad i weithrediadau HTL neu MR ar y lan uchaf yn yr
uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan
rywograethau'r greigres yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u
rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL neu MR. Polisïau cyfagos yw NAI,
yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Annex G-VI

Uned Bolisi

7.2

7.4

Cyfnod 1

HTL

MR

Cyfnod 2

HTL

MR

Cyfnod 3

HTL

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf. Mae llinell yr amddiffynfa dros 40m draw
ar y traeth uchaf, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
rhywograethau'r greigres. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod
Ymyl gogleddol eithaf yr uned bolisi, ac ar y
croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant
lan isaf, un darn yn cwmpasu <0.01ha. O
gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i unrhyw weithrediadau HTL ar y lan
fewn ACA Bae Aberteifi.
uchaf yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu
gan rywograethau'r greigres yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u
rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL. Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i
ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

MR

Arwynebedd helaeth yn ymestyn o'r lan
ganol i'r lan isaf ar hyd ymyl dwyreiniol yr
uned, dau ddarn yn cwmpasu <1.6ha. O
fewn ACA Bae Aberteifi.

7.5

HTL

HTL

MR

Arwynebedd helaeth yn ymestyn o'r lan
ganol i'r lan isaf ar hyd ymyl gorllewinol yr
uned, un darn yn cwmpasu <0.97ha. O
fewn ACA Bae Aberteifi.

7.6

NAI

NAI

NAI

O fewn ACA Bae Aberteifi.

West of Wales SMP HRA
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Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf ar ben pellaf yr uned. Mae llinell yr
amddifynfa agosaf 20m i ffwrdd ond yn bellach draw gan mwyaf ar y
traeth uchaf, ac ni fyddai gweithrediadau MR yn cyfyngu ar symudiad
naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan. Nid oes disgwyl
unrhyw newid i symudiad croes i'r lan, ac nid oes disgwyl newid yn y
prosesau arfordirol na chludiant gwaddod yn yr uned hon. Ni fydd
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i'r
polisïau MR. Polisïau cyfagos yw MR neu NAI, yn dal i ddarparu
gwaddod i'r gyfundrefn.
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf ar ben pellaf yr uned. Yn gyffredinol mae
llinell yr amddiffynfa dros 30m i ffwrdd, a gwasgfa arfordirol gyfyngedig
os o gwbl sydd i'w disgwyl fel bod digon o le ar gyfer symudiad naturiol
y greigres yn ystod y ddau gyfnod olaf yn fertigol i fyny'r lan. Nid oes
disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, nid oes disgwyl
unrhyw newid yn y prosesau arfordirol an chludiant gwaddod o
ganlyniad i weithrediadau HTL neu MR ar y lan uchaf yn yr uned hon.
Ni fydd swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r
greigres yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad
i bolisïau HTL neu MR. Polisïau cyfagos yw NAI neu MR, yn dal i
ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Annex G-VI

Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

8.1

NAI

NAI

NAI

O fewn ACA Bae Aberteifi.

MR

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf ar ben pellaf yr uned. Yn gyffredinol mae
llinell yr amddiffynfa dros 40m i ffwrdd, a gwasgfa arfordirol gyfyngedig
os o gwbl sydd i'w disgwyl fel bod digon o le ar gyfer symudiad naturiol
y greigres yn ystod y ddau gyfnod olaf yn fertigol i fyny'r lan. Nid oes
Ar hyd bron y cyfan o lan ganol i isaf yr
disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid oes newid yn
uned hon, dau ddarn yn cwmpasu <1.99ha.
y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i
O fewn ACA Bae Aberteifi.
weithrediadau HTL neu MR ar y lan uchaf yn yr uned hon. Ni fydd
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau
HTL neu MR. Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r
gyfundrefn.

8.2

HTL

HTL

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

8.4

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf. Mae llinell yr amddiffynfa dros 30m oddi
wrth y morgloddiau a 130m o'r traeth uchaf, ac ni fyddai'n cyfyngu ar
Ar hyd bron y cyfan o lan isaf yr uned hon, symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan. Nid
un darn yn cwmpasu <5.13ha. O fewn ACA oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid oes newid
Bae Aberteifi.
yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad
i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n addas ar
gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn naturiol yn
cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.

8.5

NAI

NAI

NAI

O fewn ACA Bae Aberteifi.

West of Wales SMP HRA

Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.
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Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith

8.6

HTL

MR

MR

Presennol yn y lan isaf yn hanner
gorllewinol yr uned o flaen y grwynau, un
darn yn cwmpasu <0.86ha. O fewn ACA
Bae Aberteifi.

8.7

NAI

NAI

NAI

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd.

8.8

MR

MR

MR

8.9

MR

MR

MR

8.1

NAI

NAI

NAI

West of Wales SMP HRA

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf yn hanner gorllewinol yr uned. Mae llinell
yr amddiffynfa dros 40m oddi wrth y lan uchaf ac ni fyddai'n cyfyngu ar
symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn y
cyfnod cyntaf, ac nid oes unrhyw newid mesuradwy o ganlyniad i
wasgfa arfordirol i'w ddisgwyl yn y cyfnod cyntaf. Nid oes disgwyl newid
yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau
arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i
weithrediadau HTL neu MR ar y lan uchaf yn yr uned hon. Ni fydd
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau
HTL neu MR.
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf ar ben pellaf yr uned. Mae llinell yr
amddifynfa agosaf 10m i ffwrdd ond yn bellach draw gan mwyaf, ac ni
Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Presennol
fyddai gweithrediadau MR yn cyfyngu ar symudiad naturiol
ond ar y lan ganol i lawr i isarforol ac yn
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan. Ni fyddai unrhyw newid
gorchuddio'r rhan fwyaf heblaw rhan ganol
yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid oes disgwyl newid yn y
yr uned, wyth darn yn cwmpasu tuag
prosesau arfordirol na chludiant gwaddod. Ni fydd swbstradau sy'n
10.75ha.
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i'r polisïau MR yn yr
uned hon.
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf ar ben pellaf yr uned. Mae llinell yr
Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Presennol amddifynfa agosaf 50m i ffwrdd, ac ni fyddai gweithrediadau MR yn
ar y lan ganol i lawr i isarforol yn ymestyn
cyfyngu ar symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r
ar hyd yr uned ac eithrio'r canol lle nad oes lan. Ni fyddai unrhyw rwystr i symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
creigres, a dau ddarn yn cwmpasu
oes disgwyl newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod yn yr
<11.9ha.
uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan
rywograethau'r greigres yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u
rhwystro o ganlyniad i'r polisïau MR.
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd.
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Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

9.1

NAI

NAI

NAI

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd.

HTL

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf. Mae'r pier dros 30m oddi wrth y greigres
fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol rhywograethau'r
Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Ar hyd y
greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i gyd. Nid oes
lan isaf i'r gogledd-orllewin o'r pier, un darn disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid oes newid yn
yn cwmpasu tua 0.38ha.
y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i
weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n addas ar
gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn naturiol yn
cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.

HTL

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf. Mae llinell yr amddiffynfa dros 40m oddi
wrth y greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Ar hyd glan rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
isaf ochrau deheuol a gogleddol yr uned,
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
dau ddarn yn cwmpasu tuag 1.57ha.
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.

HTL

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Mae llinell yr amddiffynfa dros
30m oddi wrth y greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad
naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y
cyfnodau i gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r
lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w
ddisgwyl o ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau
HTL.

9.3

9.7

9.8

HTL

HTL

HTL

West of Wales SMP HRA

HTL

HTL

HTL

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Presennol
ar hyd yr uned gyfan ar swbstradau
rhynglanwol y lan ganol i isaf, un darn
mawr yn cwmpasu tua 3.73ha.
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Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol yn ystod y ddau gyfnod cyntaf ac,
o dderbyn y polisi tebygol o symud y llinell ymlaen, nid oes disgwyl y
bydd hyn yn ennill tir ar cytrefi'r creigresi canolog a gogleddol. Mae
llinell yr amddiffynfa dros 20m oddi wrth y greigres fiogenig, ac ni
fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn
fertigol i fyny'r lan yn ystod y ddau gyfnod cyntaf. Fodd bynnag, gallai
ATL beri colli creigres fiogenig, yn dibynnu ar leoliad y llinell amddiffyn
a allai effeithio ar ran neu'r cyfan o'r greigres ar hyd glan yr uned trwy
golled ôl-troed uniongyrchol. Nid oes disgwyl newid yn symudiad
gwaddod croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na
chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i weithrediadau HTL ac
ATL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu
gan rywograethau'r greigres yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u
rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL ac ATL.

9.9

HTL

HTL

HTL/A

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Presennol
yn rhan ganol y safle yn y lan isaf, ac ar
ymyl gogleddol yr uned, pum darn yn
cwmpasu tua 0.97ha

9.10

NAI

NAI

NAI

Heb fod yn y Safle Ewropeaidd. Presennol
ar hyd glan isaf yr uned gyfan, un darn yn
cwmpasu tua 3.72ha.

Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Ar ymyl eithaf y terfyn gogleddol yn y lan
isel ac islanwol, un darn yn cwmpasu
<0.36ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Mae llinell yr amddiffynfa dros ran
ddeheuol y lan oddi wrth y greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar
symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn
ystod y cyfnodau i gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod
croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant
gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon.
Ni fydd swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r
greigres yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad
i bolisïau MR.

9.11

MR

MR

MR

9.12

NAI

NAI

NAI

9.13

NAI

NAI

NAI

West of Wales SMP HRA

Ar draws glannau'r uned gyfan yn y lan
ganol i isaf, tri darn yn cwmpasu tua
5.73ha.
Dau ddarn o popty'r tafod tywod ac o fewn
y lan isaf, yn cwmpasu tua 2.35ha.

7

Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Annex G-VI

Uned Bolisi

10.1

10.2

10.16

Cyfnod 1

MR

HTL

HTL

West of Wales SMP HRA

Cyfnod 2

MR

HTL

HTL

Cyfnod 3

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith

MR

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf. Mangement is soley directed at adaption
of land use to the crest of the cliff ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad
Scattered along yr uned frontage in the low naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y
and mid shore, 14 areas yn cwmpasu tua
cyfnodau i gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r
6.43ha.
lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w
ddisgwyl o ganlyniad i MR actions yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau
sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau MR.

MR

One very small extent yn y lan isaf at the
southernmost edge of yr uned covering
<0.02ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf at the southern end of yr uned. Defence
focusses on provison of a natuarl beach held on the upper foreshore a
gwasgfa arfordirol gyfyngedig os o gwbl sydd i'w disgwyl fel bod digon o
le ar gyfer symudiad naturiol y greigres yn ystod y ddau gyfnod olaf yn
fertigol i fyny'r lan. No change to critical cross shore sediment
movement is expected, and no alteration to the coastal processes neu
sediment transport within teh lower foreshore is expected to result from
HTL neu MR actions ar y lan uchaf yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau
sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL neu
MR. Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

One very small area toward the southern
end of yr uned within the mid shore,
covering <0.01ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Defence line is to the north of y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.
Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

HTL
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Uned Bolisi

10.17

10.19

11.1

Cyfnod 1

HTL

MR

HTL

West of Wales SMP HRA

Cyfnod 2

HTL

MR

HTL

Cyfnod 3

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith

HTL

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Defence line is oddi wrth y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
One very small area apparently in the upper rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
shore adjacent to a sluice in rhan ganol yr gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
uned, covering <0.01ha.
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.

NAI

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Defence line is oddi wrth y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
One large area in the Y lan ganol i isaf at
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
the north end of yr uned, yn cwmpasu tuag
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
1.47ha.
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.
Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

HTL

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Local defence line is oddi wrth y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
One very large extent often covering most
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
of the intertidal area across most of the
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
frontage and one small area yn y lan isaf at
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
the southern end of yr uned, yn cwmpasu
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
tua 27.74ha.
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.
Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.
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Uned Bolisi

11.2

Cyfnod 1

MR

Cyfnod 2

MR

Cyfnod 3

MR

11.3

HTL

HTL

HTL

12.1

NAI

NAI

NAI

12.2

HTL

MR

MR

West of Wales SMP HRA

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith

dau ddarn yn cwmpasu the Y lan ganol i
isaf across most of yr uned frontage, and
yn cwmpasu tuag 13.90ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Local defence line is oddi wrth y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
ganlyniad i MR actions yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n addas
ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn naturiol yn
cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau MR. Polisïau cyfagos
yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

Six areas covering the Y lan ganol i isaf
across most of yr uned frontage, and yn
cwmpasu tua 7.05ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Local defence line is oddi wrth y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i HLT policies.
Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

Two areas in the low to mid shore scattered
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
through yr uned frontage and yn cwmpasu
digwydd.
tua 4.75ha.
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. An adaptive approch to defence is
recommended oddi wrth y greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar
symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn
One area yn y lan isaf i ganol on the central ystod y cyfnodau i gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod
seaward facing intertidal area of yr uned, yn croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant
cwmpasu tuag 1.28ha.
gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon.
Ni fydd swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r
greigres yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad
i HLT policy. Polisïau cyfagos yw MR, yn dal i ddarparu gwaddod i'r
gyfundrefn.
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Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

12.5

MR

MR

MR

12.6

12.16

HTL

MR

West of Wales SMP HRA

HTL

MR

HTL

MR

Nodiadau ar y Cwmpas

Two areas yn y lan isaf at the north end of
the seaward face of yr uned, yn cwmpasu
tua 0.92ha.

Effaith
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. An adaptive approch to defence is
recommended oddi wrth y greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar
symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn
ystod y cyfnodau i gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod
croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant
gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i MR actions yn yr uned hon. Ni fydd
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i MR
policy. Polisïau cyfagos yw MR, yn dal i ddarparu gwaddod i'r
gyfundrefn.

Two areas yn y lan isaf i ganol of the
coarser grained intertidal area fronting the
majority of the railway line in the southern
two thirds of yr uned, yn cwmpasu tua
3.61ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. Local defence line is oddi wrth y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i HLT policies.
Polisïau cyfagos yw MR, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

One very small area in the mid shore
fronting Craig Ddu, and covering <0.01ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. An adaptive approch to defence is
recommended oddi wrth y greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar
symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn
ystod y cyfnodau i gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod
croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant
gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i MR actions yn yr uned hon. Ni fydd
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i MR
policy. Polisïau cyfagos yw MR, yn dal i ddarparu gwaddod i'r
gyfundrefn.
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Uned Bolisi

12.18

12.20

12.21

Cyfnod 1

HTL

HTL

NAI

West of Wales SMP HRA

Cyfnod 2

HTL

HTL

NAI

Cyfnod 3

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith

MR

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf at the southern end of yr uned. Defence
focusses on provison of a natural beach held on the upper foreshore a
gwasgfa arfordirol gyfyngedig os o gwbl sydd i'w disgwyl fel bod digon o
le ar gyfer symudiad naturiol y greigres yn ystod y ddau gyfnod olaf yn
Three small areas scattered yn y lan isaf of fertigol i fyny'r lan. No change to critical cross shore sediment
yr uned frontage and covering <0.12ha.
movement is expected, and no alteration to the coastal processes neu
sediment transport within teh lower foreshore is expected to result from
HTL neu MR actions ar y lan uchaf yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau
sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL neu
MR. Polisïau cyfagos yw NAI, yn dal i ddarparu gwaddod i'r gyfundrefn.

HTL

One small area in the mid shore at the far
western extent of yr uned frontage and
covering <0.06ha.

Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf. Defence line is to the east, oddi wrth y
greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar symudiad naturiol
rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn ystod y cyfnodau i
gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod croes i'r lan, ac nid
oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant gwaddod i'w ddisgwyl o
ganlyniad i weithrediadau HTL yn yr uned hon. Ni fydd swbstradau sy'n
addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres yn symud yn
naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i bolisïau HTL.

NAI

tri darn yn cwmpasu the mid to low shore
across most of the frontage though
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
particularly in the eastern half in the mid
digwydd.
shore and western extent yn y lan isaf, and
yn cwmpasu tua 5.87ha.
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Uned Bolisi

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

12.22

MR

NAI

NAI

12.23

12.25

NAI

NAI

West of Wales SMP HRA

NAI

NAI

Nodiadau ar y Cwmpas

Effaith
Ni fyddai unrhyw amddiffynfeydd ar neu ger y darn o greigres oherwydd
ei phresenoldeb yn y lan isaf i ganol. An adaptive approch to defence is
recommended oddi wrth y greigres fiogenig, ac ni fyddai'n cyfyngu ar
Ten areas scattered to the west of the Afon symudiad naturiol rhywograethau'r greigres yn fertigol i fyny'r lan yn
Dwyfor estuary, becoming more coherent to ystod y cyfnodau i gyd. Nid oes disgwyl newid yn symudiad gwaddod
the west such that the entire intertidal zone croes i'r lan, ac nid oes newid yn y prosesau arfordirol na chludiant
supports Sabellaria, and total coverage in gwaddod i'w ddisgwyl o ganlyniad i MR actions yn yr uned hon. Ni fydd
yr uned of tuag 13.06ha.
swbstradau sy'n addas ar gyfer eu cytrefu gan rywograethau'r greigres
yn symud yn naturiol yn cael eu colli na'u rhwystro o ganlyniad i MR
policy. Polisïau cyfagos yw MR, yn dal i ddarparu gwaddod i'r
gyfundrefn.

NAI

Two connected areas in the Y lan ganol i
isaf at the eastern side of yr uned
Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
connecting to the PU 12.22 community, and digwydd.
yn cwmpasu tua 2.56ha.

NAI

One very small area yn y lan isaf at a
central location in yr uned, approximately
140m seaward of MHWS and covering
<0.01ha.
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Dim ymyriad gweithredol ac, felly, dim ond newid naturiol fyddai'n
digwydd.

Annex G-VI

Atodiad VII – Prawf ar gyfer Opsiynau Amgen

1

PROFI ATEBION ERAILL

1.1.1

Mae partneriaeth y CRhT (sy’n cynnwys yr awdurdodau lleol, CCGC ac Asiantaeth yr
Amgylchedd Cymru) wedi nodi’r dewis lleiaf andwyol ar gyfer rheoli’r morlin a’i gynefinoedd
dynodedig yn ystod y 100 mlynedd nesaf.

1.1.2

Felly, seiliwyd y prawf canlynol i ddangos nad oedd dim atebion eraill ar ystyried dewisiadau
gwahanol all fod yn ddrutach, yn anoddach eu cyflawni, yn llai cyfleus i’w gweithredu, ond
rhaid iddynt beidio â bod yn wahanol ddewisiadau afresymol sy’n amlwg nad ydynt yn
dechnegol ymarferol. Archwiliodd cyfnod datblygu polisi proses y CRhT y pedwar dewis polisi
strategol posibl mewn perthynas â mesurau rheoli’r arfordir. O ganlyniad, archwiliwyd yr
Unedau Polisi mewn perthynas ag effeithiau’r dewisiadau gwahanol ar gyfer pob un o’r
Safleoedd Natura 2000 lle nodwyd cryn effaith er gwaeth ar eu cyfanrwydd. Wedyn, gwnaed
archwiliad dechreuol isod o’r gwahanol ddewisiadau strategol ar gyfer y pedwar dewis polisi.
Dim Ymyriad Gweithredol (NAI)

1.1.3

Pan nad oes unrhyw amddiffynfeydd mewn uned bolisi ar hyn o bryd, a phan nad oes asedau
cymdeithasol ac economaidd arwyddocaol mewn perygl, dewiswyd NAI yn ystod proses y
CRhT. Byddai NAI yn sicrhau bod prosesau naturiol yr arfordir yn digwydd heb ymyriad
gweithrediadau dynol ac, felly, caiff newid ei ystyried yn naturiol. Mae Tabl G-VII.1Error!
Reference source not found. yn dangos yr amrywiol unedau polisi lle dewiswyd NAI ar gyfer y
Safleoedd Ewropeaidd lle nodwyd effaith andwyol ar eu cyfanrwydd.
Tabl G-VII.1

Unedau Polisi lle Dewiswyd NAI
Safle

ACA Sir Benfro Forol

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VII

Unedau Polisi
1.1 i 1.3
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
2.11
2.13
3.1
3.4
3.6 a 3.7
9.12 a 9.13
10.4
10.19
11.4 i 11.6
11.17
11.20
12.1
12.7
12.10
12.11
12.12
12.15
1

Cyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Y cyfnod olaf
Y cyfnod olaf
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Ionawr 2012

Safle

ACA Morfa Heli Arfordir Ynys Môn

ACA Y Fenai a Bae Conwy

AGA Traeth Lafan, Conwy

Unedau Polisi
12.19
12.21
12.22
12.23
12.25
13.1
13.9 ac 13.10
13.14
13.15
13.16 i 13.19
14.1 i 14.7
14.9 i 14.11
15.1
16.6 i 16.8
16.10
16.4 ac 16.5
16.6 i 16.7
16.13
16.15 ac 16.16
16.17
16.18
16.20
16.23
16.25 ac 16.26
16.30 ac 16.31
19.1
19.6
19.7
19.8 ac 19.9
19.11
19.13
19.15 i 19.17
20.12 a 20.13
16.27
16.30 ac 16.31
20.1

Cyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod olaf
Y cyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau

Adlinio Rheoledig
1.1.4

Pan fo amddiffynfeydd eisoes yn bresennol a/neu isadeiledd pwysig yn bresennol mewn uned
bolisi, a phan fod effeithiau neu gyfyngiadau dibwys at ei gilydd yn annhebygol o ddigwydd
(hyd yn oed os yw’r asesiad wedi nodi rhywfaint), caiff adlinio rheoledig ei ystyried fel y dewis
priodol er mwyn caniatáu adleoli ac adlinio adeileddau, neu ganiatáu dileu safleoedd a allai fod
yn llygrol. Byddai adlinio rheoledig yn rhoi lle i gynefinoedd rhynglanwol symud tua’r tir yn
gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr er y gallai adlinio, dan rai amgylchiadau, ddarparu mwy o
arwynebedd i gynefinoedd rhynglanwol ddatblygu nag a fyddai’n cael ei golli pe bai’r
amddiffynfa (a therfyn dynodedig y safle) yn cyfyngu arnynt. Bydd y cylchoedd hyn yn cael eu
nodi fel safleoedd digolledu posibl yn ddiweddarach. Mae adlinio rheoledig yn darparu ‘lle’
CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VII
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cynyddol i brosesau naturiol ddatblygu a pharhau. Mae Error! Reference source not
found.Tabl G-VII.2Error! Reference source not found. yn dangos yr amrywiol unedau polisi lle
dewiswyd MR (ar gyfer un cyfnod neu fwy) o fewn y PDZ lle nodwyd effaith andwyol ar
gyfanrwydd eu Safleoedd Ewropeaidd.
Tabl G-VII.2

Unedau Polisi lle Dewiswyd MR
Safle

ACA Sir Benfro Forol

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VII

Unedau Polisi
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
2.10
2.11
2.12
3.2
3.8
3.9
9.11
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5 i 10.7
10.9
10.10
10.14 a 10.15
10.18
10.19
11.2
11.4
11.5
11.6
11.9
11.10
11.12
11.13
11.15
11.17
11.18 ac 11.19
12.2 ac 12.3
12.5
12.9
12.11
12.16
12.17
12.18
12.22
12.24
3

Cyfnodau
Y trydydd cyfnod
Y trydydd cyfnod
Yr ail gyfnod
Y trydydd cyfnod
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod olaf
Y trydydd cyfnod
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y trydydd cyfnod
Y ddau gyfnod olaf
Y cyfnod cyntaf
Y trydydd cyfnod
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Yr ail gyfnod
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr ail gyfnod
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Y trydydd cyfnod
Y cyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod olaf
Ionawr 2012

Safle

ACA Morfa Heli Arfordir Ynys Môn

ACA Y Fenai a Bae Conwy

AGA Traeth Lafan, Conwy

Unedau Polisi
13.2
13.7 ac 13.8
13.11 ac 13.12
13.14 ac 13.15
14.8
15.2

Cyfnodau
Y ddau gyfnod olaf
Y ddau gyfnod olaf
Y ddau gyfnod olaf
Yr ail gyfnod
Yr ail gyfnod
Y ddau gyfnod olaf

amherthnasol

amherthnasol

16.4
16.5
16.11
16.17
16.21 ac 16.22
16.28
16.32
16.33
19.4
19.5
19.7
19.10
19.12
19.14
20.3
20.9
20.11
16.28
16.32
16.33

Y ddau gyfnod cyntaf
Yr ail gyfnod
Y trydydd cyfnod
Yr ail gyfnod
Y trydydd cyfnod
Y trydydd cyfnod
Y ddau gyfnod cyntaf
Y trydydd cyfnod
Yr holl gyfnodau
Y trydydd cyfnod
Y cyfnod cyntaf
Y trydydd cyfnod
Y trydydd cyfnod
Yr holl gyfnodau
Y trydydd cyfnod
Y ddau gyfnod olaf
Y trydydd cyfnod
Y trydydd cyfnod
Y ddau gyfnod cyntaf
Y trydydd cyfnod

Cadw’r Llinell
1.1.5

Pan fo amddiffynfeydd a/neu isadeiledd cenedlaethol a lleol arwyddocaol (cludiant,
economaidd a chymdeithasol) yn bresennol mewn uned bolisi nad oes modd eu disodli neu
addasu i atal effeithiau ar Safle Ewropeaidd neu ei nodweddion, Cadw’r Llinell sy’n cael ei
ystyried fel y dewis priodol, a byddai angen cyfiawnhad ychwanegol dan IROPI. O dderbyn
natur strategol yr asesiad hwn, yn aml mae ffyrdd o leihau maint yr effeithiau mewn unedau
trwy natur a math y camau amddiffyn sy’n cael eu defnyddio, neu hyd yn oed gydag adlinio
lleol. Os bydd cyfiawnhad trwy brawf IROPI, byddai angen nodi cynefin cydadferol ar gyfer y
cylchoedd hyn. Error! Reference source not found.Mae Tabl G-VII.3Error! Reference source
not found. yn dangos yr amrywiol unedau polisi lle dewiswyd HTL (ar gyfer un cyfnod neu fwy)
o fewn y PDZ lle nodwyd effaith andwyol ar gyfanrwydd Safleoedd Ewropeaidd.
Tabl G-VII.3

Unedau Polisi lle Dewiswyd HTL
Safle

ACA Sir Benfro Forol

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VII

Unedau Polisi
2.2
2.4
2.5
2.6
4

Cyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Y cyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
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Safle

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau

ACA Morfa Heli Arfordir Ynys Môn

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VII

Unedau Polisi
2.8
2.12
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
10.2
10.3
10.5 i 10.7
10.8
10.9
10.11 i 10.13
10.16 a 10.17
10.18
11.1
11.3
11.4
11.6
11.7 ac 11.8
11.9
11.11
11.12
11.14
11.15
11.16
12.2 ac 12.3
12.4
12.6
12.8
12.9
12.13 ac 12.14
12.17
12.18
12.20
12.24
13.2
13.3 i 13.6
13.7 ac 13.8
13.11 ac 13.12
13.13
13.14 ac 13.15
14.8
15.2
16.9

5

Cyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y cyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Y cyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y cyfnodau cyntaf ac
olaf
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
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Safle

ACA Y Fenai a Bae Conwy

AGA Traeth Lafan, Conwy

Unedau Polisi
16.5
16.11
16.12
16.14
16.17
16.19
16.21 ac 16.22
16.24
16.27
16.28
16.29
16.32
16.33
19.5
19.10
19.12
20.1 a 20.2
20.3
20.4
20.9
20.10
20.11
16.27
16.28
16.29
16.32
16.33
20.1

Cyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod olaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau
Y cyfnod olaf
Y ddau gyfnod cyntaf
Yr holl gyfnodau

Symud y Llinell Ymlaen
1.1.6

Nid oes dim unedau polisi’n cynnwys polisi o Symud y Llinell Ymlaen o fewn y PDZ lle nodwyd
effaith andwyol ar Safle Ewropeaidd neu ei nodweddion cysylltiedig.
Dewisiadau Gwahanol Seiliedig ar Unedau Polisi

1.1.7

Mae’r tablau yn Helaethiad G-VIII yn cyflwyno archwiliad fesul uned o ba ddewisiadau
gwahanol oedd yn anaddas a pham yr ystyriwyd bod y dewis a wnaed yn addas yng ngoleuni
polisïau’r CRhT a ddatblygwyd. Caiff y tablau eu nodi yn ôl Safle Ewropeaidd (ar sail y rhai lle
aseswyd effaith andwyol ar eu cyfanrwydd yn Adran 5 a Thabl 6.2 yn Atodiad G). Nid yw’r
tablau’n cynnwys unedau polisi lle dewiswyd NAI ar gyfer yr holl gyfnodau ac, ar ben hynny, lle
nad oes unrhyw gyfyngiad nac effaith ar nodweddion Safle Ewropeaidd yn deillio mewn uned
bolisi arbennig, nodwyd y mwyafrif fel y cyfryw. Seiliwyd yr ymresymu wrth wraidd y
disgrifiadau hyn sy’n ffurfio’r prawf dewisiadau gwahanol ar bolisïau’r CRhT a ddatblygwyd, fel
y cytunwyd gyda phawb cysylltiedig â datblygu’r CRhT ac ymarferoldeb y dewisiadau
gwahanol mewn cysylltiad ag amcanion y CRhT. Caiff hyn ei ystyried yn strategol, a byddai
angen ei ddarparu’n fanylach ar adeg datblygu unrhyw gynllun neu strategaeth ar lefel safle.

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VII
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Atodiad VIII – Dewisiadau Tabl Amgen
Ta

Tabl 1 ACA Sir Benfro Forol
Uned Bolisi

2.2

2.4

2.5

2.6

2.8

Yr Aber Bach

De a Chanol
Aberllydan

Gogledd Aberllydan

Haroldston Hill

Nolton Haven

Cynllun Polisi
25
55
105

HTL

HTL

HTL

HTL

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

HTL

HTL

MR

HTL

MR

Sylwadau

MR

Ni fyddai gwella amddiffynfeydd yn cael ei ragweld yn
ystod y byrdymor a’r tymor canolog (y ddau gyfnod
cyntaf). Byddai adlinio amddiffynfeydd yn digwydd yn
y trydydd cyfnod pryd y byddai cynlluniau’n debygol o
gael eu datblygu mewn gwirionedd ac, felly, byddai
hyn yn rhoi amser priodol i bennu ac addasu
adeileddau a defnyddiau presennol fel bod MR yn
gallu digwydd.

MR

Ni fyddai gwella amddiffynfeydd yn cael ei ragweld yn
ystod y byrdymor a’r tymor canolog (y ddau gyfnod
cyntaf). Byddai adlinio amddiffynfeydd yn digwydd yn
y trydydd cyfnod pryd y byddai cynlluniau’n debygol o
gael eu datblygu mewn gwirionedd ac, felly, byddai
hyn yn rhoi amser priodol i bennu ac addasu
adeileddau a defnyddiau presennol fel bod MR yn
gallu digwydd yn ardal Pont Aberllydan.

NAI

HTL yn y cyfnod cyntaf yw’r unig ddewis gwahanol
oherwydd y broses gynllunio a datblygu angenrheidiol
i adlinio’r ffordd, a fyddai’n digwydd yn yr ail gyfnod.
Mae MR yn angenrheidiol er mwyn caniatáu proses
adlinio, sydd yna’n paratoi’r ffordd ar gyfer NAI (dim
ymyriad) yn y trydydd cyfnod.

MR

Ni fyddai gwella amddiffynfeydd yn cael ei ragweld yn
ystod y byrdymor a’r tymor canolog (y ddau gyfnod
cyntaf). Byddai adlinio amddiffynfeydd yn digwydd yn
y trydydd cyfnod pryd y byddai cynlluniau’n debygol o
gael eu datblygu mewn gwirionedd ac, felly, byddai
hyn yn rhoi amser priodol i bennu ac addasu
adeileddau a defnyddiau presennol i alluogi MR o’r
ffordd sy’n cysylltu Aberllydan yn gyfochrog â
Haroldston West.

MR

HTL yn y cyfnod cyntaf yw’r unig ddewis gwahanol
oherwydd nad oes disgwyl unrhyw weithredu ar lefel
cynlluniau yn y cyfnod cyntaf, a hefyd oherwydd y
broses gynllunio a datblygu angenrheidiol i adlinio’r
ffordd sy’n ddolen arwyddocaol yn y rhwydwaith ffyrdd
lleol. Mae MR yn angenrheidiol er mwyn caniatáu
proses adlinio, a fyddai’n digwydd yn y ddau gyfnod
olaf a byddai’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw
gyfyngiad ar symudiad gwastadeddau tywod
rhynglanwol yn gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr.

1
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Uned Bolisi

3.2

3.3

3.4

3.5

3.8

3.9

Solfach Isaf

Harbwr Solfach

Porth Clais Allanol

Porth Clais Mewnol

Porth Mawr

Abereiddi

Cynllun Polisi
25
55
105

HTL

HTL

HTL

HTL

HTL

MR

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

HTL

HTL

NAI

HTL

MR

MR

Sylwadau

MR

HTL yn y ddau gyfnod cyntaf yw’r unig ddewis
gwahanol oherwydd y broses gynllunio a datblygu
angenrheidiol i adlinio’r ffordd sy’n gefnffordd o bwys
(yr A487) sy’n cysylltu Tyddewi a Hwlffordd (a
phentrefi ac anheddau rhyngddynt). Mae MR yn
angenrheidiol er mwyn caniatáu proses adlinio, a
fyddai’n digwydd yn y trydydd cyfnod a byddai’n rhoi’r
rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar symudiad
gwastadeddau tywod rhynglanwol yn gyfochrog â’r
cynnydd mwyaf yn lefel y môr.

HTL

Caiff NAI a MR eu hystyried yn ddewisiadau anaddas
oherwydd colli neu adleoli isadeiledd morol / arfordirol
presennol sy’n ffurfio elfen hanfodol o wead
cymdeithasol ac economaidd Solfach a’r isadeiledd
cludiant cysylltiedig.

NAI

HTL yn y cyfnod cyntaf yw’r unig ddewis gwahanol
oherwydd nad oes disgwyl unrhyw weithredu ar lefel
cynlluniau yn y cyfnod cyntaf, a hefyd oherwydd y
broses addasu sy’n angenrheidiol ar gyfer y polisi NAI
dilynol yn y ddau gyfnod olaf.

HTL

Caiff NAI a MR eu hystyried yn ddewisiadau anaddas
oherwydd colli neu adleoli isadeiledd morol / arfordirol
presennol ac isadeiledd cludiant sy’n ffurfio elfen
hanfodol o wead cymdeithasol ac economaidd Porth
Clais.

MR

HTL yn y cyfnod cyntaf yw’r unig ddewis gwahanol
oherwydd nad oes disgwyl unrhyw weithredu ar lefel
cynlluniau yn y cyfnod cyntaf, a hefyd oherwydd y
broses gynllunio a datblygu sy’n angenrheidiol i
adlinio’r maes parcio a llwybr yr arfordir. Mae MR yn
angenrheidiol er mwyn caniatáu proses adlinio, a
fyddai’n digwydd yn y ddau gyfnod olaf a byddai’n
rhoi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar
symudiad gwastadeddau tywod rhynglanwol yn
gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr.

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i adlinio
ffordd / mynediad ac addasu adeileddau. Fodd
bynnag, byddai MR yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r
rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar symudiad
gwastadeddau tywod rhynglanwol yn gyfochrog â
chynnydd yn lefel y môr.
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Tabl 2 ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
Uned Bolisi

Cynllun Polisi
25
55
105

Sylwadau

10.1

Borth Uchaf

MR

MR

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i adlinio
isadeiledd economaidd er mwyn osgoi effeithiau
gwastraff / llygrwyr posibl rhag mynd i’r ACA o
ganlyniad i erydiad. Fodd bynnag, byddai MR yn yr
holl gyfnodau’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw
gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

10.2

Pentref y Borth

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

MR

HTL yn y cyfnod cyntaf yw’r unig ddewis gwahanol
oherwydd nad oes disgwyl unrhyw weithredu ar lefel
cynlluniau yn y cyfnod cyntaf, a hefyd oherwydd y
broses gynllunio a datblygu sy’n angenrheidiol i
adlinio’r amddiffynfeydd. Mae MR yn angenrheidiol er
mwyn caniatáu proses adlinio a rheoli’r trawsnewid
rhwng rhan ddeheuol y draethlin a thwyni Ynys-las, a
fyddai’n digwydd yn y ddau gyfnod olaf a byddai’n
rhoi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar
symudiad gwastadeddau tywod rhynglanwol yn
gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr.

NAI

Nid yw NAI yn addas yn y cyfnod cyntaf oherwydd y
byddai gofyniad i sicrhau bod y twyn a’r tafod yn cael
eu rheoli ac unrhyw isadeiled yn cael ei dynnu cyn
derbyn polisi NAI yn y ddau gyfnod olaf.

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y gofyniad i reoli’r materion llifogydd a
phresenoldeb isadeiledd cymdeithasol ac
economaidd, a hefyd materion iechyd a diogelwch
cysylltiedig y byddai angen eu rheoli o ganlyniad.

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y gofyniad i reoli datblygiad cynefin y gors i
allu gwrthsefyll gorlifo llanwol, a byddai’n peri colli
isadeiledd cludiant cenedlaethol o bwys. Gallai NAI a
MR beri colli cynefin blaenoriaethol o’u gweithredu yn
y ddau gyfnod cyntaf. Mae MR yn briodol ar gyfer y
trydydd cyfnod er mwyn caniatáu y broses gynllunio a
datblygu sy’n angenrheidiol i adlinio’r isadeiledd
cludiant, yn ogystal â rhoi amser i gynefin y gors allu
gwrthsefyll a gwella yn ystod y rheolaeth a fwriedir yn
y ddau gyfnod cyntaf. Byddai ymwthiad halwynog yn
cael ei reoli yn ystod yr holl gyfnodau i ganiatáu
addasu nodweddion yr ardal yn briodol.

10.3

10.4

10.5

10.6

Cwrs Golff y Borth

Ynys-las

Afon Leri

Cors Fochno

HTL

MR

HTL

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

MR

NAI

HTL

HTL
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Uned Bolisi

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Cyffordd Dyfi

Plas Morben

Machynlleth

Cwm Pennal

Gogarth

Cynllun Polisi
25
55
105

HTL

HTL

HTL

MR

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

HTL

HTL

MR

MR

HTL

Sylwadau

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys. Mae MR yn briodol ar gyfer y
trydydd cyfnod oherwydd bod hyn yn caniatáu amser
priodol ar gyfer y broses gynllunio a datblygu sy’n
angenrheidiol i adlinio’r isadeiledd cludiant.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys, gan gynnwys rheilffordd a
chefnffordd genedlaethol, sy’n cael eu cyfyngu i’w
sefyllfa bresennol sy’n llesteirio adleoli. Fodd bynnag,
o dderbyn lleoliad yr uned yn yr Aber uchaf caiff peth
cyfyngiad ei nodi, i’w weld yn unig yn yr ail gyfnod.

MR

HTL yn y cyfnod cyntaf yw’r unig ddewis gwahanol
oherwydd nad oes disgwyl unrhyw weithredu ar lefel
cynlluniau yn y cyfnod cyntaf, a hefyd oherwydd y
broses gynllunio a datblygu sy’n angenrheidiol i
adlinio’r amddiffynfeydd mewn perthynas â chynnal yr
isadeiledd cludiant pwysig yn genedlaethol. Mae MR
yn angenrheidiol er mwyn caniatáu proses adlinio a
rheoli amddiffynfeydd yr isadeiledd cludiant, a fyddai’n
digwydd yn y ddau gyfnod olaf, a byddai adlinio’n
darparu unrhyw ryddhad yn y dyfodol rhag cyfyngiad
ar symudiad gwastadeddau tywod rhynglanwol
ymhellach i lawr yr aber yn gyfochrog â chynnydd yn
lefel y môr.

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i reoli
adleoliad unrhyw amddiffynfeydd. Fodd bynnag,
byddai MR yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r rhyddhad
priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar symudiad
nodweddion rhynglanwol yr ACA yn gyfochrog â
chynnydd yn lefel y môr.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys, gan gynnwys rheilffordd a
chefnffordd o bwys cenedlaethol, sy’n cael eu cyfyngu
i’w sefyllfa bresennol gan lesteirio adleoli. Ar ben hyn,
nid oes llawer o le i adlinio oherwydd y cysylltiadau
mewn mannau eraill, a byddai adlinio drachefn yn
debygol o fod yn angenrheidiol yn rhannau o’r ACA.
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Uned Bolisi

10.12

10.13

10.14

Gogledd Dyfi

Aberdyfi

Twyni Aberdyfi

Cynllun Polisi
25
55
105

HTL

HTL

MR

HTL

HTL

MR

Sylwadau

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys, gan gynnwys rheilffordd a
chefnffordd o bwys cenedlaethol, sy’n cael eu cyfyngu
i’w sefyllfa bresennol gan ffurf y tir. Byddai’r cyfyngiad
hwn hefyd yn cyfyngu ar faint cynefinoedd
rhynglanwol a allai ddatblygu pe na bai’r isadeiledd
yno.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (cefnffordd genedlaethol), yn
ogystal ag isadeiledd cymdeithasol ac economaidd
anheddiad Aberdyfi, sydd hefyd yn cael ei gyfyngu
gan ffurf y tir. Byddai’r cyfyngiad hwn hefyd yn
cyfyngu ar faint cynefinoedd rhynglanwol a allai
ddatblygu pe na bai’r isadeiledd yno.

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i reoli
amddiffynfeydd naturiol y twyni. Fodd bynnag, byddai
MR yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag
unrhyw gyfyngiad ar symudiad nodweddion
rhynglanwol yr ACA yn gyfochrog â chynnydd yn lefel
y môr.

10.15

Penllyn

MR

MR

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i reoli
amddiffynfeydd naturiol y twyni. Fodd bynnag, byddai
MR yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag
unrhyw gyfyngiad ar symudiad nodweddion
rhynglanwol yr ACA yn gyfochrog â chynnydd yn lefel
y môr, ar yr un pryd â chynnal y rheilffordd a’r ffordd
ymhellach tua’r tir.

10.16

Tywyn

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd). Caiff ei ystyried bod
adlinio’r rheilffordd yn gyfyngedig dros ben oherwydd
ffurf y tir, daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol.

MR

HTL yn y cyfnod cyntaf yw’r unig ddewis gwahanol
oherwydd nad oes disgwyl unrhyw weithredu ar lefel
cynlluniau yn y cyfnod cyntaf, a hefyd oherwydd y
broses gynllunio a datblygu sy’n angenrheidiol i
adlinio’r amddiffynfeydd mewn perthynas â’r
isadeiledd cludiant pwysig yn genedlaethol
(rheilffordd) sy’n croesi Afon Dysynni. Mae MR yn
angenrheidiol er mwyn caniatáu proses adlinio a
rheoli’r amddiffynfeydd mewn perthynas â’r isadeiledd
cludiant, a fyddai’n digwydd yn y ddau gyfnod olaf, a
fyddai’n rhoi rhyddhad rhag cyfyngu ar symudiad

10.17

10.18

Rheilffordd Dysynni

Aber Dysynni

HTL

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

HTL

MR
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Uned Bolisi

10.19

11.1

11.2

11.3

11.4

Tonfannau

Rola

Llwyngwril

Clogwyni’r Friog

Arfordir Ro Wen

Cynllun Polisi
25
55
105

MR

HTL

MR

HTL

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

MR

HTL

MR

HTL

MR

Sylwadau
gwastadeddau tywod rhynglanwol yn y dyfodol. Ni
nodwyd unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod cyntaf.

NAI

Nid yw NAI yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y byddai gofyniad i reoli adeileddau
presennol cyn derbyn polisi NAI yn y trydydd cyfnod.
Yn ogystal, oherwydd presenoldeb isadeiledd cludiant
cenedlathol tua’r tir, byddai angen cynllunio a datblygu
amddiffynfeydd priodol a byddai ar y broses hon
angen polisi cefnogol.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd). Caiff ei ystyried bod
adlinio’r rheilffordd yn gyfyngedig dros ben oherwydd
ffurf y tir, daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol.

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i adlinio
adeileddau a defnyddiau tir. Fodd bynnag, byddai MR
yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag
unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd a chefnffordd
genedlaethol). Caiff ei ystyried bod adlinio’r rheilffordd
yn gyfyngedig dros ben oherwydd ffurf y tir, daeareg
a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol.

NAI

Nid yw NAI na MR yn addas yn y cyfnod cyntaf
oherwydd y gofyniad i reoli’r materion llifogydd a
phresenoldeb isadeiledd cymdeithasol ac
economaidd, a hefyd materion iechyd a diogelwch
cysylltiedig â pherygl llifogydd y byddai angen eu
rheoli o ganlyniad. Mae angen digon o amser i adleoli
eiddo ac isadeiledd o’r Friog. Mae MR yn yr ail gyfnod
yn rhoi’r polisi i sicrhau bod adleoli’n digwydd i sicrhau
osgoi effeithiau gwastraff / llygryddion posibl o
adeileddau presennol o ganlyniad i erydiad a
llifogydd. Felly, mae NAI yn anaddas yn yr ail gyfnod
ond nid yn y trydydd cyfnod.
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Uned Bolisi

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Tafod Ro Wen

Arglawdd y Friog

Y Friog

Morfa Mawddach

Fegla

Cynllun Polisi
25
55
105

MR

HTL

HTL

HTL

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

MR

MR

HTL

HTL

MR

Sylwadau

NAI

Nid yw NAI yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y gofyniad i reoli’r materion llifogydd a
phresenoldeb isadeiledd cludiant ac amddiffyn rhag
llifogydd, a hefyd materion iechyd a diogelwch
cysylltiedig â pherygl llifogydd y byddai angen eu
rheoli o ganlyniad. Mae angen digon o amser i adleoli
eiddo ac isadeiledd o’r Friog (ar y cyd ag Unedau
Polisi 10.5 a 10.7). Mae MR yn y ddau gyfnod cyntaf
yn rhoi’r polisi i sicrhau bod adleoli’n digwydd i sicrhau
osgoi effeithiau gwastraff / llygryddion posibl o
adeileddau presennol o ganlyniad i erydiad a
llifogydd. Felly, mae NAI yn anaddas yn y ddau
gyfnod cyntaf ond nid yn y trydydd cyfnod.

NAI

Nid yw NAI na MR yn addas yn y cyfnod cyntaf
oherwydd y gofyniad i reoli’r materion llifogydd a
phresenoldeb isadeiledd cymdeithasol ac
economaidd, a hefyd materion iechyd a diogelwch
cysylltiedig â pherygl llifogydd y byddai angen eu
rheoli o ganlyniad. Mae angen digon o amser i adleoli
eiddo ac isadeiledd o’r Friog (ar y cyd ag Unedau
Rheoli 11.5 ac 11.6). Mae MR yn yr ail gyfnod yn
rhoi’r polisi i sicrhau bod adleoli’n digwydd i sicrhau
osgoi effeithiau gwastraff / llygryddion posibl o
adeileddau presennol o ganlyniad i erydiad a
llifogydd. Felly, mae NAI yn anaddas yn yr ail gyfnod
ond nid yn y trydydd cyfnod.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd). Caiff ei ystyried bod
adlinio’r rheilffordd yn gyfyngedig dros ben oherwydd
ffurf y tir, daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd). Caiff ei ystyried bod
adlinio’r rheilffordd yn gyfyngedig dros ben oherwydd
ffurf y tir, daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol.
nid yw NAI na MR yn addas yn y cyfnod cyntaf
oherwydd nad oes disgwyl unrhyw weithredu ar lefel
cynlluniau, a hefyd oherwydd y broses addasu
angenrheidiol ar gyfer yr ymddiffynfeydd ac
adeileddau presennol. Nid yw NAI yn addas yn y ddau
gyfnod olaf oherwydd bod angen polisi i alluogi
addasu, a fyddai’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag
unrhyw gyfyngiad ar symudiad gwastadeddau tywod
rhynglanwol yn gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr.

MR
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Uned Bolisi

11.10

11.11

11.12

Glan Ddeheuol
Mawddach

Llyn Penmaen

Yr Aber Uchaf

Cynllun Polisi
25
55
105

MR

HTL

MR

MR

HTL

MR

Sylwadau

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i adlinio
neu dynnu adeileddau. Fodd bynnag, byddai MR yn yr
holl gyfnodau’n galluogi tynnu adeileddau os bydd
angen ond, o dderbyn cyfyngiadau ffurf y tir, byddai lle
ychwanegol cyfyngedig i nodweddion yr ACA symud
yn cael ei ddarparu.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (cefnffordd genedlaethol) a
chroesfannau. Caiff ei ystyried bod adlinio yn
gyfyngedig dros ben oherwydd ffurf y tir, daeareg a’r
llwybrau sydd ar gael yn lleol, a byddai cyfyngiad
oherwydd ffurf y tir hefyd yn effeithio ar symudiad
cynefinoedd tua’r tir yn y trydydd cyfnod. Ni nodwyd
unrhyw gyfyngiad yn y ddau gyfnod cyntaf.

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i reoli
adleoliad unrhyw amddiffynfeydd ar gyfer isadeiledd
cludiant cenedlathol tua’r tir (cefnffordd genedlaethol).
Fodd bynnag, byddai MR yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r
rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar symudiad
nodweddion rhynglanwol yr ACA yn gyfochrog â
chynnydd yn lefel y môr.

11.13

Gogledd
Mawddach

MR

MR

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i reoli
adleoliad unrhyw amddiffynfeydd ar gyfer isadeiledd
cludiant cenedlathol tua’r tir (cefnffordd genedlaethol).
Fodd bynnag, byddai MR yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r
rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar symudiad
nodweddion rhynglanwol yr ACA yn gyfochrog â
chynnydd yn lefel y môr. Fodd bynnag, byddai
cyfyngiad presennol oherwydd ffurf y tir yn llesteirio
symudiad hyd yn oed heb bresenoldeb isadeiledd
cludiant ac eiddo.

11.14

De’r Bermo

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

11.15

Gogledd y Bermo

HTL

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

11.16

Llanaber

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

11.17

Gors Egryn

MR

NAI

NAI

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

11.18

Sunnysands

MR

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

11.19

Islawrffordd

MR

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

12.2

Tafod Deheuol
Artro

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA yn
y cyfnod cyntaf. Nid yw NAI yn addas yn y ddau
gyfnod olaf oherwydd y gofyniad i reoli adleoliad
unrhyw amddiffynfeydd ac isadeiledd.

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

MR
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Uned Bolisi

12.3

12.4

12.5

12.6

12.8

12.9

12.11

De Aber Artro

Dwyrain Aber Artro

Twyni Llandanwg

Pentir Llandanwg

Gwastatir Harlech

Talsarnau

Aber Dwyryd Uchaf

Cynllun Polisi
25
55
105
HTL

HTL

MR

HTL

HTL

HTL

MR

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

MR

HTL

MR

HTL

HTL

MR

NAI

Sylwadau

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA yn
y cyfnod cyntaf. Nid yw NAI yn addas yn y ddau
gyfnod olaf oherwydd y gofyniad i reoli adleoliad
unrhyw amddiffynfeydd ac isadeiledd.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd). Caiff ei ystyried bod
adlinio’n gyfyngedig dros ben oherwydd ffurf y tir,
daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol. Ni nodwyd
unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod cyntaf.

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i reoli
amddiffynfeydd naturiol y twyni. Fodd bynnag, byddai
MR yn yr holl gyfnodau’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag
unrhyw gyfyngiad ar symudiad nodweddion
rhynglanwol yr ACA yn gyfochrog â chynnydd yn lefel
y môr.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd). Caiff ei ystyried bod
adlinio’n gyfyngedig dros ben oherwydd ffurf y tir,
daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol, a byddai
cyfyngiad oherwydd ffurf y tir hefyd yn effeithio ar
symudiad cynefinoedd tua’r tir yn y ddau gyfnod olaf.
Ni nodwyd unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod cyntaf.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (rheilffordd) yn ogystal â gorlifo
isadeiledd economaidd a chludiant. Caiff ei ystyried
bod adlinio’n gyfyngedig dros ben oherwydd ffurf y tir,
daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol, er y byddai
modd adlinio rhywfaint ar raddfa fach.

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y cyfnod cyntaf
oherwydd y gofyniad i reoli’r materion llifogydd a
phresenoldeb isadeiledd cludiant ac amddiffyn rhag
llifogydd. Mae angen digon o amser i adleoli
amddiffynfeydd naill ai i’r rheilffordd bresennol neu hen
linell y clogwyni. Mae MR yn y ddau gyfnod olaf yn
rhoi’r polisi i sicrhau bod adleoli’n digwydd sy’n rhoi lle
priodol i gynefinoedd rhynglanwol ddatblygu’n
gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr.

NAI

Nid yw NAI yn addas yn y cyfnod cyntaf oherwydd y
gofyniad i reoli adleoliad unrhyw amddiffynfeydd ar
gyfer isadeiledd cludiant cenedlathol tua’r tir
(cefnffordd genedlaethol). Fodd bynnag, yn dilyn
adleoli, ni fyddai NAI yn briodol, h.y. yn y ddau gyfnod
olaf.
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Uned Bolisi

12.13

12.14

12.16

12.17

12.18

12.20

Y Cob a
Phorthmadog

Borth-y-gest

Morfa Bychan

Traethellau Cricieth

Harbwr Cricieth

Gorllewin Cricieth

Cynllun Polisi
25
55
105

HTL

HTL

MR

HTL

HTL

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

HTL

HTL

MR

MR

HTL

HTL

Sylwadau

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (cefnffordd genedlaethol a
rheilffordd) ac isadeiledd cymdeithasol ac
economaidd, yn ogystal â pheri materion iechyd a
diogelwch cysylltiedig â pherygl llifogydd. Caiff ei
ystyried bod adlinio’n gyfyngedig dros ben oherwydd
ffurf y tir, daeareg a’r llwybrau sydd ar gael yn lleol, a
hefyd effeithiau ar buddiannau ACA dŵr croyw. Ni
nodwyd unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod cyntaf.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd
cymdeithasol ac economaidd, yn ogystal â pheri
materion iechyd a diogelwch cysylltiedig â pherygl
llifogydd. Ni nodwyd unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod
cyntaf.

MR

Nid yw NAI yn addas oherwydd y gofyniad i reoli
amddiffynfeydd naturiol y twyni a chaniatáu addasu’r
isadeiledd economaidd. Fodd bynnag, byddai MR yn
yr holl gyfnodau’n rhoi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw
gyfyngiad ar symudiad nodweddion rhynglanwol yr
ACA yn gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr.

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA yn
y cyfnod cyntaf. Nid yw NAI yn addas yn y ddau
gyfnod olaf oherwydd yr angen i adlinio’r isadeiledd
cludiant cenedlathol.

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant ac
isadeiledd cludiant. Byddai’r broses gynllunio a
datblygu’n cymryd amser sy’n nodi anaddasrwydd MR
yn y fan hon er mwyn adlinio’r ffordd cyn i gyfyngiad
tebygol ddigwydd (nid oes diwgyl unrhyw gyfyngiad yn
y cyfnod cyntaf). Nid yw NAI yn addas yn y trydydd
cyfnod oherwydd bod angen proses adlinio i roi’r
rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar symudiad
gwastadeddau tywod rhynglanwol yn gyfochrog â’r
cynnydd mwyaf yn lefel y môr.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd
cymdeithasol ac economaidd, yn ogystal â pheri
materion iechyd a diogelwch cysylltiedig â pherygl
llifogydd. Ni nodwyd unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod
cyntaf.
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Uned Bolisi

12.22

Dwyfor

Cynllun Polisi
25
55
105

MR

NAI

Sylwadau

NAI

Nid yw NAI yn addas yn y cyfnod cyntaf oherwydd y
gofyniad i reoli adleoliad unrhyw amddiffynfeydd ar
gyfer isadeiledd cludiant cenedlathol tua’r tir
(rheilffordd). Fodd bynnag, yn dilyn adleoli, ni fyddai
NAI yn briodol, h.y. yn y ddau gyfnod olaf.

12.24

Afon Wen

HTL

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA yn
y cyfnod cyntaf. Nid yw NAI yn addas yn y ddau
gyfnod olaf oherwydd y gofyniad i reoli adleoliad yr
isadeiledd cludiant cenedlathol.

13.2

Abererch

HTL

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

13.3

Glan y Don

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

13.4

Harbwr Pwllheli a’r
fynedfa

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

13.5

Canol Pwllheli

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd
cymdeithasol ac economaidd ym Mhwllheli, yn ogystal
â pheri materion iechyd a diogelwch cysylltiedig â
pherygl llifogydd. Ni nodwyd unrhyw gyfyngiad yn y
cyfnod cyntaf.

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA yn
y cyfnod cyntaf. Nid yw NAI yn addas yn y ddau
gyfnod olaf oherwydd y gofyniad i reoli adleoliad
adeileddau.

13.6

13.7

Traeth y De

Y Cwrs Golff

HTL

HTL

HTL

MR

13.8

Traeth Crugan

HTL

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA yn
y cyfnod cyntaf. Nid yw NAI yn addas yn y ddau
gyfnod olaf oherwydd y gofyniad i reoli adleoliad
adeileddau.

13.11

Y Warren

HTL

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

13.12

Aber-soch

HTL

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

13.13

Penbennar

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

13.14

Canol Borth Fawr

HTL

MR

NAI

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

13.15

Machroes

HTL

MR

NAI

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII
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Tabl 3 ACA Morfa Heli Arfordir Ynys Môn
Uned Bolisi

16.9

Yr arglawdd a’r
pentref

Cynllun Polisi
25
55
105

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

HTL

Sylwadau
Nid yw NAI na MR yn addas ar gyfer yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
cenedlaethol o bwys (cefnffordd genedlaethol) yn
ogystal â gorlifo isadeiledd economaidd. Fodd
bynnag, byddai modd adlinio rhywfaint ar raddfa fach.

HTL
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Tabl 4 ACA Y Fenai a Bae Conwy
Uned Bolisi

16.4

16.5

Morfa Dinlle

Y Foryd

Cynllun Polisi
25
55
105

MR

HTL

MR

MR

Sylwadau

NAI

Nid yw NAI yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y gofyniad i reoli amddiffynfeydd naturiol y
twyni ac addasu isadeiledd tua’r tir. Fodd bynnag,
Byddai MR yn rhoi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw
gyfyngiad ar symudiad nodweddion rhynglanwol yr
ACA yn gyfochrog â chynnydd yn lefel y môr.

NAI

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA yn
y cyfnod cyntaf. Nid yw NAI yn addas yn yr ail gyfnod
oherwydd y gofyniad i reoli adleoliad adeileddau
amddiffyn a’r gyfundrefn dwyni.

16.11

Ffordd yr Aber i
Afon Carrog

HTL

HTL

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant.
Byddai’r broses gynllunio a datblygu’n cymryd amser
sy’n nodi anaddasrwydd MR yn y fan hon er mwyn
adlinio’r ffordd cyn i gyfyngiad tebygol ddigwydd. Nid
yw NAI yn addas yn y trydydd cyfnod oherwydd bod
angen proses adlinio i roi’r rhyddhad priodol rhag
unrhyw gyfyngiad ar symudiad cynefinoedd
rhynglanwol yn gyfochrog â’r cynnydd mwyaf yn lefel
y môr.

16.12

Caernarfon

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.14

Y Felinheli

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.17

Barras i Dafarn y
Forforwyn

HTL

MR

NAI

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.19

Porthaethwy

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.21

Gorllewin Biwmares

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.22

Dwyrain Biwmares

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.24

Llanfaes

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.27

Trwyn y Garth a’r
Dociau

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.28

Hirael

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.29

Porth Penrhyn

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

16.32

Afon Aber

MR

MR

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
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Uned Bolisi

16.33

Llanfairfechan

Cynllun Polisi
25
55
105

HTL

HTL

Sylwadau

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
(rheilffordd a chefnffordd genedlaethol) yn ogystal â
pherygl llifogydd i gludiant a phob. Byddai’r broses
gynllunio a datblygu’n cymryd amser sy’n nodi
anaddasrwydd MR yn y fan hon er mwyn adlinio’r
rheilffordd a’r ffordd cyn i gyfyngiad tebygol ddigwydd
ar unrhyw raddfa amlwg. Nid yw NAI yn addas yn y
trydydd cyfnod oherwydd bod angen proses adlinio i
roi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar
symudiad cynefinoedd rhynglanwol yn gyfochrog â’r
cynnydd mwyaf yn lefel y môr.

20.1

Garizim

HTL

HTL

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas yn yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
arwyddocaol (rheilffordd a chefnffordd genedlaethol)
yn ogystal â pherygl llifogydd i gludiant. Ni nodwyd
unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod cyntaf.

20.2

Penmaen-mawr

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.3

Morfa Conwy

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.4

Marina Conwy

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.5

Conwy

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.6

Cwm Gyffin

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.7

Y Sarn

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.8

Deganwy

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.9

Trwyn Deganwy

HTL

HTL /
MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.10

Traeth Melyn

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.11

Pen Morfa a’r Cwrs
Golff

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.15

Cyffordd Llandudno
ac Aber Afon Ganol

HTL

HTL

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.16

Glan Conwy

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.17

Glan Conwy i Daly-cafn

HTL

HTL

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.18

Tal-y-cafn

HTL

MR

MR

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

20.19

Tal-y-cafn i Lanrwst

HTL

MR

NAI

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
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Tabl 5 AGA Traeth Lafan, Conwy
Uned Bolisi
16.32

16.33

20.1

Afon Aber

Llanfairfechan

Garizim

Cynllun Polisi
25
55
105
MR

HTL

HTL

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-VIII

MR

HTL

HTL

Sylwadau

HTL

Ni fyddai unrhyw gyfyngiad ar nodweddion yr ACA.

MR

Nid yw NAI na MR yn addas yn y ddau gyfnod cyntaf
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
(rheilffordd a chefnffordd genedlaethol) yn ogystal â
pherygl llifogydd i gludiant a phob. Byddai’r broses
gynllunio a datblygu’n cymryd amser sy’n nodi
anaddasrwydd MR yn y fan hon er mwyn adlinio’r
rheilffordd a’r ffordd cyn i gyfyngiad tebygol ddigwydd
ar unrhyw raddfa amlwg. Nid yw NAI yn addas yn y
trydydd cyfnod oherwydd bod angen proses adlinio i
roi’r rhyddhad priodol rhag unrhyw gyfyngiad ar
symudiad cynefinoedd rhynglanwol yn gyfochrog â’r
cynnydd mwyaf yn lefel y môr.

HTL

Nid yw NAI na MR yn addas yn yr holl gyfnodau
oherwydd y byddent yn peri colli isadeiledd cludiant
arwyddocaol (rheilffordd a chefnffordd genedlaethol)
yn ogystal â pherygl llifogydd i gludiant. Ni nodwyd
unrhyw gyfyngiad yn y cyfnod cyntaf.
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Atodiad IX – Prawf ar gyfer IROPI
Ta

1

PRAWF AM RESYMAU HANFODOL SEF ER BUDD CYHOEDDUS TRA PHWYSIG
(IROPI)

1.1

Cyflwyniad

1.1.1

Yn dilyn y prawf am atebion eraill, mae’r polisïau’n gofyn cymeradwyaeth am resymau
hanfodol sef er budd cyhoeddus tra phwysig. Rhesymau derbyniol ar gyfer IROPI yw:


Hanfodol, ei fod yn angenrheidiol ac yn ddybryd;



Gor-redol, ei fod yn o’r fath bwysigrwydd bod y rhesymau’n gorbwyso maint y
niwed i gyfanrwydd y safle(oedd);



O fudd cyhoeddus, yn hytrach na phreifat; ac



O natur gymdeithasol neu economaidd oni bai y gall effeithio ar rywogaeth neu
gynefin blaenoriaethol.

1.1.2

Mae’r Awdurdodau Gweithredol Rheoli Perygl Llifogydd (gan gynnwys Asiantaeth yr
Amgylchedd ac awdurdodau lleol arfordirol) yn ceisio cael y buddiannau a’r amddiffyniad
mwyaf o isadeiledd cymdeithasol, economaidd a chludiant y rhanbarth a’r morlin ar yr un pryd
â gwarchod a gwella’r buddiannau gwarchod natur a thirwedd, ac mae CRhT yn chwarae rhan
bwysig iawn yn y broses hon. Gyda chynnydd i’w ddisgwyl yn lefel y môr a gerwindeb mwy ar
yr arfordir, y rhagolwg yw y bydd perygl llifogydd ac erydiad yn cynyddu, gan beri mwy o berygl
i fywyd ac isadeiledd yn ardal CRhT2. Heb y CRhT, ni fyddai perygl i fywyd ac eiddo’n cael ei
reoli’n briodol.

1.1.3

Mae partneriaeth y CRhT (sy’n cynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, yr awdurdodau
lleol, CCGC a CADW) wedi nodi’r dewis lleiaf andwyol i reoli’r morlin a’i gynefinoedd
dynodedig yn ystod y 100 mlynedd nesaf.

1.2

ACA Sir Benfro Forol - PDZ 2 a 3

1.2.1

Fel y nodwyd yn Nhabl 1 yn helaethiad G-VIII, dewiswyd yr amrywiol gyfuniadau o
HTL/MR/NAI ar gyfer unedau penodol yn ACA Sir Benfro Forol i warchod seilwaith
cymdeithasol ac economaidd neu i ddarparu symudiad rheoledig o’r llinell amddiffyn (MR)
mewn mannau lle byddai polisi NAI yn peri cryn golli neu beryglu bywyd. Dewiswyd polisi NAI
ar hyd llawer o forlin ACA Sir Benfro Forol, a bydd yn caniatáu i’r draethlin ymateb i gynnydd
yn lefel y môr trwy roi’r cyfle i newid naturiol ddigwydd. Mae’r effeithiau andwyol sylweddol yn
deillio oherwydd y cyfyngiadau gofynnol o ganlyniad i bolisïau HTL, tra bo polisïau MR yn rhoi
lle i gynefinoedd rhynglanwol ddatblygu tua’r lan ac fe ystyrir nad ydynt yn arwain at effeithiau
andwyol sylweddol.

1.2.2

Mae HTL yn ofynnol i atal rhag colli’r seilwaith cymdeithasol ac economaidd mewn nifer o
anheddau, yn ogystal â gwarchod isadeiledd cludiant rhanbarthol allweddol (rheilffyrdd a
chefnffyrdd) rhag llifogydd neu erydiad yn ystod yr holl gyfnodau neu nes bydd modd adlinio’n
briodol mewn mannau fel yr Aber Bach, Aberllydan, Nolton Haven, Solfach, a Phorth Clais.
Dewiswyd polisïau MR yn llawer o’r mannau hyn yn y ddau gyfnod olaf er mwyn rhoi digon o
amser i gyrff cenedlaethol drefnu a datblygu’r fethodoleg briodol ar gyfer adlinio anheddau ac
isadeiledd cysylltiedig.

CRhT Gorllewin Cymru HRA Terfynol
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1.2.3

Mae’n amlwg faint yw’r pwysigrwydd; o dderbyn y seilwaith cymdeithasol ac isadeiledd
cludiant, mae HTL yn angenrheidiol ar hyd rhai glannau i warchod mynediad o fewn ac ymhlith
cymunedau oddi amgylch, neu i gefnogi swyddogaeth economaidd mannau penodol sy’n
cynnal cymunedau oddi amgylch.

1.2.4

Mae diogelu’r seilwaith economaidd a chymdeithasol a’r isadeiledd cludiant er budd y genedl,
oherwydd eu bod yn hanfodol i’r economi cenedlaethol o fewn y rhanbarth; er y byddai llawer o
fuddiannau preifat y’n cael eu hamddiffyn, canlyniad anuniongyrchol yw hwn.

1.2.5

Natur y rheswm dros y dewisiadau polisi yw sicrhau amcanion cadwraeth hirdymor yr ACA,
ond hefyd i warchod seilwaith cymdeithasol ac economaidd ac isadeiledd cludiant rhanbarthol
pwysig, sydd hefyd yn ffurfio elfen allweddol o seilwaith cymdeithasol ac economaidd yr
ardaloedd oddi amgylch.

1.3

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau – PDZ 10, 11, 12 ac 13

1.3.1

Fel y nodwyd yn Nhabl 2 yn Helaethiad G-VIII, dewiswyd yr amrywiol gyfuniadau o
HTL/MR/NAI ar gyfer unedau penodol o fewn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau i warchod seilwaith
cymdeithasol ac economaidd neu ddarparu symudiad rheoledig y llinell amddiffyn (MR) mewn
mannau lle na fyddai polisi NAI yn peri cryn golli neu beryglu bywyd. Dewiswyd polisi NAI ar
hyd llawer o forlin ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, fydd yn caniatáu i’r draethlin ymateb i gynnydd yn
lefel y môr trwy roi’r cyfle i newid naturiol ddigwydd. Mae’r effeithiau andwyol sylweddol yn
deillio oherwydd y cyfyngiadau gofynnodd o ganlyniad i bolisïau HTL, tra bo polisïau MR yn
rhoi lle i gynefinoedd rhynglanwol ddatblygu tua’r lan ac fe ystyrir nad ydynt yn arwain at
effeithiau andwyol sylweddol. Yn ogystal, o ran yr ardal o gynefin blaenoriaethol Cors Fochno,
tra dewiswyd polisi HTL, bwriad hyn yw atal gorlifo dirybudd a’r effaith andwyol debygol hyn ar
gynefin y gors; fodd bynnag, nid yw’r polisi’n cau allan ymwthiad halwynog dan reolaeth i hybu
gwydnwch nodwedd cynefin y gors, yn barod ar gyfer gorlifo llanwol arfaethedig yn y dyfodol
dan bolisi MR yn y trydydd cyfnod.

1.3.2

Mae HTL yn ofynnol i atal rhag colli’r seilwaith cymdeithasol ac economaidd mewn nifer o
anheddau, yn ogystal â gwarchod isadeiledd cludiant cenedlaethol a rhanbarthol allweddol
(rheilffyrdd a chefnffyrdd) rhag llifogydd neu erydiad yn ystod yr holl gyfnodau neu nes bydd
modd adlinio’n briodol mewn mannau fel y Borth, Cyffordd Dyfi, Morben, Gogarth, Aberdyfi, Y
Friog, Porthmadog, Cricieth, Pwllheli; a’r rheilffordd yn aber Afon Dysynni, Rola, y Friog, Morfa
Mawddach, Llyn Penmaen, yn aber Afon Artro, ar Bentir Llandanwg, ar Wastadedd Harlech,
ac ar hyd y Cob ym Mhorthmadog. Dewiswyd polisïau MR yn llawer o’r mannau hyn yn y ddau
gyfnod olaf er mwyn rhoi digon o amser i gyrff cenedlaethol drefnu a datblygu’r fethodoleg
briodol ar gyfer adlinio anheddau ac isadeiledd cysylltiedig.

1.3.3

Mae’n amlwg faint yw’r pwysigrwydd; o dderbyn y seilwaith cymdeithasol ac isadeiledd
cludiant, mae HTL yn angenrheidiol ar hyd rhai glannau i warchod mynediad o fewn ac ymhlith
cymunedau oddi amgylch, neu i gefnogi swyddogaeth economaidd mannau penodol sy’n
cynnal cymunedau oddi amgylch.

1.3.4

Mae diogelu’r seilwaith economaidd a chymdeithasol a’r isadeiledd cludiant er budd y genedl,
oherwydd eu bod yn hanfodol i’r economi cenedlaethol o fewn y rhanbarth; er y byddai llawer o
fuddiannau preifat y’n cael eu hamddiffyn, canlyniad anuniongyrchol yw hwn.
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1.3.5

Natur y rheswm dros y dewisiadau polisi yw sicrhau amcanion cadwraeth hirdymor yr ACA,
ond hefyd i warchod seilwaith cymdeithasol ac economaidd ac isadeiledd cludiant rhanbarthol
pwysig, sydd hefyd yn ffurfio elfen allweddol o seilwaith cymdeithasol ac economaidd yr
ardaloedd oddi amgylch.

1.4

ACA Morfa Heli Glannau Môn – PDZ 16

1.4.1

Fel y nodwyd yn Nhabl 3 yn Helaethiad G-VIII, dewiswyd yr amrywiol gyfuniadau o HTL/NAI
ar gyfer unedau penodol o fewn ACA Morfa Heli Arfordir Môn i warchod seilwaith cymdeithasol
ac economaidd neu ganiatáu, yn achos NAI, i’r draethlin ymateb i gynnydd yn lefel y môr trwy
roi’r cyfle i newid naturiol ddigwydd. Yr unig effaith a allai fod yn arwyddocaol ACA Morfa Heli
Arfordir Môn yn deillio oherwydd cyfyngiad HTL yn Uned Bolisi 16.9, tra bo’r polisi NAI yn
caniatáu ymateb naturiol i newid yn yr hinsawdd.

1.4.2

Mae HTL yn ofynnol i atal rhag colli’r seilwaith cymdeithasol ac economaidd ym Malltraeth, a
gwarchod isadeiledd cludiant rhanbarthol (y A4080) rhag llifogydd neu erydiad yn ystod yr holl
gyfnodau.

1.4.3

Mae’n amlwg faint yw’r pwysigrwydd; o dderbyn y seilwaith cymdeithasol ac isadeiledd
cludiant, mae HTL yn angenrheidiol i warchod mynediad o fewn ac ymhlith cymunedau oddi
amgylch, ac i gynnal swyddogaeth economaidd Malltraeth sy’n cynnal cymunedau oddi
amgylch.

1.4.4

Mae diogelu’r seilwaith economaidd a chymdeithasol a’r isadeiledd cludiant er budd y genedl,
oherwydd eu bod yn hanfodol i’r economi cenedlaethol o fewn y rhanbarth; er y byddai llawer o
fuddiannau preifat y’n cael eu hamddiffyn, canlyniad anuniongyrchol yw hwn.

1.4.5

Natur y rheswm dros y dewisiadau polisi yw sicrhau amcanion cadwraeth hirdymor yr ACA,
ond hefyd i warchod seilwaith cymdeithasol ac economaidd ac isadeiledd cludiant rhanbarthol
pwysig, sydd hefyd yn ffurfio elfen allweddol o seilwaith cymdeithasol ac economaidd yr
ardaloedd oddi amgylch.

1.5

ACA Y Fenai Strait a Bae Conwy – PDZ 16 a 20

1.5.1

Fel y nodwyd yn Nhabl 4 yn helaethiad G-VIII, dewiswyd yr amrywiol gyfuniadau o
HTL/MR/NAI ar gyfer unedau penodol yn ACA Y Fenai a Bae Conwy i warchod seilwaith
cymdeithasol ac economaidd neu i ddarparu symudiad rheoledig o’r llinell amddiffyn (MR)
mewn mannau lle byddai polisi NAI yn peri cryn golli neu beryglu bywyd. Dewiswyd polisi NAI
ar hyd llawer o forlin ACA Y Fenai a Bae Conwy, fydd yn caniatáu i’r draethlin ymateb i
gynnydd yn lefel y môr trwy roi’r cyfle i newid naturiol ddigwydd. Mae’r effeithiau andwyol
sylweddol yn deillio oherwydd y cyfyngiadau gofynnol o ganlyniad i bolisïau HTL, tra bo
polisïau MR yn rhoi lle i gynefinoedd rhynglanwol ddatblygu tua’r lan ac fe ystyrir nad ydynt yn
arwain at effeithiau andwyol sylweddol.

1.5.2

Mae HTL yn ofynnol i atal rhag colli’r seilwaith cymdeithasol ac economaidd mewn nifer o
anheddau, yn ogystal â gwarchod isadeiledd cludiant rhanbarthol a chenedlaethol allweddol
(rheilffyrdd a chefnffyrdd) rhag llifogydd neu erydiad yn ystod yr holl gyfnodau neu nes bydd
modd adlinio’n briodol mewn mannau fel ar hyd yr arfordir i’r gogledd o’r Foryd, Llanfairfechan,
a’r rheilffordd a’r A55 rhang Bangor a Llanfairfechan. Dewiswyd polisïau MR yn llawer o’r
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mannau hyn yn y ddau gyfnod olaf er mwyn rhoi digon o amser i gyrff cenedlaethol drefnu a
datblygu’r fethodoleg briodol ar gyfer adlinio anheddau ac isadeiledd cysylltiedig.
1.5.3

Mae’n amlwg faint yw’r pwysigrwydd; o dderbyn y seilwaith cymdeithasol ac isadeiledd
cludiant, mae HTL yn angenrheidiol ar hyd rhai glannau i warchod mynediad o fewn ac ymhlith
cymunedau oddi amgylch, neu i gefnogi swyddogaeth economaidd mannau penodol sy’n
cynnal cymunedau oddi amgylch.

1.5.4

Mae diogelu’r seilwaith economaidd a chymdeithasol a’r isadeiledd cludiant er budd y genedl,
oherwydd eu bod yn hanfodol i’r economi cenedlaethol o fewn y rhanbarth; er y byddai llawer o
fuddiannau preifat y’n cael eu hamddiffyn, canlyniad anuniongyrchol yw hwn.

1.5.5

Natur y rheswm dros y dewisiadau polisi yw sicrhau amcanion cadwraeth hirdymor yr ACA,
ond hefyd i warchod seilwaith cymdeithasol ac economaidd ac isadeiledd cludiant rhanbarthol
pwysig, sydd hefyd yn ffurfio elfen allweddol o seilwaith cymdeithasol ac economaidd yr
ardaloedd oddi amgylch.

1.6

AGA Traeth Lafan – PDZ 16 a 20

1.6.1

Fel y nodwyd yn Nhabl 5 yn helaethiad G-VIII, dewiswyd yr amrywiol gyfuniadau o
HTL/MR/NAI ar gyfer unedau penodol yn AGA Traeth Lafan i warchod seilwaith cymdeithasol
ac economaidd neu i ddarparu symudiad rheoledig o’r llinell amddiffyn (MR) mewn mannau lle
byddai polisi NAI yn peri cryn golli neu beryglu bywyd. Dewiswyd polisi NAI ar hyd llawer o
forlin AGA Traeth Lafan, fydd yn caniatáu i’r draethlin ymateb i gynnydd yn lefel y môr trwy roi’r
cyfle i newid naturiol ddigwydd. Mae’r effeithiau andwyol sylweddol yn deillio oherwydd y
cyfyngiadau gofynnol o ganlyniad i bolisïau HTL, tra bo polisïau MR yn rhoi lle i gynefinoedd
rhynglanwol ddatblygu tua’r lan ac fe ystyrir nad ydynt yn arwain at effeithiau andwyol
sylweddol.

1.6.2

Mae HTL yn ofynnol i atal rhag colli’r seilwaith cymdeithasol ac economaidd mewn nifer o
anheddau, yn ogystal â gwarchod isadeiledd cludiant rhanbarthol a chenedlaethol allweddol
(rheilffyrdd a chefnffyrdd) rhag llifogydd neu erydiad yn ystod yr holl gyfnodau neu nes bydd
modd adlinio’n briodol mewn mannau fel Llanfairfechan, a’r rheilffordd a’r A55 rhwng Bangor a
Llanfairfechan. Dewiswyd polisïau MR mewn dwy uned bolisi er mwyn rhoi digon o amser i
gyrff cenedlaethol drefnu a datblygu’r fethodoleg briodol ar gyfer adlinio anheddau ac
isadeiledd cysylltiedig.

1.6.3

Mae’n amlwg faint yw’r pwysigrwydd; o dderbyn y seilwaith cymdeithasol ac isadeiledd
cludiant, mae HTL yn angenrheidiol ar hyd rhai glannau i warchod mynediad o fewn ac ymhlith
cymunedau oddi amgylch, neu i gefnogi swyddogaeth economaidd mannau penodol sy’n
cynnal cymunedau oddi amgylch.

1.6.4

Mae diogelu’r seilwaith economaidd a chymdeithasol a’r isadeiledd cludiant er budd y genedl,
oherwydd eu bod yn hanfodol i’r economi cenedlaethol o fewn y rhanbarth; er y byddai llawer o
fuddiannau preifat y’n cael eu hamddiffyn, canlyniad anuniongyrchol yw hwn.

1.6.5

Natur y rheswm dros y dewisiadau polisi yw sicrhau amcanion cadwraeth hirdymor yr AGA,
ond hefyd i warchod seilwaith cymdeithasol ac economaidd ac isadeiledd cludiant rhanbarthol
pwysig, sydd hefyd yn ffurfio elfen allweddol o seilwaith cymdeithasol ac economaidd yr
ardaloedd oddi amgylch.
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Atodiad X – Iawndal posibl
Ta

1

CYNEFIN CYDADFEROL POSIBL

1.1

Cyflwyniad

1.1.1

Yn dibynnu ar fod Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r prawf IROPI, pan fo cynefinoedd a
rhywogaethau’n cael eu heffeithio er gwaeth, rhaid nodi mesurau cydadferol i sicrhau bod
cydlyniad ecolegol y rhwydwaith Natura 2000 yn cael ei warchod. Ar gyfer faint o wybodaeth
sydd ar gael i’r strategaeth hon ar hyn o bryd, nid yw’n cael ei ystyried bod data meintiol eto’n
hollol gywir i amcangyfrif y meintiau priodol yn y flwyddyn 2105, a bydd gwaith parhaol ar
lefelau datblygiad is (lefelau Strategaeth a Chynllun) ac adolygiad dilynol i’r CRhT yn dal i
wella cywirdeb meintiau ac effeithiau fel ei gilydd. Ar sail crynodeb y nodweddion yr effeithir
arnynt yn Nhabl 6.2 yn Atodiad G, nodwyd gofynion bras cynefinoedd cydadferol sydd eu
hangen ar y lefel strategol hon. Fel y crybwyllwyd mewn nifer o fannau yn y ddogfen hon, caiff
y gwerthoedd hyn eu hystyried fel yr achos gwaethaf neu feintiau a mathau ‘ceidwadol’ sy’n
debygol o leihau gydag amser a chwblhau astudiaethau pellach. O ganlyniad, bydd y gofynion
cynefinoedd cydadferol eu hunain yn geidwadol a bydd y rhain yn cael eu harolygu a’u diwygio
yn ôl yr angen yn ystod adolygiadau CRhT dilynol.

1.1.2

Mae Tabl G-X.1 yn cyflwyno’r targedau cynefin cydadferol ar gyfer y CRhT hwn, ar sail
asesiadau manwl Atodiad G-IV a’r gwaith a wnaed ac sy’n cael ei gyflwyno yn Adrannau 5 a
6 o Atodiad G, ochr yn ochr â thynnu GIS pob Safle a’r data penodol i leoliad o’r model
topograffig a bathymetrig a grëwyd ar gyfer y CRhT2. Y gofyniad cynefinoedd cydadferol yw’r
hyn fydd ei angen gyda gweithredu’r polisïau dewisol, a byddai disgwyl i lawer ohonynt gael eu
creu o’r polisïau a lleoliadau Adlinio Rheoledig.
Tabl G-X.1

Crynodeb o Ofynion Cynefinoedd Cydadferol Disgwyliedig

Safle Dynodedig

ACA Sir Benfro Forol

ACA Pen Llŷn a’r Sarnau
ACA Morfa Heli Glannau
Môn
ACA Y Fenai a Bae Conwy
(gan gynnwys gofyniad AGA
Traeth Lafan, Conwy)
Holl safleoedd

Math o Gynefin

Arwynebedd cynefin i’w ddigolledu
(ha)
Y cyfnod
Yr ail
Y trydydd
cyntaf
gyfnod
cyfnod

Cynefinoedd rhynglanwol
(gwastadedd tywod)
Cynefinoedd rhynglanwol
(gwastadedd tywod,
gwastadedd llaid a morfa
heli)
Cynefinoedd rhynglanwol
(gwastadedd llaid)

1.05

1.43

0.11

12.54

218.01

75.27

0.17

3.30

3.65

Cynefinoedd rhynglanwol
(gwastadedd tywod)

1.21

3.87

0.01

Cynefinoedd rhynglanwol

14.97

226.61

79.04

na = union faint yn anhysbys ond yn gysylltiedig â cholli cynefin rhynglanwol a nodwyd yn y Safle ar
gyfer y PDZ.
* cynefin cynhaliol yw gysylltiedig â’r cynefin rhynglanwol i’w golli yn yr un uned ar gyfer yr ACA
perthnasol.

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-X

1

Ionawr 2012

1.1.3

Bydd datblygiad trosfwaol o’r cynefin cydadferol gofynnol yn cael ei ddatblygu trwy Raglen
Creu Cynefinoedd Rhanbarthol (RHCP) Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, y bydd yr
awdurdodau lleol yn ymwneud ag ef. Bydd RHCP yn darparu ‘adnodd’ strategol o gynefin
cydadferol.

1.1.4

Nid yw penderfynu pa gynefinoedd fydd yn cael eu colli a pha rai fyddai’n datblygu tua’r tir o’u
sefyllfa bresennol o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr yn ystyried nifer o ffactorau penodol i
safle (ac ni all ar yr adeg hon a’r wybodaeth sydd ar gael). Mae’r ffactorau hyn yn cynnwys:
maint a chytrefu a chymunedau dilynol cynefinoedd morfa heli, erydiad a chroniant a llwyddiant
cynlluniau adlinio rheoledig yn y dyfodol. O ganlyniad, dylid dal i arolygu cynefinoedd a
thopograffeg / bathymetreg ar adegau cyson ar gyfer CRhT y dyfodol ac effeithiau ar y
Safleoedd Natura 2000.

1.1.5

Bydd astudiaethau manwl ac arolygu’r amrywiol gynigion adlinio rheoledig yn y dyfodol agos a
chanolig yn galluogi darogan yn fwy manwl y buddiannau fydd yn deillio o’r polisïau hyn, a
bydd arolygu hirdymor yn cadarnhau hyn. Fodd bynnag ar gyfer y strategaeth hon, gwnaed
adolygiad o’r ardaloedd a allai fod ar gael ar gyfer adlinio rheoledig a chreu cynefin cydadferol.
Mae Helaethiad G-XI yn cyflwyno adolygiad a nodi cynefin cydadferol addas posibl. Oherwydd
natur strategol y ddogfen hon, mae’n hanfodol ystyried y cynefinoedd cydadferol ar gael fel
arwyddol o ran amrywiaeth mawr o resymau a nifer o dybiaethau, sef:


Ar y lefel strategol hon mae manylion mapio’n wael ac, felly, bwriad y meintiau yw
rhoi syniad yn hytrach na maint ‘gwarantedig’;



Ar y lefel hon nid yw manylion ffurf y tir yn fanwl ac, felly, gallai newidiadau yn y
meintiau posibl amrywio’n sylweddol ar lefel safle;



Gall y cynefinoedd sy’n bresennol mewn ardaloedd adlinio rheoledig newid dros
gyfnod ac, mewn rhai achosion, byddai mwy o gynefin yn cael ei greu nag a
nodwyd, gyda llai o berygl na fydd cymaint o gynefin yn cael ei greu;



Nid yw’r ardaloedd cydadferol yn ystyried patrymau gwaddod newidiol;



Nid yw’r ardaloedd cydadferol yn ystyried yr hydroleg dŵr croyw newidiol a allai
ddigwydd dros gyfnod (o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr neu ymyriadau neu
weithgareddau dynol yn y dyfodol);



Nid yw’r cynefinoedd cydadferol a nodwyd yn cael eu dewis ar sail tirfeddiannwr.
Fodd bynnag, cânt eu dewis ar sail pa isadeiledd allweddol sy’n bresennol (h.y. ni
fyddai’n gorchuddio arwynebedd isadeiledd). Yn y rhan fwyaf o achosion nodwyd
trwy osgoi ardaloedd o isadeiledd presennol hyd yn oed os mai bwriad y polisi yw
adleoli neu adlinio isadeiledd ac, felly, mae’n cael ei ystyried bod y meintiau’n
tueddu i fod yn isel;



Nid oedd nodi safleoedd (heblaw gydag un uned bolisi a math o gynefin cydadferol
gofynnol ar gael) yn ystyried cloddwaith helaeth fel rhan o’r digolledu. Fodd
bynnag, mae hyn, o ganlyniad, yn tanamcangyfrif yn llwyr faint y cynefin a all fod
ar gael ar gyfer digolledu;
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1.1.6



O dderbyn yr ardal eang y gallai mân amrywiadau yn lefel y môr newid y colledion
cynefin a gofynion cydadferol yn sylweddol, canolbwynt y proses adnabod oedd
nodi arwynebedd tir a allai ddod yn ‘rhynglanwol’ fel rhan o gynigion MR
presennol, ar ben y gydran adlinio angenrheidiol i atal effaith andwyol yn yr uned
bolisi dan sylw. Felly, ‘swm’ y cynefin dros ben oedd yr hyn a nodwyd fel cynefin
cydadferol;



Canolbwyntiodd nodi cynefin cydadferol ar ddarparu arwynebedd ar gael i newid y
cynefin presennol i ‘rynglanwol’ neu fannau lle byddai modd gweithredu ar dir
presennol (heb ei ddynodi) i wella neu greu cynefinoedd daearol neu ddŵr croyw
penodol sydd angen eu disodli. Cymrwyd yr agwedd hon oherwydd yr arwynebedd
anferth sydd ar gael fel rhan o ardal yr astudiaeth a bod modd creu cynefin
cydadferol i bob diben yn unrhyw fan ac, o dderbyn yr arwynebedd tir anferth, ffurf
y tir a hydroleg ar draws y cylchoedd hyn, byddai modd datblygu’r cynefinoedd
hynny yr ystyriwyd a fyddai’n cael eu heffeithio o ganlyniad i bolisi CRhT yn rhywle
yn y cylchoedd hyn;



Gall llwyddiant a maint a math y cynefin fydd yn cael ei gyflawni mewn safle
digolledu fod dan ddylanwad sylweddol ffactorau a phenderfyniadau penodol i
safle (fel maint y cloddwaith i’w wneud) sy’n gallu ‘gorfodi’ creu’r cynefin gofynnol
(e.e. tynnu’r arwyneb i ostwng lefel y tir er mwyn cynyddu maint is cynefin
rhynglanwol);



Nid yw nodi cynefinoedd cydadferol yn ystyried unrhyw dderbynnydd
amgylcheddol arall (fel asedau adloniant ac amwynder, asedau ecolegol heb eu
dynodi, asedau archeolegol, ac ati); ac



Os caiff unrhyw safle a nodwyd ar gyfer cynefin cydadferol ei ystyried yn
amhriodol am resymau sy’n benodol i safle, y farn yw bod safleoedd priodol eraill
ar gael ar gyfer y digolledu gofynnol o fewn ardal astudiaeth y CRhT.

Mae’r canlynol yn crynhoi’r arwyddion cynefin cydadferol fel y nodwyd yn Helaethiad G-XI
fesul Safle Ewropeaidd:


ACA Sir Benfro Forol: ni nodwyd unrhyw safleoedd penodol ar gyfer digolledu ar
hyd glannau’r ACA. O ganlyniad, y farn yw y byddai cynefin cydadferol a nodwyd
ar lannau ACA Pen Llŷn a’r Sarnau’n darparu’r cynefin cydadferol priodol. Fodd
bynnag, nid yw hyn yn ystyried gwaith bach iawn ar lannau ACA Sir Benfro Forol a
allai ar lefel strategaeth neu safle ddarparu’r cynefin cydadferol perthnasol.



ACA Pen Llŷn a’r Sarnau: mae angen tua 12.02 ha o gynefinoedd gwastadedd
tywod rhynglanwol, gwastadedd llaid a morfa heli yn y cyfnod cyntaf, ac fe nododd
y drefn adolygu fod lle ar gyfer rhyw 330 ha ar hyd glannau’r ACA yn y cyfnod
hwn; yn yr ail gyfnod, mae angen 218.01 ha gyferbyn â thros 1,200 ha o le; ac, yn
y trydydd cyfnod, mae angen 80.19 ha gyferbyn â thros 1,570 ha o le.
Cynhwyswyd gofyniad cynefinoedd cydadferol ACA Sir Benfro Forol yn y gofynion
a nodwyd. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod safleoedd sylweddol ar gael ar gyfer
digolledu, a fyddai’n osgoi unrhyw berygl methu cyflawni’r targedau digolledu
gofynnol.
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ACA Morfa Heli Glannau Môn: mae angen tua 0.17 ha o gynefinoedd gwastadedd
tywod rhynglanwol, gwastadedd llaid a morfa heli yn y cyfnod cyntaf. Fodd
bynnag, methodd y drefn adolygu nodi unrhyw le ar hyd glannau’r ACA na hyd yn
oed gerllaw. Felly, naill ai bydd angen ei ddarparu trwy gynefin cydadferol sydd ar
gael yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau neu ACA Y Fenai a Bae Conwy. Yn yr ail gyfnod
mae angen 3.3 ha, ac roedd ACA Abermenai a Thwyni Aberffraw yn cynnwys
posibilrwydd dros 51 ha o le yn y cyfnod hwn; tra byddai gofyniad y trydydd cyfnod
o 3.65 ha hefyd yn cael ei osod yn erbyn posibilrwydd dros 127 ha o le ar gyd
glannau ACA Abermenai a Thwyni Aberffraw. Mae’n amlwg bod mwy na digon o
arwynebedd ar gyfer digolledu ar gael mewn ACA eraill yn ardal astudiaeth y
CRhT, a fyddai’n osgoi unrhyw berygl methu cyflawni’r targedau digolledu
gofynnol.



ACA Y Fenai a Bae Conwy (gan gynnwys AGA Traeth Lafan, Conwy): mae angen
rhyw 1.21 ha o gynefin gwastadedd tywod rhynglanwol yn y cyfnod cyntaf, ac fe
nododd y drefn adolygu ryw 1.7 ha o le ar hyd glannau’r ACA yn y cyfnod hwn; yn
yr ail gyfnod, mae angen 3.90 ha gyferbyn â thros 2.35 ha o le; ac mae angen
0.01 ha yn y trydydd cyfnod, gyferbyn â thros 7.9 ha o le. O dderbyn y diffyg
bychan yn yr ail gyfnod, y farn yw ei bod yn hollol bosibl y gallai cloddwaith a
dylunio sicrhau y byddai modd creu o leiaf y 3.87 ha angenrheidiol, neu fel arall
wneud iawn am hyn gyda’r cynefin cydadferol sydd ar gael yn ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau, fyddai’n osgoi unrhyw berygl methu cyflawni’r targedau digolledu
gofynnol.

1.1.7

Bydd yr adlinio arfaethedig a phosibl a nodwyd yn y cynllun hwn yn darparu mwy na digon o le
digolledu cynefin rhynglanwol sy’n cael ei golli trwy wasgfa arfordirol o ganlyniad i bolisïau’r
CRhT (22 gwaith yn y cyfnod cyntaf, 5.3 gwaith yn yr ail gyfnod, ac 20 gwaith yn y trydydd
cyfnod). Felly er nad oes modd ystyried perchenogaeth tir a llawer o ffactorau eraill yn y cyfnod
strategol hwn, nid oes unrhyw dangyflawni tebygol i’w ddisgwyl ond bod cynllunio a gweithredu
digonol o’r gofynion cynefinoedd cydadferol yn digwydd ac yn cael cefnogaeth y llywodraeth
genedlaethol a’i hasiantaethau.

1.1.8

Caiff cynefinoedd daearol, dŵr croyw neu dwyni y gellid eu colli o ganlyniad i greu cynefin
cydadferol eu crynhoi yn Nhabl G-X.2, ar sail yr adolygiad ac asesiad a wnaed yn Helathiad
G-XI. Fodd bynnag, dim ond pan fydd cymwysiadau penodol i gynllun yn cael eu datblygu y
bydd modd rhoi eglurhad o’r mathau a meintiau hyn.

1.1.9

Yn ystyried y byddai amryw Safleoedd Ewropeaidd a’u nodweddion yn cael eu colli o
ganlyniad i wëith ar gyfer gwella a gwarchod cynefinoedd presennol fyddai’n cael eu
heffeithio’n sylweddol gan bolisïau CRhT, ac a gyfiawnhawyd trwy brawf dewisiadau gwahanol
ac IROPI, bu angen gofyniad cynefinoedd cydadferol ychwanegol. Cofnodwyd hyn hefyd yn
Helaethiad G-XI; mae Tabl 3 yn yr Helaethiad yn dangos y cyfanswm sydd ar gael ar sail y
gwerthusiad a hysbyswyd yn Nhabl 2 o’r Helaethiad. Mae’r ardaloedd arfaethedig a phosibl
sy’n cael eu hystyried yn addas yn darparu cronfa ddigon mawr o dir i gael a chreu’r cynefin
cydadferol ar gyfer cynefinoedd daearol a dŵr croyw gofynnol (yn arbennig mae mwy na 13
gwaith yr hyn sydd ei angen ar gael yn y cyfnod cyntaf, mae 14 gwaith ar gael yn yr ail gyfnod
ac mae dros 2.5 gwaith ar gael yn y trydydd cyfnod). Y dyb yw y byddai’r digolledu am
gynefinoedd daearol a dŵr croyw’n cael ei weithredu trwy Rhaglen Creu Cynefinoedd
Rhanbarthol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, gyda chefnogaeth awdurdodau arfordirol
CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
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CRhT2 Gorllewin Cymru. Gellid effeithio ar ddau ddarn bach o gynefin cors (Unedau Polisi
11.6 ac 11.9) ond, fodd bynnag, y disgwyl yw y bydd modd rheoli’r mudo’r cynefinoedd hyn yn
llwyddiannus trwy ddigolledu a lliniaru.
1.1.10

Fodd bynnag, oherwydd yr amser arweiniol a datblygu ar gyfer creu cynefin daearol a dŵr
croyw, caiff ei nodi bod angen datblygu cynefinoedd ar unwaith er mwyn dechrau gwrthbwyso’r
colledion sydd i’w disgwyl yn y cyfnod cyntaf yn Unedau Polisi 10.10, 11.10, 11.12, 11.13 ac
12.11. Dylai’r digolledu hwn hefyd ystyried y colledion sydd i’w disgwyl yn yr ail gyfnod, a’r
ffordd orau o’u ceisio yw drwy’r RHCP. Y flaenoriaeth wedyn (ar ôl cynefinoedd cydadferol yr
Unedau Polisi blaenorol) ddylai fod Unedau Polisi 11.9 ac 12.3; er bod amser priodol ar gyfer
datblygu mwy o strategaeth a manylion.
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Tabl G-X.2

Cynefinoedd y Gellid eu Colli o Ganlyniad i Ddigolledu

Arwynebedd (ha)
Uned Bolisi Y Cyfnod Yr Ail Y Trydydd
Cyntaf Gyfnod Cyfnod

Math o Gynefin

10.6

na

na

273.73

Ffen-cors-corstir

10.7

na

na

52.15

Ffen-cors-corstir

10.10

22.20

6.06

1.08

Ffen-cors-corstir

11.6

na

na

1.50

Corsydd
Ffen-cors-corstir
Corsydd
Glaswelltir wedi’i wella
Coetir yw llydanddail cymysg
Ffen-cors-corstir
Glaswelltir wedi’i wella
Coetir yw llydanddail cymysg ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau
Ffen-cors-corstir
Glaswelltir wedi’i wella
Coetir yw llydanddail cymysg
Ffen-cors-corstir
Glaswelltir wedi’i wella
Coetir yw llydanddail cymysg

11.9

na

59.75

1.76

11.10

30.16

6.40

0.99

11.12

28.17

14.49

15.27

11.13

26.36

11.73

9.37

12.3

na

13.82

na

Glaswelltir wedi’i wella

12.11

4.89

4.55

3.30

Glaswelltir wedi’i wella

Cyfanswm

111.78

116.80

359.15

Ffen-cors-corstir
Corsydd
Glaswelltir wedi’i wella
Coetir yw llydanddail cymysg

10.6

na

na

264.86

Ffen-cors-corstir

10.7

na

na

na

10.10

na

na

na

Cynhwyswyd yn ACA Pen
Llŷn a’r Sarnau

Cyfanswm

0.00

0.00

264.86

Ffen-cors-corstir

12.3

na

28.70

12.88

Glaswelltir wedi’i wella

16.5

na

na

9.47

Glaswelltir wedi’i wella

Cyfanswm

111.78

145.50

646.36

Gwelwch uchod
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1.1.11

Gallai rhai cyfundrefnau twyni deimlo effaith cynnydd yn lefel y môr yn enwedig ardaloedd y
twyni cefn os bydd cynefinoedd rhynglanwol yn meddiannu tir y tu cefn i’r gyfundrefn dwyni. Yn
Unedau Polisi 10.15 a 12.3, mae disgwyl i’r effaith hon ddigwydd o ganlyniad i MR. Fodd
bynnag, mae lle priodol ar gyfer rheoli ac ehangu’r twyni yn gyfochrog ag ardaloedd presennol
cefn y twyni (13 ha a 20 ha yn eu tro) a byddai hynny, ar y cyd â rheolaeth briodol, yn lliniaru
ac yn gwneud iawn am yr effeithiau andwyol disgwyliedig.

1.2

Peryglon

1.2.1

Nodwyd y peryglon allweddol canlynol cysylltiedig â chyflawni cynefin lliniaru / cydadferol ar
gyfer Safleoedd Natura 2000 CRhT Gorllewin Cymru:


Diffyg data digon manwl ar y planhigion ac anifeiliaid presennol;



Diffyg eglurder o ran gwirio nodweddion diddordeb;



Ansicrwydd ynghylch llwyddiant gweithredu cynlluniau lliniaru / digolledu;



Ansicrwydd ynghylch amseriad mesurau / camau gweithredu i wneud iawn yn
llwyddiannus am golli cynefinoedd;



Methiant ceisiadau cynefin cydadferol fyddai’n atal gweithredu cynefin cydadferol;



Perygl diffyg arian; a hefyd



Pan fo dulliau eraill o reoli traethlin yn digwydd o ganlyniad i benderfyniadau
penodol i safle, fe all fod effeithiau annisgwyl. O ganlyniad, dylai unrhyw wyriadau
o bolisïau’r CRhT gynnal HRA er mwyn sicrhau na fydd dim effeithiau andwyol ar
gyfanrwydd, a hefyd er mwyn sicrhau nad yw eu gweithredu’n atal neu lesteirio
cyflawni’r mesurau lliniaru a gofynion cynefinoedd cydadferol a nodwyd yn y CRhT
hwn.
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Atodiad XI – Tablau Iawndal Cynefin
Ta

Tabl 1: ACA Sir Benfro Forol – Cynefin Cydadferol mewn Unedau ar hyd Glannau’r ACA
Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

Disgrifiad o’r Digolledu

2.2

Yr Aber Bach

na

na

0.26

Yn y trydydd cyfnod gallai MR ddarparu arwynebedd hyd at 0.26 ha o gynefin rhynglanwol
(gwastadedd tywod rhynglanwol)

2.4

De a chanol Aberllydan

na

na

0.00?

Lle cyfyngedig ar gyfer adlinio er y gallai darnau bach ddod i’r amlwg trwy astudiaeth
fanylach yn dibynnu ar faint y newid i ffordd ac eiddo glan y môr.

2.5

Gogledd Aberllydan

na

0.27

0.19

Byddai adlinio yn ardal Pont Haroldston dileu’r ffordd (a’i gwyro) a darparu ardal eang o
laswelltir a llwyni, a allai ddarparu hyd at 1.77 ha o gynefin rhynglanwol (gwastadedd
tywod). Er, o dderbyn y lleoliad a’r cwrs dŵr, gallai fod cydran fawr o laid a gwaddodi
cyflymach. Tebygol o gadw’r ffordd ond cynyddu’r lle drwy’r bont fel bod y llanw’n cyrraedd
ymhellach.

2.6

Haroldston Hill

na

na

0.08

Lle cyfyngedig ar gael i adlinio, yn cynhyrchu hyd at 0.08 ha o gynefin rhynglanwol.

2.8

Nolton Haven

na

0.40

na

2.10

De Traeth Niwgwl

na

na

na

2.11

Gogledd Traeth Niwgwl

na

na

na

2.12

Pentref Niwgwl

na

na

na

3.2

Solfach Isaf

na

na

0.06

Gallai ardaloedd hyd at y ffordd a’r maes parcio ddarparu hyd at 0.37 ha o gynefin
rhynglanwol. Heb arwynebedd y maes parcio, dim ond hyd at 0.06 ha sy’n debygol.

3.8

Porth Mawr

na

2.25

0.39

Yn yr ail gyfnod byddai modd creu hyd at 2.25 ha o gynefin rhynglanwol, er bod hynny’n
dibynnu ar faint o waith ailraddio gaiff ei wneud. Gellid ychwanegu at hyn yn y trydydd
cyfnod gyda 0.39 ha o gynefin rhynglanwol arall.

3.9

Abereiddi

1.07

0.71

0.33

Byddai dileu’r maes parcio ac adlinio wedyn yn darparu darnau cynyddrannol o gynefin
rhynglanwol drwy gydol yr holl gyfnodau.

1.07

3.63

1.31

Cyfanswm o hyd at 6.01 ha.

Is-gyfanswm

Gallai adlinio hyd at y ffordd ddarparu hyd at 0.4 ha o gynefin rhynglanwol.
Nid yw’r parth rhynglanwol o flaen yr uned o fewn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon,
ni chaiff y cynefin y gellid ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, gellid adolygu’r
cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth.

Mae’r polisïau MR yn darparu’r arwynebedd datblygu gofynnol tua’r tir i atal neu osgoi effeithiau ar nodweddion ACA yn yr unedau uchod, nid ydynt yn
nodi unrhyw arwynebedd arall gellid ei ddefnyddio fel cynefin cydadferol. Felly, mae angen archwilio mannau oddi allan i’r ACA, gydag archwiliad
dechreuol o fewn ACA arfordirol eraill yn ardal yr astudiaeth.
CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
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Tabl 2: ACA Pen Llŷn a’r Sarnau – Cynefin Cydadferol mewn Unedau ar hyd Glannau’r ACA
Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

10.2

Pentre’r Borth

na

na

5.86

10.3

Cwrs Golff y Borth

na

5.20

4.21

10.5

Afon Leri

na

na

160.40

10.6

Cors Fochno

na

na

943.70

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Ym mhen gogleddol yr uned mae lle i greu traeth lletach ar gyfer y trydydd cyfnod, gan greu
5.86 ha o gynefin gwastadedd tywod rhynglanwol.
Byddai modd creu hyd at 9.41 ha o wastadedd tywod rhynglanwol, er y byddai angen rheoli’r
trawsnewid rhwng rhan ddeheuol y draethlin a thwyni Ynys-las yn ofalus.
Hyd yn oed heb adlinio isadeiledd cludiant neu gylchoedd masnachol / preswyl, byddai modd
creu arwynebedd mawr o gynefinoedd aberol rhynglanwol fel uchafswm (er y gallai fod yn
fwy). Byddai hyn yn darparu hyd at 160.40 ha o wastadedd tywod rhynglanwol, gwastadedd
llaid rhynglanwol a chynefinoedd morfa heli yn y trydydd cyfnod. Gallai cloddwaith ar raddfa
fawr ddatblygu gwahanol ardaloedd o gynefin / trosiannau. Fodd bynnag, gallai beri colli tua
137.60 ha o gynefin dŵr croyw / daearol (gwelwch DMA) yn SoDdGA Dyfi. Yn y trydydd
cyfnod, mae rhagor nag 19 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai
modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw.
Gallai adlinio rheoledig trwy dynnu argloddiau llif / llanw (hyd yn oed pe bai isadeiledd
preswyl a chludiant allweddol yn aros) arwain at 943.70 ha o gynefinoedd aberol
rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd tywod rhynglanwol, gwastadedd llaid rhynglanwol a
chynefinoedd morfa heli, gan gynnwys y cynefinoedd trosiannol. Daw’r rhain o 6 darn yn
cwmpasu 271.10 ha, 309.80 ha, 52.74 ha, 179.20 ha, 114.80 ha ac 16.06ha. Fodd bynnag,
gallai adlinio beri colli tua 273.73 ha o nodweddion dŵr croyw / daearol ACA Pen Llŷn a’r
Sarnau, 264.86 ha o AGA Aber Afon Dyfi, 188.42 ha o Safle Ramsar Cors Fochno a Dyfi a
591.83 ha o gynefin dŵr croyw / daearol yn SoDdGA Dyfi. Yn y trydydd cyfnod, mae rhagor
na 151 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i
wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw. Er eu bod yn hynny dameidiog,
byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â’r cynefinoedd rhynglanwol a dŵr croyw
presennol.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

10.7

Cyffordd Dyfi

na
(7.99)

na
(13.58)

102.62

10.9

Machynlleth

na

12.02

29.87
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Disgrifiad o’r Digolledu
Gallai adlinio rheoledig trwy dynnu argloddiau llifogydd i’r dwyrain o’r gyffordd ac i’r de o’r
rheilffordd (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant allweddol yn aros) yn arwain at
57.79 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd tywod rhynglanwol,
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd morfa heli, gan gynnwys y cynefinoedd
trosiannol. Daw’r rhain o 3 darn yn cwmpasu 15.9 1ha, 25.47 ha ac 16.41 ha, er y byddai
cysylltiad hydrolegol rhwng y ddwy uned olaf. I’r gogledd o Gyffordd Dyfi, ochr yn ochr â’r
afon, gallai adlinio rheoledig a chloddwaith greu hyd at 44.83 ha o gynefinoedd rhynglanwol
gan gynnwys morfa heli, gyda phosibilrwydd ardaloedd yn ystod y ddau gyfnod cyntaf (mewn
cromfachau). Fodd bynnag, gallai adlinio beri colli o gwmpas 52.15 ha o nodweddion dŵr
croyw / daearol ACA Pen Llŷn a’r Sarnau a SoDdGA Dyfi, a 15.82 ha yn AGA Aber Afon
Dyfi. Yn y trydydd cyfnod, mae rhagor na 34 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr
ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr
croyw; mae 3 ha yn Uned Bolisi 10.8 y byddai modd ei ddefnyddio ar gyfer creu cynefinoedd.
Er eu bod yn dameidiog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â’r cynefinoedd
rhynglanwol.
Gallai adlinio rheoledig trwy dynnu argloddiau llifogydd ynghyd â chloddwaith (hyd yn oed pe
bai isadeiledd preswyl a chludiant allweddol yn aros) yn arwain at 12.02 ha o gynefinoedd
aberol rhynglanwol yn yr ail gyfnod a 29.87 ha yn y trydydd cyfnod, gan gynnwys
gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd morfa heli a chynefinoedd trosiannol. Mae
posibilrwydd arwynebedd mwy oherwydd y nodwyd ardaloedd garw iawn ac, o wneud mwy o
gloddwaith, gellid cynyddu hyn yn sylweddol yn yr ail gyfnod neu’r trydydd. Ni fyddai’r
adlinio’n peri colli unrhyw ACA neu SoDdGA nodweddion cynefin dŵr croyw / daearol. Yn y
trydydd cyfnod, mae tua 65 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai
modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu
71 ha yn yr ail gyfnod, er y byddai’r 29 ha o hwnnw a fyddai’n cael ei greu yn yr ail gyfnod yn
diflannu gydag adlinio yn y ddau gyfnod olaf. Byddai cysylltiad rhwng y cynefin hwn a’r afon
a byddai’n cydgyffwrdd â’r cynefinoedd rhynglanwol a fyddai’n cael eu creu.

3

Ionawr 2012

Uned Bolisi

10.10

Cwm Pennal

10.11

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

91.64

45.35

19.29

Gogarth

31

31

31

10.14

Twyni Aberdyfi

na

na

na

10.15

Penllyn

42.58

20.89

46.35

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant allweddol yn aros)
arwain at 156.28 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid
rhynglanwol a chynefinoedd morfa heli, gan gynnwys y cynefinoedd trosiannol, gyda 91.64
ha yn y cyfnod cyntaf, 45.35 ha yn yr ail gyfnod a 19.29 ha yn y trydydd cyfnod. Fodd
bynnag, gallai adlinio beri colli hyd at 29.34 ha o nodweddion dŵr croyw / daearol ACA Pen
Llŷn a’r Sarnau a SoDdGA Dyfi (22.20 ha yn y cyfnod cyntaf, 6.06 ha yn yr ail gyfnod ac
1.08ha yn y trydydd cyfnod), a 15.34 ha yn AGA Aber Afon Dyfi (14.34 ha yn y cyfnod cyntaf
ac 1 ha yn y trydydd cyfnod). Erbyn y trydydd cyfnod, mae tuag 19 ha o dir heb ei ddatblygu
o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA
daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 58 ha yn yr ail gyfnod a 127 ha yn y cyfnod cyntaf, er
byddai’r cynefin a fyddai’n cael ei greu yn ystod y ddau gyfnod cyntaf yn diflannu wrth adlinio
yn y ddau gyfnod olaf. Er ei fod yn ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â’r
cynefinoedd rhynglanwol.
Er y nodwyd polisi HTL, fe all cynefinoedd dŵr croyw / daearol gael eu creu a’u gwella yn
ardal Nant Cwm-sylwi a’r Gogarth. Gallai hyn ddarparu hyd at 31 ha o gynefinoedd amrywiol.
Ni ddylai cynnal amddiffynfa dwyni naturiol ac addasu defnydd o fewn y Cwrs Golff effeithio’n
uniongyrchol nac yn anuniongyrchol ar y twyni na chynefinoedd daearol / dŵr croyw tua’r tir.
Gallai adlinio rheoledig, trwy ganiatáu gorlifo’r cylch y tu ôl i’r twyni a chloddwaith (hyd yn
oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant allweddol yn aros) arwain at 156.28 ha o
gynefinoedd rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid rhynglanwol a chynefinoedd
gwastadedd tywod, gan gynnwys cynefinoedd trosiannol, gyda 42.58 ha yn y cyfnod cyntaf,
20.89 ha yn yr ail gyfnod a 46.35 ha yn y trydydd cyfnod. Byddai hyn yn peri colli’r cwrs golff,
ond byddai hefyd yn peri ail-greu ardaloedd ar gyfer cynefin dŵr croyw / daearol, yn ogystal
ag ardal ar gyfer symudiad y gyfundrefn dwyni. Gallai adlinio beri colli hyd at 11.88 ha o
nodweddion dŵr croyw / daearol SoDdGA Dyfi (2.46 ha yn y cyfnod cyntaf, 0.78 ha yn yr ail
gyfnod ac 8.64ha yn y trydydd cyfnod). Erbyn y trydydd cyfnod, mae tua 39 ha o dir heb ei
ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am
gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw / twyn (yn arbennig byddai tuag 13 ha yn fwyaf addas
ar gyfer cynefin twyni oherwydd ei fod yn union tua’r tir o’r gyfundrefn dwyni bresennol),
gydag oddeutu 59 ha yn yr ail gyfnod a hyd at 101 ha yn y cyfnod cyntaf, er y byddai’r
cynefin a fyddai’n cael ei greu yn ystod y ddau gyfnod cyntaf yn diflannu gydag adlinio yn y
ddau gyfnod olaf. Er ei fod yn ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â
chynefinoedd rhynglanwol.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

10.18

Aber Dysynni

na

323.88

14.65

10.19

Tonfannau

na

na

na

11.2

Llwyngwril

?

?

?

11.4

Arfordir Ro Wen

na

na

na

11.5

Tafod Ro Wen

na

na

na

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant allweddol yn aros)
arwain at greu tua 338.53 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd
llaid rhynglanwol a chynefinoedd morfa heli a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (323.88 ha
yn yr ail gyfnod ac 14.65 ha yn y trydydd cyfnod). Fodd bynnag, mae 58.74 ha o’r cynefin
cydadferol yn SoDdGA Llyn Morfa Gwyllt a gallai beri colli cynefinoedd daearol / dŵr croyw
cysylltiedig â’r safle hwn yn yr ail gyfnod; ni fyddai unrhyw gynefinoedd daearol / dŵr croyw
arall a ddynodwyd fel SoDdGA yn cael eu heffeithio yn y trydydd cyfnod. Erbyn y trydydd
cyfnod, mae tua 259 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei
ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 317 ha
yn yr ail gyfnod, er y byddai 58 ha a fyddai’n cael ei greu yn yr ail gyfnod yn diflannu gydag
adlinio yn y trydydd cyfnod. Mae 190 ha o’r cynefin posibl hwn i fyny’r afon o groesfan yr
A493 dros Afon Dysynni. Byddai cysylltiad rhwng y cynefin hwn a’r afon a byddai’n
cydgyffwrdd â’r cynefinoedd rhynglanwol a fyddai’n cael eu creu.
O dderbyn y darn bach sydd ar gael ac y byddai cynnydd yn lefel y môr yn gwrthbwyso hyn,
nid oes disgwyl unrhyw gynefin cydadferol ychwanegol yn yr uned hon.
O dderbyn mai clogwyn yw’r lan hon, mae MR yn annhebygol o ddarparu cynefinoedd
cydadferol ychwanegol heb gloddio i raddoli’r clogwyn i ffurfio cynefinoedd rhynglanwol.
Gallai hyn ddarparu hyd at 20.80 ha o gynefin ar gyfer unrhyw gyfnod.
O dderbyn faint o le sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig ac y byddai cynnydd yn lefel y
môr yn gwrthbwyso hyn, nid oes disgwyl unrhyw gynefin cydadferol ychwanegol yn yr uned
hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion cynefin dŵr croyw /daearol unrhyw ACA na
SoDdGA.
O dderbyn faint o le sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig ac y byddai cynnydd yn lefel y
môr yn gwrthbwyso hyn, nid oes disgwyl unrhyw gynefin cydadferol ychwanegol yn yr uned
hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion cynefin dŵr croyw /daearol unrhyw ACA na
SoDdGA.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

11.6

Arglawdd y Friog

na

113.90

18.87

11.9

Fegla

na

105.75

12.65

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Byddai tynnu isadeiledd preswyl / masnachol yn yr ail gyfnod ac adlinio’r arglawdd yn arwain
at greu tua 132.77 ha o gynefinoedd rhynglanwol (gwastadedd llaid, gwastadedd tywod a
morfa heli), gyda 113.9 ha yn yr ail gyfnod, a fyddai’n cynyddu 18.87 ha yn y trydydd cyfnod.
Ni fyddai’r adlinio’n peri colli nodweddion cynefin dŵr croyw / daearol unrhyw ACA na
SoDdGA. Fodd bynnag, mae 1.50 ha o’r cynefin cydadferol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau a
SoDdGA Aber Mawddach (yn y trydydd cyfnod), a gallai beri colli cynefinoedd daearol / dŵr
croyw cysylltiedig â’r safleoedd hyn. Erbyn y trydydd cyfnod, mae tua 9 ha o dir heb ei
ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am
gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 26 ha yn yr ail gyfnod, er y byddai 17
ha o’r a fyddai’n cael ei greu yn yr ail gyfnod yn diflannu gydag adlinio yn y trydydd cyfnod.
Er ei fod yn ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd rhynglanwol
a rhai sy’n gysylltiedig ag afonydd a chynefinoedd presennol.
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
ryw 118.40 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a
chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (105.75 ha yn yr ail gyfnod ac
12.65 ha yn y trydydd cyfnod). Fodd bynnag, mae 61.51 ha o’r cynefin cydadferol yn ACA
Pen Llŷn a’r Sarnau a SoDdGA Aber Mawddach (59.75 ha yn yr ail gyfnod ac 1.76ha yn y
trydydd cyfnod), a gallai beri colli cynefinoedd daearol / dŵr croyw cysylltiedig â’r safleoedd
hyn. Erbyn y trydydd cyfnod, mae tua 6 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR
y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag
oddeutu 19 ha yn yr ail gyfnod, er y byddai 13 ha o’r hyn a fyddai’n cael ei greu yn yr ail
gyfnod yn diflannu gydag adlinio yn y trydydd cyfnod. Er ei fod yn ddarniog, byddai’r cynefin
ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd rhynglanwol a rhai’n gysylltiedig ag afonydd a
chynefinoedd presennol.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

11.10

Glan Ddeheuol
Mawddach

36.23

6.83

1.69

11.12

Yr Aber Uchaf

44.68

29.60

39.59

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Gallai adlinio rheoledig arwain at ryw 44.75 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan
gynnwys gwastadedd llaid a chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig
(36.23 ha yn y cyfnod cyntaf, 6.83 ha yn yr ail gyfnod ac 1.69ha yn y trydydd cyfnod). Fodd
bynnag, mae 37.55 ha o’r cynefin cydadferol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau a SoDdGA Aber
Mawddach (30.16 ha yn y cyfnod cyntaf, 6.40 ha yn yr ail gyfnod a 0.99ha yn y trydydd
cyfnod), a gallai beri colli cynefinoedd daearol / dŵr croyw cysylltiedig â’r safleoedd hyn.
Erbyn y trydydd cyfnod, mae tuag 8 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y
byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag
oddeutu 9 ha yn yr ail gyfnod, er y byddai 1 ha o’r hyn a fyddai’n cael ei greu yn yr ail gyfnod
yn diflannu wrth adlinio yn y trydydd cyfnod, a 15 ha yn y cyfnod cyntaf. Er ei bod yn
ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd rhynglanwol a rhai’n
gysylltiedig ag afonydd a chynefinoedd presennol.
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
ryw 113.87 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a
chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (44.68 ha yn y cyfnod cyntaf,
29.60 ha yn yr ail gyfnod a 39.59 ha yn y trydydd cyfnod). Fodd bynnag, mae 57.93 ha o’r
cynefin cydadferol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau a SoDdGA Aber Mawddach (28.17 ha yn y
cyfnod cyntaf, 14.49 ha yn yr ail gyfnod ac 15.27ha yn y trydydd cyfnod), a gallai beri colli
cynefinoedd daearol / dŵr croyw cysylltiedig â’r safleoedd hyn. Erbyn y trydydd cyfnod, mae
tua 27 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i
wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 42 ha yn yr ail gyfnod
a 70 ha yn y cyfnod cyntaf, er y byddai’r rhai yn y ddau gyfnod cyntaf yn diflannu wrth
adlinio. Byddai cysylltiad rhwng y cynefin hwn a’r afon a byddai’n cydgyffwrdd â’r
cynefinoedd rhynglanwol a fyddai’n cael eu creu.
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Uned Bolisi

11.13

11.15

Gogledd
Mawddach

Gogledd y Bermo

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

39.38

na

16.76

na

9.37

Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
65.51 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a chynefinoedd
morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (39.38 ha yn y cyfnod cyntaf, 16.76 ha yn
yr ail gyfnod a 9.37ha yn y trydydd cyfnod). Fodd bynnag, mae 47.46 ha o’r cynefin
cydadferol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau a SoDdGA Aber Mawddach (26.36 ha yn y cyfnod
cyntaf, 11.73 ha yn yr ail gyfnod a 9.37ha yn y trydydd cyfnod), a gallai beri colli cynefinoedd
daearol / dŵr croyw cysylltiedig â’r safleoedd hyn. Erbyn y trydydd cyfnod, mae tuag 8 ha o
dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn
am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 17 ha yn yr ail gyfnod a 33 ha yn
y cyfnod cyntaf, er y byddai’r rhai yn y ddau gyfnod cyntaf yn diflannu wrth adlinio. Er ei bod
yn ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd rhynglanwol a rhai’n
gysylltiedig ag afonydd a chynefinoedd presennol.

na

Nid yw’r parth rhynglanwol o flaen yr uned o fewn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon, nid
yw’r cynefin all gael ei greu yn ystod MR yn cael ei archwilio. Fodd bynnag, gallai adolygiad
roi cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio amddiffynfeydd
ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.

11.17

Cors Egryn

na

na

na

11.18

Sunnysands

na

na

na

11.19

Islawrffordd

na

na

na

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu

Nid yw’r parth rhynglanwol o flaen yr uned o fewn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon, nid
yw’r cynefin all gael ei greu yn ystod MR yn cael ei archwilio. Fodd bynnag, gallai adolygiad
roi cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio amddiffynfeydd
ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol o flaen yr uned o fewn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon, nid
yw’r cynefin all gael ei greu yn ystod MR yn cael ei archwilio. Fodd bynnag, gallai adolygiad
roi cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio amddiffynfeydd
ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol o flaen yr uned o fewn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon, nid
yw’r cynefin all gael ei greu yn ystod MR yn cael ei archwilio. Fodd bynnag, gallai adolygiad
roi cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio amddiffynfeydd
ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

12.2

Tafod Deheuol
Artro

na

na

na

12.3

De Aber Artro

na

210.15

36.65

12.5

Twyni Llandanwg

na

na

na

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
O dderbyn y lle sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig ac y byddai hyn yn gwneud iawn am
unrhyw golled oherwydd cynnydd yn lefel y môr, nid oes disgwyl unrhyw gynefin cydadferol
ychwanegol yn yr uned hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion cynefin dŵr croyw /
daearol unrhyw ACA na SoDdGA.
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
ryw 246.80 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a
chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (210.15 ha yn yr ail gyfnod a
36.65 ha yn y trydydd cyfnod). Caiff hyn ei ffurfio o 3 prif ardal, un i’r dwyrain o Ynys
Mochras (42.45 ha yn yr ail gyfnod ac 16.60 ha yn y trydydd cyfnod), yr ardal ym Morfa Mawr
y tu ôl i’r morglawdd (58.99 ha yn y cyfnod cyntaf a 4.48 ha yn y trydydd cyfnod), a’r dyffryn
isel i’r de-orllewin o Lanbedr (77.71 ha yn yr ail gyfnod ac 15.57 ha yn y trydydd cyfnod).
Fodd bynnag, mae 13.82 ha o’r cynefin cydadferol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau (i gyd yn
bresennol ac yn cael eu heffeithio yn yr ail gyfnod), mae 41.88 ha o’r cynefin cydadferol yn
ACA Morfa Harlech a Morfa Dyffryn (28.7 ha yn yr ail gyfnod a 12.88 ha yn y trydydd
cyfnod), ac mae 62.42 ha o gynefin cydadferol yn SoDdGA Morfa Dyffryn (49.54 ha yn yr ail
gyfnod a 12.88 ha yn y trydydd cyfnod). Gallai’r rhain, felly, beri colli cynefinoedd daearol /
dŵr croyw cysylltiedig o fewn y safleoedd hyn, y gall ei hun ofyn digolledu. Mae tuag 20 ha o
dir ar Ynys Mochras y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefin twyni ACA Morfa
Harlech a Morfa Dyffryn yn y ddau gyfnod olaf. Yn ogystal, erbyn y trydydd cyfnod byddai
modd defnyddio tua 124 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR i wneud iawn
am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 147 ha yn yr ail gyfnod, er
byddai’r 23 ha yn yr ail gyfnod yn cael ei ddileu gan adlinio a chynnydd yn lefel y môr yn y
trydydd cyfnod. Fel arall, gallai’r ardal o gynefin rhynglanwol digolledu sy’n cael ei darparu
naill ai ym Morfa Mawr (hyd at 73 ha) neu i’r de-orllewin o Lanbedr (tua 93 ha) ddarparu
ardaloedd addas ar gyfer creu a gwneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw. Er
ei bod yn ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd rhynglanwol a
rhai’n gysylltiedig ag afonydd / nentydd presennol.
O dderbyn faint o le sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig, ac y byddai hyn yn gwneud iawn
am unrhyw golled oherwydd cynnydd yn lefel y môr, nid oes disgwyl cynefin cydadferol
ychwanegol yn yr uned hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion cynefin dŵr croyw /
daearol unrhyw ACA na SoDdGA.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

12.7

Morfa Harlech

300

300

300

12.8

Gwastadedd
Harlech

309

309

309

12.9

Talsarnau

na

91.69

37.67

12.11

Aber Dwyryd Uchaf

61.44

27.59

39.27

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Er y nodwyd polisi, fe all fod cyfle i greu a chyfoethogi cynefinoedd dŵr croyw / daearol y tu
ôl i gyfundrefnau twyni Morfa Harlech, gyda phosibilrwydd uchafswm o 300 ha o gynefinoedd
dŵr croyw / daearol / tir gwlyb amrywiol.
Er y nodwyd polisi, fe all fod cyfle i greu a chyfoethogi cynefinoedd dŵr croyw / daearol y tu
ôl i gyfundrefnau twyni Gwastadedd Harlech, gyda phosibilrwydd uchafswm o 309 ha o
gynefinoedd dŵr croyw / daearol / tir gwlyb amrywiol.
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
ryw 129.36 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a
chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (91.69 ha yn yr ail gyfnod a
37.67 ha yn y trydydd cyfnod). Ffurfiwyd hyn o 2 brif ardal, un i’r gorllewin o’r rheilffordd a
dau ddarn i’r dwyrain o’r rheilffordd. Ni fyddai’r adlinio n peri colli nodweddion cynefin dŵr
croyw / daearol unrhyw ACA neu SoDdGA. Erbyn y trydydd cyfnod, mae tuag 11 ha o dir
heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am
gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 48 ha yn yr ail gyfnod, er y byddai 37
ha o hynny’n diflannu yn yr ail gyfnod gydag adlinio a chynnydd yn lefel y môr yn y trydydd
cyfnod. Er ei fod yn ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd
rhynglanwol a rhai’n gysylltiedig ag afonydd a chynefinoedd presennol.
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
greu tua 128.30 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a
chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (61.44 ha yn y cyfnod cyntaf
a chaniatáu datblygu 27.59 ha yn yr ail gyfnod a 39.27 ha yn y trydydd cyfnod dan y polisi
NAI ar ôl MR). Mae hwn yn cael ei greu o 7 ardal ochr yn ochr â’r afon. Fodd bynnag, mae
12.74 ha o’r cynefin cydadferol yn ACA Pen Llŷn a’r Sarnau a SoDdGA Morfa Harlech (4.89
ha yn y cyfnod cyntaf, 4.55 ha yn yr ail gyfnod a 3.30ha yn y trydydd cyfnod). Gallai hyn beri
colli cynefinoedd daearol / dŵr croyw cysylltiedig â’r safleoedd hyn, y gall ei hun fod angen
digolledu. Erbyn y trydydd cyfnod, mae tua 25 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr
ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr
croyw, gydag oddeutu 64 ha yn yr ail gyfnod a 91 ha yn y cyfnod cyntaf, er y byddai ‘r
darnau o’r ddau gyfnod cyntaf yn diflannu wrth adlinio. Er ei fod yn ddarniog, byddai’r cynefin
ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd rhynglanwol a rhai’n gysylltiedig ag afonydd a
chynefinoedd presennol.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

12.13

Y Cob a
Phorthmadog

400

400

400

12.16

Morfa Bychan

na

na

na

12.17

Traethellau Cricieth

na

na

na

12.18

Harbwr Cricieth

na

na

na

12.22

Dwyfor

16.93

11.57

10.89

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Er y nodwyd polisi HTL, mae digonedd o le ar gyfer creu a chyfoethogi cynefinoedd dŵr
croyw / daearol i’r gogledd-ddwyrain o Borthmadog yng Nghwm Glaslyn isaf, gyda thros 400
ha o dir a allai gynnal cynefinoedd dŵr croyw / daearol / tir gwlyb.
Ni ddylai cynnal amddiffynfa dwyni naturiol ac addasu defnydd o fewn y maes carafanau
effeithio’n uniongyrchol nac yn anuniongyrchol ar gynefinoedd twyni neu ddaearol / dŵr
croyw tua’r tir.
Ni fyddai adlinio’r rheilffordd a thynnu rhwystr i brosesau naturiol yn y ddau gyfnod olaf yn
effeithio ar nodweddion diddordeb yr ACA, ond gallai beri colli neu newid nodweddion
daearol / dŵr croyw SoDdGA Tiroedd a Glannau Rhwng Cricieth ac Afon Glaslyn a SoDdGA
Rhiw-for-fawr tua’r tir.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned (at ei gilydd) o fewn yr ACA; felly, ar yr
adeg hon, ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag,
byddai’r tir sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig yn gwneud iawn am unrhyw golled i
fuddiannau’r ACA oherwydd cynnydd yn lefel y môr. Nid oes disgwyl unrhyw gynefin
cydadferol ychwanegol yn yr uned hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion dŵr croyw /
cynefin daearol unrhyw ACA nau SoDdGA.
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
greu tua 39.39 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a
chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (16.93 ha yn y cyfnod cyntaf,
a chaniatáu datblygu 11.57 ha yn yr ail gyfnod a 10.89 ha yn y trydydd cyfnod dan y polisi
NAI ar ôl MR). Caiff hyn ei greu o 7 ardal ochr yn ochr â’r afon. Ni fyddai’r adlinio’n peri colli
nodweddion cynefin dŵr croyw / daearol unrhyw ACA na SoDdGA. Erbyn y trydydd cyfnod,
mae tua 54 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei
ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 64 ha yn
yr ail gyfnod a 75 ha yn y cyfnod cyntaf, er y byddai’r tir a gadwyd yn ystod y ddau gyfnod
cyntaf yn diflannu wrth i NAI arwain at feddiannu cynefinoedd rhynglanwol gyda chynnydd yn
lefel y môr. Byddai cysylltiad rhwng y cynefin hwn a’r afon a byddai’n cydgyffwrdd â’r
cynefinoedd rhynglanwol a fyddai’n cael eu creu.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

12.24

Afon Wen

na

13.79

5.20

13.2

Aber-erch

na

na

na

13.7

Y Cwrs Golff

na

na

na

13.8

Traeth Crugan

na

166.23

36.07

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at
greu tuag 18.99 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a
chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (13.79 ha yn yr ail gyfnod a
5.20 ha yn y trydydd cyfnod). Fodd bynnag, mae 12.74 ha o’r cynefin cydadferol yn SoDdGA
Glanllynnau a Glannau Penychain i Gricieth (8.13 ha yn yr ail gyfnod ac 1.21 ha yn y trydydd
cyfnod). Gallai hyn beri colli cynefinoedd daearol / dŵr croyw cysylltiedig â’r safle hwn, y gall
fod angen cael rhai eraill yn eu lle. Erbyn y trydydd cyfnod, mae tua 25 ha o dir heb ei
ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei ddefnyddio i wneud iawn am
gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 30 ha ar gael yn yr ail gyfnod, er y
byddai’r tir a gafwyd yn yr ail gyfnod yn diflannu gyda meddiannu cynefinoedd rhynglanwol o
ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr. Byddai cysylltiad rhwng y cynefin hwn a’r afon a byddai’n
cydgyffwrdd â’r cynefinoedd rhynglanwol a fyddai’n cael eu creu.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon,
ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai modd
adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol. Yn ogystal, mae lle i greu a
chyfoethogi cylchoedd helaeth ar gyfer cynefinoedd daearol / dŵr croyw os bydd angen.
O dderbyn faint sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig ac y byddai hyn yn gwneud iawn am
unrhyw golled oherwydd cynnydd yn lefel y môr, nid oes disgwyl unrhyw gynefin cydadferol
ychwanegol o fewn yr uned hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion cynefin dŵr croyw /
daearol unrhyw ACA na SoDdGA.
Gallai creu mynedfa newydd i aber Afon Penrhos trwy MR (hyd yn oed pe bai isadeiledd
preswyl a chludiant yn aros) arwain at greu tua 202.30 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol,
gan gynnwys gwastadedd llaid a chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol
cysylltiedig (166.23 ha yn yr ail gyfnod a 36.07 ha yn y trydydd cyfnod). Ni fyddai’r adlinio’n
peri colli nodweddion dŵr croyw / cynefin daearol unrhyw ACA na SoDdGA. Erbyn y trydydd
cyfnod, mae tuag 86 ha o dir heb ei ddatblygu o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei
ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 122 ha ar
gael yn yr ail gyfnod, er y byddai’r tir a gafwyd yn yr ail gyfnod yn diflannu gyda meddiannu
cynefinoedd rhynglanwol o ganlyniad i gynnydd yn lefel y môr.
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Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3

13.11

Y Warren

na

na

na

13.12

Aber-soch

na

na

na

13.14

Canol Borth Fawr

na

na

na

13.15

Machroes

na

na

na

14.8

Pentref Aberdaron
a’r llethr arfordirol

na

na

na

15.2

Porth Dinllaen, yn
cynnwys Morfa
Nefyn

na

na

na

332.88

1,201.20

1,574.87

Is-gyfanswm

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon,
ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai modd
adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon,
ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai modd
adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon,
ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai modd
adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon,
ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai modd
adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg hon,
ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai modd
adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Lle cyfyngedig ar gyfer adlinio oherwydd cyfyngiadau ffurf y tir, er y gall darnau bach gael eu
penderfynu trwy astudiaeth fanylach yn dibynnu ar faint y newid i eiddo glan y môr.
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Tabl 3: Ardaloedd Addas ar gyfer Cynefin Cydadferol Dŵr Croyw / Daearoll
Uned Bolisi
10.5
10.6
10.7
10.9
10.10
10.11
10.15
10.18
11.6
11.9
11.10
11.12
11.13
12.3
12.7
12.8
12.9
12.11
12.13
12.22
12.24
13.8

Afon Leri
Cors Fochno
Cyffordd Dyfi
Machynlleth
Cwm Pennal
Gogarth
Penllyn
Aber Dysynni
Arglawdd y Friog
Fegla
Glan Ddeheuol Mawddach
Yr Aber Uchaf
Gogledd Mawddach
De Aber Artro+
Morfa Harlech
Gwastadedd Harlech
Talsarnau
Aber Dwyryd Uchaf
Y Cob a Phorthmadog
Dwyfor
Afon Wen
Traeth Crugan

Cyfanswm

Arwynebedd (ha) yn y Cyfnod
1
2
3
na
na
19
na
na
151
na
na
34
na
71
65*
127
58*
19*
31
31*
31*
88#
46*#
26*#
na
317@
259*@
na
26
9*
na
19
6*
15
9*
8*
70
42*
27*
33
17*
8*
na
147
124*
300
300*
300*
309
309*
309*
na
48
11*
91
64*
25*
400
400*
400*
75
64*
54*
na
30
25*
na
122
86*
1,539

2,120

1,826

* Yn dangos y byddai modd creu’r cynefin hwn yn gyntaf mewn cyfnodau cynharach.
#
Yn dangos yr arwynebedd llai na (13 ha) a ddynodwyd yn briodol ar gyfer datblygu cynefin twyni os bydd ei angen.
@
Yn cynnwys arwynebedd o 190 ha yn cael ei gyfrannu o ran yr afon uwchlaw croesfan yr A493 dros Afon Dysynni.
+
Hefyd yn cynnwys hyd at 20 ha ar gyfer creu / rheoli / gwella cynefin twyni os bydd ei angen o fewn yr uned hon.

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI
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ACA Morfa Heli Arfordir Môn – Cynefin Cydadferol mewn Unedau ar hyd Glannau’r ACA
Nid oes unrhyw unedau polisi gyda pholisïau MR ar hyd y glannau sy’n ymochri ag ACA Morfa Heli Arfordir Môn. NAI yw’r holl bolisïau ac eithrio HTL
yn un uned. O ganlyniad, bydd angen tynnu cynefin cydadferol o bolisïau MR mewn safleoedd o amgylch (ACA) sy’n darparu cynefinoedd cyflenwol,
ac sy’n cydredeg â therfyn yr ACA (h.y. ACA Abermenai a Thwyni Aberffraw ac ACA Y Fenai a Bae Conwy.
Tabl 4: ACA Abermenai a Thwyni Aberffraw – Cynefin Cydadferol mewn Unedau ar hyd Glannau’r ACA
Uned Bolisi

16.5

Y Foryd

Is-gyfanswm

Arwynebedd (ha) yn y
Cyfnod
1
2
3

na

51.08

127.88

na

51.08

127.88

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
Gallai adlinio rheoledig (hyd yn oed pe bai isadeiledd preswyl a chludiant yn aros) arwain at greu
tua 128.30 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan gynnwys gwastadedd llaid a chynefinoedd
morfa heli, a chynefinoedd trosiannol cysylltiedig (51.08 ha yn yr ail gyfnod a 127.88 ha yn y
trydydd cyfnod). Fodd bynnag, mae 9.47 ha o’r cynefin cydadferol yn ACA Abermenai a Thwyni
Aberffraw yn y trydydd cyfnod, tra bo 4.7 ha yn SoDdGA y Foryd yn yr ail gyfnod. Gallai hyn beri
colli cynefinoedd daearol / dŵr croyw cysylltiedig â’r safleoedd hyn, a gall ei hun fod angen
digolledu neu gyfnewid (am gynefinoedd y SoDdGA). Erbyn y trydydd cyfnod, mae tua 55 ha o
dir heb ei ddatblygu neu led-ddatblygedig o gwmpas yr ardaloedd MR y byddai modd ei
ddefnyddio i wneud iawn am gynefinoedd ACA daearol / dŵr croyw, gydag oddeutu 172 ha yn yr
ail gyfnod, er y byddai’r tir a gafwyd yn y trydydd cyfnod yn diflannu gydag adlinio a chynnydd yn
lefel y môr. Er ei fod yn ddarniog, byddai’r cynefin ar bwys ac yn gysylltiedig â chynefinoedd
rhynglanwol a rhai’n gysylltiedig â chyrsiau dŵr presennol.
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Table 5: Menai Strait and Conwy Bay SAC – Cynefin Cydadferol mewn Unedau ar hyd Glannau’r ACA
Uned Bolisi

Arwynebedd (ha) yn y
Cyfnod
1
2
3

16.11

Ffordd yr Aber i Afon
Carrog

na

na

na

16.17

Barras i Dafarn y
Forforwyn

na

na

na

16.21

Gorllewin Biwmares

na

na

na

16.22

Dwyrain Biwmares

na

na

na

16.28

Hirael

na

na

na

16.32

Afon Aber

1.68

2.35

2.35*

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Disgrifiad o’r Digolledu
O dderbyn faint sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig ac y byddai hyn yn gwneud iawn am
unrhyw golled oherwydd cynnydd yn lefel y môr, nid oes disgwyl unrhyw gynefin cydadferol
ychwanegol o fewn yr uned hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion cynefin dŵr
croyw / daearol unrhyw ACA na SoDdGA.
O dderbyn faint sydd ar gael ar gyfer adlinio rheoledig ac y byddai hyn yn gwneud iawn am
unrhyw golled oherwydd cynnydd yn lefel y môr, nid oes disgwyl unrhyw gynefin cydadferol
ychwanegol o fewn yr uned hon. Ni fyddai MR yn effeithio ar nodweddion cynefin dŵr
croyw / daearol unrhyw ACA na SoDdGA.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg
hon, ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai
modd adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg
hon, ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai
modd adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Nid yw’r parth rhynglanwol ar hyd glannau’r uned yn y safle dynodedig; felly, ar yr adeg
hon, ni chaiff y cynefin a allai gael ei greu yn ystod MR ei archwilio. Fodd bynnag, byddai
modd adolygu cyfle i wella cynefin rhynglanwol o fewn y blaendraeth, a gallai adlinio’r
amddiffynfeydd ddarparu cynefin rhynglanwol ychwanegol.
Gallai adlinio rheoledig arwain at greu tua 4.03 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan
gynnwys gwastadedd llaid a chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol
cysylltiedig (1.68 ha yn y cyfnod cyntaf a 2.35 ha yn yr ail gyfnod), a byddai disgwyl i
hynny aros yn debyg yn y trydydd cyfnod. Ffe allai lle ar gyfer creu mwy o arwynebedd
cynefin rhynglanwol gyda chloddwaith. Ni fyddai’r adlinio’n peri colli nodweddion cynefin
dŵr croyw / daearol unrhyw ACA, AGA na SoDdGA.
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Uned Bolisi

16.33

Llanfairfechan

Is-gyfanswm

CRhT2 Gorllewin Cymru HRA Terfynol
Helaethiad G-XI

Arwynebedd (ha) yn y
Cyfnod
1
2
3

na

na

5.55

1.68

2.35

7.90

Disgrifiad o’r Digolledu
Gallai adlinio rheoledig arwain at greu tua 5.55 ha o gynefinoedd aberol rhynglanwol, gan
gynnwys gwastadedd llaid a chynefinoedd morfa heli, a chynefinoedd trosiannol
cysylltiedig. Fe allai lle ar gyfer creu mwy o arwynebedd cynefin rhynglanwol gyda
chloddwaith. Ni fyddai’r adlinio’n peri colli nodweddion cynefin dŵr croyw / daearol unrhyw
ACA, AGA na SoDdGA.
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