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CYFLWYNIAD

Mae ein tirwedd yn cael ei ffurfio gan ei hadnoddau naturiol a sut rydym ninnau’n eu 
defnyddio ac yn rhyngweithio â nhw. Yn yr un modd, mae’r adnoddau naturiol hynny’n 
hanfodol i’n llesiant, gan ddarparu manteision iechyd uniongyrchol ac anuniongyrchol 
a chynnal ein ffyniant i’r dyfodol. Mae amgylchedd o ansawdd da yn darparu llawer 
o fanteision naturiol i ni sy’n ein cadw’n hapus ac yn iach, megis aer glân i’w anadlu, 
dŵr i’w yfed, bwyd, tanwydd, a mannau gwych i ni ymarfer ac ymlacio ynddynt. 
Mae’n bwysig, felly, ein bod yn deall yn union sut rydym ni’n elwa o’n hamgylchedd 
naturiol, er mwyn i ni fedru gwneud yn fawr o’r cyfleoedd a gwneud dewisiadau mwy 
gwybodus.  

Mae Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot) yn cynnwys 
cymoedd eang afonydd Nedd, Dulais a Thawe. Ceir rhywfaint o ffermio, yn bennaf ar 
yr ucheldir, ac mae’r prif drefi ac aneddiadau ar y gorlifdiroedd. Mewn cyferbyniad 
mae ochrau Cwm Afan yn serth, gyda phlanhigfeydd conifferaidd gan mwyaf, a rhes o 
gymunedau lle bu mwyngloddiau glo yn y gorffennol. 

Mae diwydiant hefyd wedi dylanwadu ar ardal yr arfordir, gyda’r twyni tywod gwreiddiol 
yn denu’r diwydiant haearn yn gyntaf, ac yna diwydiannau cemegol a phetrocemegol, 
gyda’r Sandfields gerllaw yn cael ei ddatblygu’n dai ar gyfer y gweithwyr. Mae aberoedd 
afonydd Nedd ac Afan hefyd wedi’u haddasu’n sylweddol gan ddociau, 
glanfeydd a gwrthgloddiau.
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BETH YW LLESIANT AMGYLCHEDDOL?

Mae adnoddau naturiol yn hanfodol i’n goroesiad ac yn darparu’r holl bethau sylfaenol y mae 
arnom eu hangen i fyw: aer glân, dŵr glân a bwyd. Maent yn creu swyddi ar gyfer miloedd o bobl 
fel ffermwyr, coedwigwyr, a chwmnïau twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant. 

Maent yn rhoi ansawdd bywyd gwell i bawb ohonom a chyfleoedd i fwynhau’r awyr agored yn erbyn 
cefnlen harddwch naturiol a threftadaeth Cymru. Daw pobl o bell ac agos i’w profi, ac maent yn 
annatod glwm wrth ddiwylliant a iaith Cymru. 

Diogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yw un o heriau mwyaf ein cyfnod. Wrth i ni 
edrych am lwybr allan o bandemig byd-eang Covid-19, mae’n rhaid i ni fanteisio hefyd ar y cyfle i 
ailddychmygu sut rydym ni’n defnyddio ein hasedau naturiol i ymdrin â bygythiad deuol argyfyngau’r 
hinsawdd a byd natur.

Mae Nod Llesiant Cymru Iachach, sy’n rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn disgrifio Cymru fel: 

 z Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir 
dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol”  

 z Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr 
amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon a chymesur. (gan gynnwys gweithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd)”

Nod Llesiant Cymru Gydnerth yw:

 z “Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau 
iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol 
ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd).” 

 z “Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu 
hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir sosio-economaidd a’u hamgylchiadau).”
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Mae Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol 2020 (SoNaRR) Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn asesu 
llesiant amgylcheddol yn nhermau “i ba raddau mae llwyddiant i reoli adnoddau naturiol mewn 
modd cynaliadwy”, sef sefyllfa fel a ganlyn:

NOD 4 NOD 1

NOD 3 NOD 2

MAE STOCIAU 
O ADNODDAU 

NATURIOL YN CAEL 
EU DIOGELU A'U 

GWELLA

ECONOMI
ADFYWIOL

ECOSYSTEMAU 
CYDNERTHLLEOEDD IACH I 

BOBL

Pwysau economaidd-gymdeit hasol 
ar adnoddau naturiol

Mae cylfwr adnoddau naturiol 
yn effeithio ar gydnerthedd 

ecosystemau

Mae cyflwr adnoddau 
nautriol,ecosystemau ac iechyd yn 
effeithio ar gyfleoedd economaidd

Cyflwr cydnerthedd ecosystemau'n 
effeithio ar iechyd pobl a lleoedd

PRIF NEGESEUON

Wrth ystyried llesiant amgylcheddol yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae’n rhaid edrych ar hynny 
yn y cyd-destun cenedlaethol a byd-eang ehangach, a hefyd yng ngoleuni’r gwirionedd ein bod 
yn wynebu argyfwng deuol o ran natur a’r hinsawdd. Mae llawer o’r materion allweddol sy’n 
effeithio ar ein hamgylchedd naturiol yn gyffredin i Gymru gyfan.  

Fel cymdeithas, mae’n rhaid i ni ymdrin â’n gorddefnydd o adnoddau, ac effaith hynny ar Gymru ac 
ar draws y byd. Mae ein cymdeithas yn dibynnu ar ecosystemau yn ffynhonnell o adnoddau naturiol, 
a hefyd i waredu gwastraff ac allyriadau. Mae byw oddi mewn i derfynau’r blaned yn fater cymhleth, 
ond mae ôl troed byd-eang Cymru yn dangos yn eglur bod ein systemau cynhyrchu a defnyddio yn 
rhoi gormod o bwysau ar yr amgylchedd. Mae angen inni leihau ein defnydd o adnoddau naturiol 
a’r llygredd a’r gwastraff rydym ni’n eu cynhyrchu, a symud i economi sy’n adfywio ecosystemau, yn 
hytrach na’u disbyddu.
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Dylid rhoi mwy o bwyslais ar rôl adferiad byd natur o safbwynt lliniaru ac addasu i’r newid yn yr 
hinsawdd, gan gydnabod arwyddocâd y ddwy her gysylltiedig hyn. Trwy sicrhau bod byd natur yn 
gallu ymadfer, gallwn fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Gall cynefinoedd llewyrchus gadw 
symiau aruthrol o garbon yn ddiogel o dan glo, ochr yn ochr â darparu manteision eraill hanfodol 
sy’n ein helpu i addasu i hinsawdd y dyfodol, megis atal llifogydd, dŵr glân a gwella iechyd a llesiant.  

Er gwaethaf effeithiau trychinebus pandemig Covid-19, mae ein llwybr at adferiad yn cynrychioli 
cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ailosod ein gwerthoedd a’n blaenoriaethau unigol a thorfol, 
a sicrhau eu bod yn cyfateb i’r rhai sy’n ofynnol i greu dyfodol mwy cynaliadwy. Y consensws ar 
draws Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r tu hwnt yw bod rhaid i adferiad wedi Covid-19 roi sylw 
i argyfyngau sylfaenol byd natur a’r hinsawdd. Dyma ein cyfle i sicrhau ffocws newydd a chyflymu’r 
ymateb i’r pandemig ar hyd llwybr sydd ar yr un pryd yn adfer byd natur ac yn datgarboneiddio ein 
heconomi, gan weithio mewn modd cydlynus a thraws-ddisgyblaethol i hybu rheolaeth gynaliadwy 
ar ein hadnoddau naturiol a diffinio dyfodol gwahanol. 

 z Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr asesiad hwn yn dangos ein bod yn methu â 
chyflawni’r pedwar mesur sy’n cyfrannu at reoli adnoddau naturiol mewn modd 
cynaliadwy yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

 z Rydym yn defnyddio’n cyflenwad o adnoddau naturiol ar gyfradd sy’n anghynaliadwy, ac 
mae ein hecosystemau o dan bwysau a bygythiad cynyddol yn sgîl effeithiau’r newid yn 
yr hinsawdd, newid i ddefnydd tir, rhywogaethau anfrodorol ymwthiol (INNS), llygredd 
a gorddefnydd. Mae hyn yn peryglu gallu ein hamgylchedd naturiol i ddarparu nifer o 
fanteision llesiant hanfodol yn awr ac yn y dyfodol.  

 z Mae’r perygl i’r hinsawdd yn bryder cynyddol y rhagwelir y bydd yn cael effaith 
sylweddol ar gynefinoedd, pobl a lleoedd Castell-nedd Port Talbot. Bydd angen gwneud 
mwy o waith i sicrhau ein bod yn edrych mewn modd integredig ar y perygl i’r hinsawdd 
ar draws pob agwedd ar ein llesiant. 

 z Mae Brexit yn risg allweddol a allai gael effaith sylweddol yn y dyfodol ar reoli tir yng 
Nghastell-nedd Port Talbot, ac er bod cytundebau masnachu a chreu polisi yn y dyfodol 
yn fater cenedlaethol, mae modd gwneud mwy i leihau effaith newidiadau yn y dyfodol 
ar lefel leol.
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 z Mae angen gwneud mwy o waith i roi sylw i sbardunau rheolaeth anghynaliadwy, sy’n 
bodoli y tu allan i gylch llesiant amgylcheddol. Trawsffurfio’r sectorau bwyd, ynni a 
thrafnidiaeth sydd â’r potensial mwyaf o ran gwella llesiant. Er mwyn gwneud defnydd 
Cymru o adnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy, mae angen newid trawsffurfiannol 
arnom yn y systemau canlynol:  

 z Bwyd: Mae system fwyd y byd yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd. Nodir 
defnydd tir fel un o brif sbardunau argyfwng byd natur. Rhai o ganlyniadau’r system 
fwyd bresennol yng Nghymru a’r tu hwnt yw allyrru llygryddion, disbyddu adnoddau, 
colli bioamrywiaeth a diraddio ecosystemau.  

 z Ynni: System ynni’r byd yw un o brif sbardunau argyfwng yr hinsawdd. Mae dulliau 
Cymru o gynhyrchu a defnyddio ynni ar hyn o bryd yn rhoi llawer o bwysau ar 
ecosystemau a iechyd cyhoeddus yma ac ar draws y blaned. Mae angen i Gymru 
gynyddu ei defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy a chynaliadwy, gan leihau’r 
ddibyniaeth bresennol ar danwydd ffosil niweidiol. 

 z Trafnidiaeth: Mae’r system drafnidiaeth yn effeithio ar ecosystemau a iechyd. Mae 
trafnidiaeth drefol yn cyfrannu at allyriadau carbon, llygru aer a dŵr, llygredd sŵn ac 
effeithiau cymdeithasol ac economaidd tagfeydd neu ddiffyg cyfleoedd trafnidiaeth. 

Ar lefel fwy lleol, mae’r pwyntiau allweddol sy’n benodol i Gastell-nedd Port Talbot fel a ganlyn:

 z Er bod Castell-nedd Port Talbot yn wynebu risg allweddol yng nghyswllt cyflawni sero net erbyn 
2050, gan mai yma y ceir y dwysedd carbon uchaf o blith holl ardaloedd awdurdodau lleol 
y Deyrnas Unedig, mae hefyd yn arweinydd ym maes cynhyrchu ynni adnewyddadwy, gyda 
chapasiti ynni adnewyddadwy sydd ymhlith yr uchaf a osodwyd yng Nghymru.

 z Ansawdd aer gwael yw un o’r risgiau amgylcheddol mwyaf i iechyd dynol ac ecosystemau yng 
Nghymru. Gwelwyd gwelliannau mawr mewn ansawdd aer yn y sir yn ystod y 10 mlynedd 
diwethaf, ond mae angen gwella ymhellach. Port Talbot yw’r unig ardal yng Nghymru sydd ag 
Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) ar gyfer  PM10 ac mae’n dal yn destun pryder.

 z Mae mawndiroedd yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith o liniaru’r newid yn yr hinsawdd 
oherwydd eu lefel uchel o gynnwys carbon a deunydd organig. Mae nifer o fentrau ar waith yng 
Nghastell-nedd Port Talbot i adfer y cynefinoedd hyn, yn fwyaf nodedig fel rhan o ddatblygiad 
lliniaru fferm wynt Pen y Cymoedd, a phrosiect cysylltiedig y Mawndiroedd Coll. Mae 
enghreifftiau fel hon yn dangos sut mae modd cyflawni manteision lluosog sy’n mynd i’r afael ag 
argyfyngau’r hinsawdd a byd natur. 

 z Un o asedau pennaf Castell-nedd Port Talbot yw’r coetiroedd. Hi yw’r sir fwyaf coediog yng 
Nghymru, gan fod coetir yn gorchuddio 40% o arwynebedd y tir, ac mae cyfran sylweddol o 
hynny’n Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru. 
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 z Er bod gan y sir asedau sylweddol o ran seilwaith gwyrdd a mannau gwyrdd, mae hygyrchedd yr 
asedau hyn a gwaith i’w cynnal yn dal yn broblem.  

 z Mae cyflwr byd natur yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ddarlun cymysg, a bernir mai dim ond 
coetir, dŵr croyw a chreigiau a chlogwyni ucheldir sydd â gwydnwch da yn y sir. Gan fod colli 
cynefinoedd, eu difrodi a’u rheoli’n wael yn dal i gyfrannu at argyfwng byd natur, ni fu erioed yn 
bwysicach manteisio ar gyfleoedd i gymryd camau cadarnhaol, i wyrdroi’r tueddiadau, ac i wella 
ac adennill byd natur Castell-nedd Port Talbot. 

 z Mae angen sylw o hyd ar ansawdd ein dyfroedd. Mae disgwyl y bydd y newid yn yr hinsawdd yn 
parhau i effeithio ar argaeledd a llif dŵr. 

 z Mae bygythiad cynyddol llifogydd arfordirol oherwydd y newid yn yr hinsawdd yn risg sylweddol 
i gymunedau o safbwynt cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.  

 z Mae rhagfynegiadau’r newid yn yr hinsawdd yn awgrymu y bydd lefel y môr yn codi rhwng 0.2 ac 
1 metr ar hyd arfordir De Cymru. 

 z Ar hyn o bryd mae mwy na 15,000 o eiddo yn ardal BGC Castell-nedd Port Talbot yn wynebu 
rhyw lefel o berygl llifogydd; mae’r nifer yma bron yn sicr o gynyddu wrth i’r newid yn yr 
hinsawdd gyflymu.
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NEWID YN YR HINSAWDD

Newid yn yr hinsawdd yw un o’r materion sy’n diffinio ein cyfnod, os nad yr UN pwysicaf oll. O 
batrymau tywydd newidiol sy’n bygwth ein trefniadau cynhyrchu bwyd i lefelau’r môr yn codi 
a rhagweld llifogydd trychinebus, mae effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn bellgyrhaeddol ac 
yn cael eu profi ar draws y byd. Mae angen gweithredu’n ysgubol nawr – i leihau achosion ac 
effeithiau negyddol y newid yn yr hinsawdd, yn ogystal ag addasu i’r newidiadau 
fydd yn digwydd. 

Ni fu pwysigrwydd diogelu ein hamgylchedd naturiol erioed mor amlwg, ac ategir hynny gan fwriad 
polisi clir llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn swyddogol 
fod Argyfwng Hinsawdd yn 2019 ac Argyfwng Byd Natur yn 2021, gan gydnabod arwyddocâd y ddwy 
her gysylltiedig hyn a’r ffaith bod angen mynd i’r afael â nhw ar frys. Trwy sicrhau adferiad i fyd 
natur, gallwn ni daclo’r newid yn yr hinsawdd. Gall cynefinoedd llewyrchus gadw symiau aruthrol o 
garbon yn ddiogel dan glo, ochr yn ochr â darparu manteision hanfodol eraill sy’n ein helpu i addasu 
i’n hinsawdd yn y dyfodol, megis atal llifogydd, dŵr glân a gwella iechyd a llesiant. 

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn fater trosfwaol y rhagwelir y bydd yn effeithio ar bob agwedd ar 
lesiant. Mae hyn yn cael ei deimlo nawr, a bydd hefyd yn effeithio ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol. 
Bydd gohirio gweithredu nid yn unig yn golygu bod y dasg yn fwy heriol a chostus, ond hefyd, gallai 
fod yn rhy hwyr. Mae’r Asesiad Llesiant hwn yn cydnabod bod y newid yn yr hinsawdd yn berthnasol 
i bob pwnc, ac y bydd yn ffactor dylanwadol allweddol yng nghyswllt tueddiadau’r dyfodol. 

Ar hyn o bryd, nid ydym yn cyrraedd ein nodau cysylltiedig â chymdeithas a llesiant, na chwaith yn 
cadw o fewn terfynau cynaliadwy o ran ein defnydd o adnoddau amgylcheddol.
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EFFEITHIAU’R NEWID YN YR HINSAWDD

Bydd Cymru’n profi tymereddau uwch a bydd lefel y môr yn codi yn ystod y degawdau nesaf, ac 
mae’n debygol iawn y cawn hafau sychach a gaeafau gwlypach, ynghyd â digwyddiadau glawiad 
trwm amlach a mwy dwys o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd.  

Rhagwelir y bydd llawer o Gymru’n dioddef llai o effaith sychder a gwres eithafol na llawer o dde 
Lloegr, sy’n golygu bod Cymru mewn sefyllfa well i fedru addasu i’r newid hwn. Fodd bynnag, bydd 
lefelau glawiad uchel a’r cymoedd serth a geir mewn llawer ardal yng Nghymru yn gwaethygu’r 
risgiau sy’n gysylltiedig ag achosion o lawiad trwm.  

Mae adroddiad ‘Cyflwr Hinsawdd y Deyrnas Unedig’ ar gyfer 2020, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa 
Feterolegol, yn canfod bod y newid yn yr hinsawdd yn cael effaith sy’n amharu ar ein bywydau 
beunyddiol, gan fod y Deyrnas Unedig wedi dod 6% yn wlypach a 0.9ºC yn gynhesach yn ystod y 
30 mlynedd diwethaf. Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar amlder a maint digwyddiadau tywydd 
eithafol fel gwres llethol a llifogydd.  

Mae’r newid yn yr hinsawdd eisoes yn cael effaith sylweddol ar fioamrywiaeth ac ecosystemau 
Cymru, megis colli cynefinoedd rhynglanwol oherwydd bod lefel y môr yn codi. Bydd y newid yn yr 
hinsawdd yn effeithio fwyfwy ar holl ecosystemau Cymru, ond mae modd lleihau bron pob effaith â 
mesurau lliniaru byd-eang llym, a hynny ar frys, i gyfyngu’r cynnydd yn nhymheredd y ddaear i lefel 
sy’n sylweddol is na 2°C.

SUT GALLAI’R HINSAWDD NEWID YN Y DYFODOL? 

 z Tymheredd: Disgwylir i dymereddau blynyddol yng Nghymru godi rhyw 1.2°C erbyn y 
2050au a rhwng 1.3 a 2.3°C erbyn y 2080au o waelodlin 1981-2000. 

 z Glawiad: Yn y gaeaf, disgwylir i’r glawiad gynyddu rhyw 6% erbyn y 2050au a rhwng 7% 
a 13% erbyn y 2080au. Mae disgwyl i’r glawiad yn ystod yr haf ostwng rhyw 15% erbyn 
y 2050au a rhwng 18% a 26% erbyn y 2080au. Gallai cyfnodau o brinder dŵr ddod yn 
amlycach yn y sefyllfaoedd hyn, gan arwain at oblygiadau posibl i amaethyddiaeth a 
diwydiant, er enghraifft. 

 z Eithafion tywydd: Gallai amlder a dwysedd digwyddiadau tymheredd a glawiad eithafol 
gynyddu hefyd yn y dyfodol. 
 

 z Lefel y môr yn codi: Mae disgwyl i lefel y môr godi rhwng rhyw 22 a 28cm erbyn y 
2050au a rhyw 43 i 76cm erbyn y 2080au.

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.7285
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RISGIAU’R NEWID YN YR HINSAWDD

Yn 2021, rhyddhaodd Pwyllgor Newid Hinsawdd y Deyrnas Unedig y trydydd asesiad annibynnol 
o Risg Hinsawdd yn y Deyrnas Unedig (CCRA3). Dengys canfyddiadau allweddol yr adroddiad 
nad yw’r addasu wedi digwydd yn ddigon cyflym i ymateb i’r dystiolaeth bod risg yr hinsawdd yn 
debygol o fod yn fwy difrifol nag y credid yn flaenorol. Nodwyd 8 risg fel blaenoriaeth bennaf ar 
draws y Deyrnas Unedig, ac mae angen gweithredu ar frys i addasu yn achos y rhain yn ystod y 2 
flynedd nesaf:  

Mae Crynodeb i Gymru yn dangos bod 26 o risgiau yn sgîl y newid yn yr hinsawdd wedi cynyddu ers 
yr ail asesiad risg a gynhaliwyd 5 mlynedd yn ôl. Mae CCRA 3 hefyd yn rhestru risgiau newydd nad 
oeddent yn ymddangos yn CCRA 2.

https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/Independent-Assessment-of-UK-Climate-Risk-Advice-to-Govt-for-CCRA3-CCC.pdf
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/Independent-Assessment-of-UK-Climate-Risk-Advice-to-Govt-for-CCRA3-CCC.pdf
https://www.ukclimaterisk.org/wp-content/uploads/2021/06/CCRA-Evidence-Report-Wales-Summary-Final.pdf
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Mae’r Crynodeb i Gymru yn nodi’r risgiau canlynol fel rhai lefel uchel, y mae angen 
gweithredu yn eu cylch nawr:

 z Effaith y newid yn yr hinsawdd ar yr amgylchedd naturiol (y tir, dŵr croyw, yr arfordir a’r 
môr, coedwigoedd ac amaeth)

 z Cynnydd yn amrywiaeth, niferoedd a chanlyniadau negyddol plâu, pathogenau a 
rhywogaethau anfrodorol ymwthiol

 z Llifogydd ac erydiad arfordirol yn digwydd yn amlach, gan arwain at: (a) difrod i 
fusnesau arfordirol; (b) llifogydd mwy difrifol ac amlach mewn cartrefi a chymunedau; 
ac (c) difrod i wasanaethau seilwaith (ynni, trafnidiaeth, cyflenwadau dŵr a TGCh)

 z Effaith tymereddau uchel, gwyntoedd uchel a mellt ar y rhwydwaith trafnidiaeth
 z Effaith tymereddau uchel ar iechyd a llesiant pobl
 z Digwyddiadau tywydd eithafol yn amharu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
 z Newidiadau tymheredd, dyddodiad, dŵr daear a newidiadau eraill i’r tirlun sy’n achosi 

difrod i asedau treftadaeth ddiwylliannol
 z Effeithiau rhyngwladol y newid yn yr hinsawdd (e.e. argaeledd bwyd, diogelwch a 

diogeledd, risgiau i gyfraith/lywodraethiant rhyngwladol) a allai effeithio ar y Deyrnas 
Unedig trwy amharu ar lwybrau masnach, cadwyni cyflenwi a iechyd cyhoeddus 

ANGHYDRADDOLDEB

Bydd y cynnydd yn risgiau’r hinsawdd yn effeithio ar Gymru gyfan, ond mae rhai pobl ac 
ardaloedd yn arbennig o fregus yn wyneb newid, gan fod risg o waethygu anghydraddoldeb. Gall 
y newid yn yr hinsawdd a thywydd eithafol waethygu anghydraddoldeb iechyd a llesiant. Hefyd 
mae risg y gallai ymatebion i’r newid yn yr hinsawdd roi baich anghymesur ar bobl a chymunedau 
sydd eisoes yn agored i niwed. 
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SERO NET

Mae dylanwad pobl ar system yr hinsawdd yn glir. Yr allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n deillio o 
weithgareddau dynol (y cyfeirir atynt weithiau fel allyriadau anthropogenig) yw’r uchaf mewn 
hanes. Mae adroddiadau diweddar wedi cadarnhau bod hinsawdd y Deyrnas Unedig eisoes yn 
newid yn gyflym. 

Mae Deddf y Newid yn yr Hinsawdd (2008) yn darparu’r polisi sylfaenol gwreiddiol, oedd yn sefydlu 
dull o bennu targedau a chyllidebau lleihau allyriadau ar gyfer y Deyrnas Unedig a fframwaith ar 
gyfer adolygu risgiau’r newid yn yr hinsawdd a chyflwyno camau addasu. Mae’n rhwymo’r Deyrnas 
Unedig yn gyfreithiol i leihau allyriadau er mwyn cyflawni statws sero net erbyn 2050 ac yn gosod 
cyllidebau carbon ar gyfer pob 5-mlynedd yn y cyfamser. 

Er bod allyriadau byd-eang (sy’n cyfateb i CO2) wedi codi’n gyson yn ystod y degawdau 
diwethaf, gwelwyd rhywfaint o ostyngiad yn allyriadau Cymru rhwng 1990 a 2016. Yng 
Nghymru, y sector sy’n cynhyrchu’r allyriadau mwyaf, o bell ffordd, yw busnes a diwydiant. 
Isod gwelir y pedwar prif sector sy’n allyrru carbon yng Nghymru:

 z Busnes a diwydiant (33.6 Mt CO2e)
 z Trafnidiaeth (5.72 Mt CO2e)
 z Amaethyddiaeth/defnydd tir (5.61 Mt CO2e)
 z Preswyl (4.25 Mt CO2e)

Er bod yr allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir yng Nghymru yn gostwng, mae allyriadau nwyon tŷ 
gwydr hefyd wedi’u hymgorffori mewn nwyddau a gwasanaethau sy’n cael eu mewnforio. Daw rhyw 
75% o’r allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig ag ôl troed carbon Cymru o gynnyrch a brynir yn 
ddomestig, gyda’r 25% arall yn dod trwy ddefnydd terfynol nwyddau a fewnforiwyd. 

Mae’r angen am ddatgarboneiddio yn angen byd-eang, ac yng Nghymru mae hynny’n orfodol yn sgîl 
ymrwymiadau sero net Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig, a’r angen am weithredu ar frys 
nawr. Mae cyfeiriad polisi cyffredinol clir, a ategwyd gan y gyfres o strategaethau sy’n dod i’r amlwg 
ar lefel Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a chan ffocws Llywodraeth Cymru o’r newydd, gyda mwy o 
bwyslais nag erioed, ar y newid yn yr hinsawdd. 

Rhwng 2005 a 2019, gostyngodd cyfanswm allyriadau’r Deyrnas Unedig ryw 36%. Roedd gostyngiad 
Castell-nedd Port Talbot yn llawer llai – rhyw 9% - o sylfaen oedd yn sylweddol uwch. Yn 2019 
cynhyrchodd Castell-nedd Port Talbot ryw 7,165 kt o allyriadau CO2.
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Allyriadau carbon (CO2, kt) y pen, 2005-19

Er bod allyriadau domestig, sector cyhoeddus a masnachol wedi gostwng i raddau helaeth, yn unol 
â chyfartaledd y Deyrnas Unedig, eglurir y gwahaniaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot gan y gwaith 
dur ym Mhort Talbot, gan fod strwythur diwydiannol unigryw’r fwrdeistref sirol yn gyrru’r dwysedd 
carbon uchaf o holl ardaloedd awdurdod lleol y Deyrnas Unedig.

Mae hyn yn amlygu risg amgylcheddol ac economaidd allweddol yng nghyd-destun yr ymrwymiad i 
sero net erbyn 2050, a sylfaen diwydiannol cenedlaethol arwyddocaol gyda heriau pwysig a fydd yn 
effeithio ar bontio i garbon isel yn y tymor canolig.  

Er gwaethaf yr heriau sylweddol a gyflwynir gan ddwysedd carbon uchel diwydiannol, mae gan 
Gastell-nedd Port Talbot gyfleoedd sylweddol a fydd yn cael eu harchwilio ar hyd y ddogfen hon.
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DŴR

BETH MAE HYN YN EI OLYGU O SAFBWYNT LLESIANT?

Mae dŵr ymhob man: yn ein hafonydd, ein llynnoedd, ein dŵr daear, ein haberoedd a’n moroedd. 
Mae’n rhan hanfodol o fywyd ei hun, ond mae hefyd yn cyfrannu at ein llesiant mewn llawer 
o ffyrdd – trwy ddarparu dŵr yfed, cynnal swyddi, cynhyrchu bwyd, cyfleoedd i hamddena ac 
ymlacio, cynhyrchu ynni, yn ogystal â chreu ecosystemau amrywiol sy’n cynnal bywyd gwyllt. 
Trwy gydweithio i wella a chynnal ansawdd yr asedau dyfrol hyn gallwn sicrhau manteision i’r 
amgylchedd, yr economi leol, iechyd ac ansawdd bywyd. 

Fodd bynnag, gall dŵr achosi problemau i ni hefyd. Llifogydd yw’r math mwyaf cyffredin o drychineb 
‘naturiol’ sy’n effeithio ar gartrefi a busnesau Cymru, ac mae’n aml yn amharu ar weithrediad 
arferol cymunedau cyfan. Amcangyfrifir bod y broblem hon yn costio £1biliwn i’r Deyrnas Unedig 
bob blwyddyn. Nid canlyniadau ariannol yn unig sydd i lifogydd, fodd bynnag, a gall hyd yn oed 
ddigwyddiadau llifogydd cymedrol effeithio’n sylweddol ar lesiant corfforol a meddyliol yr unigolion 
dan sylw am flynyddoedd lawer wedi’r llifogydd eu hunain. O safbwynt iechyd, yn aml aelodau 
mwyaf bregus cymdeithas sy’n dioddef yr effaith waethaf. 

Bydd yr adran sy’n dilyn yn cynnwys gwybodaeth am:

 z Adnoddau Dŵr
 z Elfennau Morol 
 z Llifogydd
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ADNODDAU DŴR

PRIF NEGESEUON
 z Mae dŵr glân ac afonydd a moroedd iach yn hanfodol i’n llesiant.
 z Mae’r Newid yn yr Hinsawdd yn effeithio ar argaeledd a llif dŵr a rhagwelir y bydd yr effeithiau 

hyn yn parhau ac yn gwaethygu.
 z Mae angen rhoi sylw i ansawdd ein dyfroedd o hyd. Mae cyfran gyffredinol y cyrff dŵr sydd â 

Statws Ecolegol Da yng Nghastell-nedd Port Talbot yn 2021 (31%) ychydig yn is na chyfartaledd 
Cymru (40%).

 z Daw’r pwysau allweddol yn sgîl llygredd camgysylltiadau draenio a rhedlifau carthion yn ystod 
stormydd, yn ogystal â rhwystrau o waith dyn ac addasiadau ffisegol. 

 z Wrth gymryd dŵr o systemau naturiol, mae angen i ni sicrhau nad ydym ni’n cael effaith 
niweidiol ar y systemau hynny.

 z Nid yw dŵr yn adnodd diderfyn; mae angen i ni ei ddefnyddio’n ddoeth ac osgoi  
arferion gwastraffus.

 z Mae manteision cymdeithasol ac economaidd yn gysylltiedig â’r bysgodfa ar Afonydd  
Nedd ac Afan.

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Rhennir sir Castell-nedd Port Talbot yn dri phrif ddalgylch o ran afonydd, sef Nedd, Afan a Thawe. 
Mae pwysigrwydd mawr economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i’r adnoddau dŵr a geir yn 
yr ardal. Mae pob un o’r afonydd hyn yn ddalgylchoedd lle mae dŵr arwyneb yn brif ddylanwad. 
Yn y dalgylchoedd afon uchaf, mae’r nentydd yn serth ac yn llifo’n gyflym, tra bod y dalgylchoedd 
afon isaf yn gymharol wastad. Yn y rhannau isaf hyn mae llethr gwely’r afon, ac o ganlyniad 
fuanedd y llif, yn lleihau’n sylweddol o gymharu â’r dalgylchoedd uchaf. Mae’r sir yn elwa o ddŵr 
ymdrochi dynodedig yn Aberafan, gan mai nodwedd amlycaf gweddill yr arfordir yw gwaith 
dur Tata a’r dociau cysylltiedig ym Mhort Talbot. Mae dalgylch Castell-nedd yn gartref i ddau 
rwydwaith o gamlesi, Camlas Nedd a Chamlas Tenant, a hefyd Gamlas Tawe, yr adeiladwyd pob 
un ohonynt yn wreiddiol i gefnogi diwydiant a phyllau glo’r ardal. 

Diwallir anghenion dŵr yfed y sir gan mwyaf o gronfeydd ymhellach i’r gorllewin, ond mae 
anghenion diwydiannol y dalgylch isaf yn dibynnu ar dynnu dŵr o Afon Afan ac Afon Nedd. Mae 
Associated British Ports yn un o brif ddefnyddwyr dŵr yr ardal. Maent yn mynd â dŵr o Afon Afan ar 
gyfer morlywio, i gynnal y lefel yn y dociau, ac i gyflenwi’r dŵr y mae trwydded i’w dynnu o’r dociau 
gan Tata a Civil & Marine Slag & Cement. Mae Afon Cynffig hefyd yn cyflenwi dŵr i’r gwaith dur, a 
byddai tynnu gormod yn debygol o effeithio arni. Mae nifer o dyniadau yn cefnogi cynhyrchu pŵer 
hydro-drydanol ar raddfa gymharol fach, y mwyaf ohonynt ychydig bellter i fyny’r afon o  
Raeadr Aberdulais. 
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Defnyddir dŵr daear yn helaeth ar draws yr ardal i gefnogi ystod o drefniadau tynnu dŵr domestig a 
diwydiannol/masnachol. Er bod y rhain yn niferus, nid yw’r symiau dan sylw yn sylweddol. 

Ar hyn o bryd dosbarthiad y dŵr ymdrochi dynodedig yn Aberafan yw ‘digonol’ a defnyddir y traeth 
ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau hamdden. Mae hyn yn cymharu â dosbarthiad ‘da’ yn 2015. 
Gellir egluro problemau hanesyddol gydag ansawdd dŵr ymdrochi yn Aberafan yn sgîl hafau gwlyb a 
gweithrediad gorlifoedd dŵr stormydd i mewn i Afonydd Nedd ac Afan, y mae eu haberoedd yn nodi 
terfynau dwyreiniol a gorllewinol y traeth. 

Y mesur amgylcheddol ar gyfer pennu cyflwr ein systemau dŵr yw’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, 
sy’n gosod safon “Statws Ecolegol Da” (GES). At ei gilydd, o’r 29 o gyrff dŵr sy’n gyfangwbl neu’n 
rhannol oddi mewn i CNPT, 31% oedd wedi cyrraedd safon GES yn 2021. Mae hyn yn cynrychioli 
dirywiad cyffredinol yn nifer y cyrff dŵr GES o 36% yn 2018. Rhaid nodi bod rhai wedi gwella o 
‘Gwael’ i ‘Cymedrol’, a bod Camlas Nedd a Thenant bellach wedi cael ei rannu’n ddwy elfen – sydd 
fel ei gilydd yn ‘Gymedrol.’ O ran statws cyffredinol ledled Cymru, mae 40% o’r 933 o gyrff dŵr daear 
ac arwyneb ar statws da neu well. Gweler y crynodeb isod i gael rhagor o wybodaeth am gyrff dŵr 
Castell-nedd Port Talbot.

Castell-nedd Port Talbot – Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2021)

Dalgylch Afon Uchel Da Cymedrol Gwael Drwg Cyfanswm GES (%)

Cynffig 0 0 1 1 0 2 0%%

Afan 0 2 3 1 0 6 33%

Nedd 0 2 4 0 0 6 33%

Tawe 0 4 1 00 0 5 80%

Llwchwr 0 1 2 0 0 3 33%

Llyn/Cronfa Ddŵr 0 0 1 0 0 1 0%

Camlesi 0 0 3 0 0 3 0%
Aberoedd ac 
Arfordirol 0 0 3 0 0 3 0%

Cyfanswm 0 0 18 2 0 29 31%
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MATERION ALLWEDDOL

Mae’r pwysau allweddol ar amgylchedd dŵr y sir yn digwydd o ganlyniad i drefoli cynyddol ac 
etifeddiaeth gorffennol diwydiannol, ar ffurf llygredd ac addasiadau ffisegol i systemau afonydd. 
Mae rhedlifoedd dŵr mwyngloddio fferus o hen byllau glo yn effeithio ar ddalgylch Nedd a phen 
uchaf Afan. Mae systemau triniaeth wedi cywiro’r rhan fwyaf o’r rhedlifoedd hyn, er bod achosion 
yn dal i ddigwydd, e.e. y dŵr mwyngloddio a ffrwydrodd allan yn Sgiwen. Mae addasiadau o 
waith dyn yn rhwystro taith pysgod mudol, yn arbennig ar Afon Afan.

Mae rhedlifoedd diwydiannol yn effeithio ar afonydd Garnant a Thawe, yn eu tro. Mae effeithiau 
cysylltiedig â charthffosiaeth yn sgîl rhwydweithiau’n gorlifo a chamgysylltiadau draenio domestig 
wedi bod yn broblem yn nalgylchoedd Clydach a Dulais yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er nad 
yw’r rheiny’n effeithio ar ddosbarthiadau ar hyn o bryd. Mae achosion yn sgîl arferion gwaith ar 
safleoedd datblygu wedi creu problemau llygredd mwy aciwt, sy’n gysylltiedig â dŵr ffo yn llawn silt.

PYSGODFEYDD

Yr elfen sy’n methu amlaf yn systemau dŵr Castell-nedd Port Talbot yw pysgod, yn arbennig yn 
nalgylchoedd Nedd ac Afan, lle mae rhwystrau sy’n atal pysgod – er eu bod yn derbyn sylw yn 
gynyddol – yn dal i effeithio ar rywogaethau mudol. Ar hyn o bryd mae gan afonydd Afan a Nedd 
ddosbarthiad ‘Mewn Perygl’ ar gyfer poblogaethau eog a sewin. Dyma’r dosbarthiad gwaethaf, 
ac mae’n ganlyniad i dueddiadau cyson ar i lawr yn niferoedd y pysgod a’r ystadegau dal. Mae 
manteision cymdeithasol ac economaidd yn gysylltiedig â’r bysgodfa ar afonydd Nedd ac Afan, ac 
wrth i gyfranogiad lleol/ymwelwyr leihau mae’r manteision hynny hefyd yn lleihau yn yr  
ardal leol.  

Mae cyfranogiad mewn pysgota afon am eogiaid a sewin wedi lleihau’n sylweddol yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf oherwydd bod llai o bysgod a bod demograffeg y rhai a gysylltir â physgota 
mewn afonydd yn heneiddio. Mae’n bosibl bod cyfyngiadau diweddar ar ffurf is-ddeddfau a 
gyflwynwyd i ddiogelu niferoedd pysgod hefyd yn gostwng lefelau cyfranogiad. 
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Ar waelod dalgylch Afan, y gobeithion oedd y byddai gosod tramwyfa arloesol newydd i bysgod 
yn 2011 ar Gored Parc Gwyrdd yn lliniaru rhwystr pwysig i lwybrau pysgod ar frig y llanw. Mae 
gwybodaeth am lefelau dal pysgod yn awgrymu ei bod yn llwyddo yn yr ystyr bod cynnydd bychan 
i’w weld. Mae hyn yn cymharu â’r darlun cyffredinol ledled Cymru lle gwelir niferoedd yn gostwng 
yn sylweddol.  

TUEDDIADAU I’R DYFODOL

Mae’r Newid yn yr Hinsawdd yn effeithio ar argaeledd a llif dŵr a rhagwelir y bydd yr effeithiau 
hyn yn parhau ac yn gwaethygu. Disgwylir y byddwn ni’n gweld cynnydd yn amlder a dwysedd 
cyfnodau o sychder, llifogydd afonydd ac arfordirol, a chyfnodau o wres eithafol. Mae sefyllfaoedd 
posibl y newid yn yr hinsawdd yn rhagweld y bydd llai o ddŵr ar gael mewn cyrsiau dŵr a 
chronfeydd dŵr oherwydd cyfnodau estynedig o dywydd sych. Gallai hafau sychach arwain at fwy 
o bwysau ar adnoddau dŵr tra bydd twf y boblogaeth yn ychwanegu at y galw. Rhagwelir y bydd 
y boblogaeth yng Nghymru yn cynyddu 400,000 o’r 3.1m presennol erbyn 2050. 



Mae hyn yn cyflwyno her sylweddol i Gwmnïau Dŵr. Roedd y gwanwyn cynnar sych yn 2020 yn 
golygu bod perygl y byddai lefel y dŵr mewn cronfeydd yn gostwng yn gynharach na’r arfer. Roedd 
hyn yn cyd-ddigwydd â dechrau cyfnod clo cyntaf Covid ac adroddodd Dŵr Cymru/Welsh Water 
(DCWW) fod galw digynsail am y cyflenwad dŵr cyhoeddus. 

Rydym hefyd wedi gweld pwysau ar y cyflenwad dŵr yn y sectorau diwydiannol a ffermio yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf. Roedd y flwyddyn 2018 yn cynnwys cyfnod sych o fis Mai tan fis Gorffennaf, 
a gafodd effaith niweidiol ar dwf cnydau a gallu ffermwyr i gynnal cyflenwadau dŵr i’w stoc. Er mai 
Dŵr Cymru sy’n gyfrifol am gynllunio rheoli adnoddau dŵr a gwydnwch cyflenwadau dŵr yfed yn 
y dyfodol, mae diogelwch dŵr yn y dyfodol yn fater sy’n haeddu ystyriaeth bellach, a hynny o ran 
ffynonellau amgen yn gyflenwad a gwell effeithlonrwydd dŵr.  

Ymhlith y risgiau eraill mae tymereddau dŵr uwch a chyfradd uwch o ddadleoli rhywogaethau 
brodorol gan Rywogaethau Anfrodorol Ymwthiol (INNS). Y rhagolygon i’r dyfodol yw y bydd y 
dirywiad ym mhoblogaethau pysgod a chyfranogiad mewn pysgota yn parhau. Y dosbarthiad a 
ragwelir ar gyfer afonydd Nedd ac Afan ymhen 5 mlynedd yw ‘Mewn Perygl’ o hyd.  
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MOROL

PRIF NEGESEUON

 z Mae bygythiad cynyddol llifogydd arfordirol oherwydd y newid yn yr hinsawdd yn achosi risg 
sylweddol i gymunedau o bersbectif cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. 

 z Mae’r rhagfynegiadau newid yn yr hinsawdd yn awgrymu y bydd lefel y môr yn codi rhwng 0.2 ac 
1 metr ar hyd arfordir De Cymru.

 z Mae 4 o unedau polisi (gweler yr adran ar Gynllun Rheoli’r Traethlin am fanylion) wedi’u 
dosbarthu’n rhai “dal y llinell” ac mae 2 uned bolisi wedi’u dosbarthu’n rhai “encilio dan 
reolaeth” a byddant yn parhau’r un fath ar hyd y tri chyfnod (tymor byr 2005-2025, tymor 
canolig 2025-2055 a thymor hir 2055-2105).

 z Mae cynefinoedd arfordirol, megis morfa heli a morwellt, ymhlith y mwyaf effeithiol yn cipio ac 
yn storio carbon.

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Mae Castell-nedd Port Talbot yn rhan o Ardal Cymeriad Morol Bae Abertawe a Phorthcawl (MCA), 
sy’n cynnwys bwa mawr ysgubol Bae Abertawe, sy’n wynebu i’r de a’r de-orllewin. Ym mhen 
dwyreiniol yr MCA, mae’r ddaeareg calchfaen i’w gweld mewn clogwyni creigiog am yn ail â 
baeau bychain tywodlyd.  
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Rhwng y clogwyni a’r datblygiadau trefol a diwydiannol helaeth, ceir amrywiaeth o gynefinoedd 
rhynglanwol, aberol ac arfordirol isel yn gefnlen i’r Bae. Mae’r arfordir canolog yn cynnwys SoDdGA 
Twyni Crymlyn. Mae gwely’r môr a dyfroedd bas amrywiol y Bae yn cynnal cyfoeth o fywyd môr. 
Mae Castell-nedd Port Talbot yn rhan o ardal diogelu pysgodfeydd cregyn Bae Abertawe (Dwyrain). 

Cyn ei ddatblygu, byddai’r traethlin wedi cael ei nodweddu gan forfa heli helaeth, a rhwystr twyni 
tywod o’i blaen. Heddiw mae’r ardal wedi’i haddasu’n helaeth a’r nodwedd amlycaf yw Gwaith Dur 
Port Talbot, gydag amrywiol wrthgloddiau a strwythurau porthladd. Defnyddir Afon Nedd o hyd 
ar gyfer morlywio, gyda glanfeydd ym Mynachlog Nedd a Llansawel, ac mae marina bychan hefyd 
yn Monkestone, Earlswood. Mae traeth Aberafan, sydd bron yn 3 milltir o hyd, ymhlith yr hiraf yng 
Nghymru. Mae glannau’r ardal yn allweddol ar gyfer datblygu economaidd ac adfywio yn yr ardal yn 
y dyfodol. 

O ran Cyfarwyddeb y Fframwaith Dŵr, mae cyrff dŵr llanw yn methu â chyrraedd y safon sy’n 
ofynnol o ran eu haddasiadau ffisegol, ar y cyfan, er bod corff dŵr arfordirol Bae Abertawe hefyd 
yn methu oherwydd nitrogen anorganig hydawdd, y bernir bod modd ei egluro i raddau helaeth yn 
sgîl gollyngiadau carthion, gan gynnwys llawer a leolir yn nalgylchoedd afonydd Castell-nedd Port 
Talbot. Er nad oes tystiolaeth o effeithiau ecolegol o ganlyniad ar hyn o bryd, mae’n debygol bod 
rhedlifoedd o’r fath – yn arbennig carthffosydd stormydd sy’n gorlifo – yn cyfrannu at y ffaith nad yw 
Dŵr Ymdrochi Dynodedig Aberafan ond yn cyrraedd safon ‘ddigonol’ ar hyn o bryd. 

MATERION ALLWEDDOL

Bu rhai tueddiadau cadarnhaol yn ddiweddar yn ein hamgylcheddau morol ac arfordirol. Aseswyd 
bod gwydnwch a chyflwr y môr, er enghraifft, yn sefydlog neu’n dda at ei gilydd. Fodd bynnag, 
aseswyd bod llai na 50% o nodweddion Ardal Ddiogelu Forol (MPA) Cymru mewn cyflwr ffafriol, 
ac mae amrywiaeth o ffactorau sy’n rhoi pwysau ar ein hamgylcheddau morol ac arfordirol, gan 
gynnwys llygredd, arferion rheoli anghynaliadwy a datblygu, a fydd yn cael eu gwaethygu gan 
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Mae ein llesiant yn dibynnu arnom ni’n gweithredu nawr i roi 
sylw i’r materion hyn.   

Ar hyn o bryd mae amgylcheddau morol ac arfordirol yng Nghymru yn gallu dod o dan bwysau 
o sawl cyfeiriad, sy’n gallu effeithio ar weithrediad y systemau a chyflwr cynefinoedd, gyda sgil-
effeithiau ar lesiant. Er enghraifft, mae ecosystemau arfordirol, fel morfa heli, twyni tywod a 
chlogwyni môr wedi profi colledion mawr o ran cwmpas a chysylltedd dros gyfnodau hir o amser o 
ganlyniad i bori dwys, dwysáu amaethyddol a rheoli tir. Mae llygredd hefyd yn bwysau allweddol. 
Mae lefelau uwch o faetholion a llygryddion cemegol wedi cael effaith niweidiol ar forfeydd heli a 
lagwnau arfordirol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu pwysau cynyddol hefyd yn sgîl y cynnydd yn 
y sbwriel sydd yn y môr. 
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RHEOLI’R TRAETHLIN

Mae Cynlluniau Rheoli’r Traethlin (SMPs) yn edrych ar sut caiff yr arfordir ei reoli o 
bersbectif rheoli risg llifogydd ac erydiad arfordirol yn wyneb y newid yn yr hinsawdd a 
phwysau o gyfeiriadau eraill er mwyn penderfynu ar bolisïau rheoli arfordirol cynaliadwy. 
Maent yn nodi lle dylid parhau i amddiffyn yr arfordir, a lle byddai’n fwy cynaliadwy addasu 
dros amser. Rhennir yr arfordir yn adrannau a elwir yn ‘unedau polisi’, y rhoddir 1 o 3 
pholisi rheoli iddynt (isod) ar gyfer pob un o 3 chyfnod amser neu oes.  

 z Dal y llinell trwy gynnal neu newid y safon ddiogelu bresennol
 z Rheoli ailalinio sy’n golygu bod modd i’r traethlin symud yn ôl ac ymlaen, gyda 

rheolaeth i gyfyngu ar y symudiad neu ei gyfeirio
 z Dim ymyrraeth weithredol lle nad oes buddsoddiad mewn amddiffynfeydd arfordir, ac 

mae prosesau naturiol yn cael eu caniatáu

Bydd pob un o’r unedau polisi SMP yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn parhau yr un fath ar hyd y 
tri chyfnod (tymor byr 2005-2025, tymor canolig 2025-2055 a thymor hir 2055-2105). Dosbarthwyd 
pedair uned bolisi yn rhai “dal y llinell” a dosbarthwyd 2 uned bolisi yn “encilio dan reolaeth”. Gan 
mai’r polisi cenedlaethol yw lleihau nifer yr adrannau “dal y llinell” yng nghyfnodau 2 a 3, byddai 
hynny’n awgrymu bod yr ardaloedd yng Nghastell-nedd Port Talbot lle cadwyd “dal y llinell” yn 
lleoliadau arwyddocaol sydd â gwerth cymdeithasol ac economaidd (h.y. y Gwaith Dur). Mae angen 
cynnal sgyrsiau ynghylch deall y bygythiad a ddaw yn sgîl y newid yn yr hinsawdd (h.y. llifogydd 
arfordirol a stormydd sydyn) er mwyn darparu sylfaen ar gyfer rhyngweithio 
cymunedol a blaengynllunio.
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Bydd y newid yn yr hinsawdd yn peri i’r pwysau y cyfeiriwyd ato uchod waethygu. Mae cynnydd 
yn nhymheredd y dŵr, asideiddio’r cefnfor a gostyngiad yn lefelau’r ocsigen hydawdd mewn 
amgylcheddau morol yn debygol o effeithio ar fioamrywiaeth, gweithrediad rhywogaethau, 
dosbarthiad poblogaethau, a chynyddu bygythiad rhywogaethau ymwthiol. 

Bydd patrymau tywydd newidiol a’r ffaith bod lefel y môr yn codi mewn cysylltiad â’r newid yn 
yr hinsawdd hefyd yn arwain at risgiau uwch o lifogydd arfordirol, a digwyddiadau stormydd ac 
erydiad. Bydd hyn hefyd yn effeithio ar brosesau ffisegol arfordirol, fel bod ardaloedd sy’n rhan o 
ecosystemau a chynefinoedd megis morfa heli yn cael eu colli trwy ‘wasgfa arfordirol’. 

Mae rhagfynegiadau newid yn yr hinsawdd yn awgrymu bydd lefel y môr yn codi rhwng 0.2 ac 1 
metr ar hyd arfordir De Cymru. Mae erydiad arfordirol yn broses naturiol, ac er bod datblygiadau ar 
lan y môr yn cael eu diogelu gan amddiffynfeydd arfordirol, mae angen i ni ystyried hefyd sut gall 
cymunedau addasu i newidiadau arfordirol. 
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LLIFOGYDD

PRIF NEGESEUON

 z Llifogydd yw un o’r argyfyngau amgylcheddol mwyaf cyffredin; gydag effeithiau eang a 
hirhoedlog o ran iechyd, yr amgylchedd a materion ariannol yn effeithio ar gartrefi a busnesau, a 
gallant amharu’n sylweddol ar weithrediad arferol cymunedau cyfan. 

 z Mae adroddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi nodi 
perygl llifogydd a newid arfordirol i gartrefi, cymunedau, busnesau a seilwaith fel un o’r prif 
feysydd lle ceir risgiau o ran y newid yn yr hinsawdd. 

 z Derbynnir yn gyffredinol bellach fod llifogydd o afonydd a dŵr arwyneb a gorlif arfordirol yn 
sgîl effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn risg bwysig lefel uchel, ac er gwaethaf y cynnydd o ran 
amddiffyn rhag llifogydd, mae’n annhebygol y byddwn ni byth yn gallu rheoli’r sefyllfa’n llawn a 
rhoi mesurau lliniaru ar waith yn erbyn pob digwyddiad.  

 z Ar hyn o bryd mae dros 15,000 o eiddo yn ardal BGC Castell-nedd Port Talbot yn wynebu rhyw 
lefel o risg llifogydd; mae’r nifer yma bron yn sicr o gynyddu wrth i’r newid yn yr hinsawdd 
gyflymu.

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Ardal Port Talbot yw’r gymuned risg uchaf yng Nghastell-nedd Port Talbot ac mae’n un o’r 10 
cymuned risg uchaf yng Nghymru. Mae’n wynebu risg yn bennaf oddi wrth lifogydd llanw ac afon. 
Mae topograffi’r ardal yn wastad gan mwyaf, gyda phoblogaeth ddwys a ffyrdd a gwasanaethau 
ar y gorlifdiroedd. Mae cynllun llifogydd a luniwyd mewn ymateb i lifogydd Rhagfyr 1979 yn rhoi 
amddiffyniad da i ganol y dref. Mae Margam, i’r dwyrain, yn un o’r 50 cymuned yng Nghymru sy’n 
wynebu risg uchaf llifogydd; yn bennaf oherwydd risgiau afon, ond mae risg sylweddol hefyd o 
lifogydd dŵr arwyneb. Mae’r gymuned mewn perygl oherwydd Ffrwd Wyllt, dalgylch cymharol 
fach, serth a choediog, sy’n gallu ymateb yn gyflym i lawiad. Mae’r cwrs dŵr wedi cael ei addasu’n 
sylweddol yn y pen isaf, lle mae’n llifo i ddociau Port Talbot. 

Yng Nghwm Nedd, cymunedau Morfa Glas, Glyn-nedd, Resolfen, tref Castell-nedd a Llansawel sy’n 
wynebu’r risg uchaf o lifogydd. Mae’r risg yng Nglyn-nedd yn dod yn bennaf o afon Nedd ei hun. 
Mae cynllun amddiffyn rhag llifogydd a gwblhawyd yn 2008 yn amddiffyn yr ardaloedd tai preswyl 
mawr. Mae ardal Morfa Glas yn wynebu perygl o’r brif afon a’r cyrsiau dŵr cymharol fach sy’n 
draenio o lethrau serth coedwig Aberpergwm, sy’n ymateb yn eithriadol o gyflym i lawiad. Daw’r 
risg pennaf i Resolfen o afon Nedd. Mae llifogydd yn ardal tref Castell-nedd yn gymhleth oherwydd 
rhyngweithio’r llanw, y rhwydwaith o gamlesi, a llednentydd bwydo, megis afon Dulais. Mae’r ardal 
yn Llansawel yn wynebu risg uchel o bob un o’r tair ffynhonnell o berygl llifogydd.  
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Nifer yr eiddo preswyl ac amhreswyl lle ceir risg llifogydd:

 z Mae 8,579 o eiddo preswyl yn wynebu risg llifogydd afon
 z Mae 7,035 o eiddo preswyl yn wynebu risg llifogydd dŵr arwyneb
 z Mae 3,551 o eiddo preswyl yn wynebu risg llifogydd llanw
 z Llifogydd dŵr arwyneb yw’r ffynhonnell lle ceir y nifer uchaf o eiddo risg uchel; 2,151 o 

eiddo preswyl a 194 amhreswyl
 z *Mae tua 2,000 o eiddo amhreswyl yn wynebu perygl llifogydd afon, llanw neu ddŵr 

arwyneb.

Gall nifer yr eiddo sydd mewn perygl amrywio dros amser; byddant yn lleihau gyda chynlluniau 
newydd i liniaru llifogydd a gwelliannau eraill i’r safonau diogelu; ac yn sgîl technegau modelu gwell 
a modelu lleol, gall y niferoedd gynyddu neu leihau. 

Y 5 CYMUNED AR Y BRIG O RAN Y RISG O BOB FFYNHONNELL 
LLIFOGYDD (A’R RISG GYFUNOL)

Mae CNC wedi datblygu’r Gofrestr Cymunedau mewn Perygl (CaRR) i nodi’r lleoliadau sy’n 
wynebu’r risg uchaf o lifogydd o bob ffynhonnell. O’r gofrestr hon dangosir isod y 5 cymuned ar y 
brig o ran y risg o bob un o’r 3 prif ffynhonnell: 

Afon Llanw Dŵr Arwyneb Cyfunol

Port Talbot Port Talbot Castell-nedd Port Talbot

Castell-nedd Llansawel Llansawel Castell-nedd

Margam Castell-nedd Ystalyfera Llansawel

Morfa Glas Margam Margam

Resolfen Morfa Glas Morfa Glas
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Gan ddefnyddio’r CaRR (Cofrestr Cymunedau mewn Perygl), nododd adroddiadau Rhagarweiniol 
Asesu Risg Llifogydd (2018) 33 o leoliadau (cymunedau) yng Nghymru sy’n wynebu’r risg fwyaf 
arwyddocaol; mae 3 o’r ardaloedd risg uchel hyn yng Nghastell-nedd Port Talbot – Llansawel, yn 
bennaf oherwydd perygl llifogydd llanw; Port Talbot, yn bennaf oherwydd risg llifogydd afon; a 
Chastell-nedd, yn bennaf oherwydd risg llifogydd dŵr arwyneb. Bydd hyn yn llywio datblygiad 
Cynllun Rheoli Risg Llifogydd gyda chamau penodol i leihau lefel a chwmpas y risg.

MATERION ALLWEDDOL

Gall fod amrywiaeth o ganlyniadau ac effeithiau i lifogydd ac erydiad arfordirol, nid yn unig o ran 
llesiant, ond hefyd o safbwynt ffactorau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol ehangach. 
Roedd llifogydd 2020 yn atgof digysur o ganlyniadau trychinebus digwyddiadau glawiad dwys. 
Fodd bynnag, gall hyd yn oed ddigwyddiadau llifogydd cymharol fach gael effaith sylweddol ar 
gartrefi, busnesau, seilwaith allweddol a chymunedau cyfan.   
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Mae perygl i fywyd ym mhob math o lifogydd. Mae’r effeithiau byrdymor ar iechyd corfforol fel 
arfer o ganlyniad i anafiadau, heintiau, dod i gysylltiad â pheryglon cemegion a charthion ac amharu 
ar gyflwyno gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ynghyd â gwasanaethau allweddol eraill 
megis dŵr ac ynni. Mae astudiaethau wedi cofnodi cysylltiad arwyddocaol rhwng profiad o ddifrod 
llifogydd a symptomau iselder, gorbryder a straen ôl-drawmatig. Mae adleoli yn ystod gwaith 
atgyweirio yn debygol o gynyddu’r effaith ar lesiant meddyliol, a dangoswyd hefyd fod y rhai oedd 
heb ddioddef llifogydd ond a oedd wedi wynebu aflonyddu megis diffyg mynediad at waith, ysgol 
a gwasanaethau, yn arbennig iechyd a gofal cymdeithasol, hefyd yn debygol o brofi cyflyrau iechyd 
meddwl gwael. Gall yr effeithiau hyn barhau am flynyddoedd lawer wedi’r llifogydd eu hunain.  

O safbwynt iechyd, yn aml iawn y rhai sy’n dioddef yr effaith waethaf yw aelodau mwyaf bregus 
cymdeithas. Mae ymchwil wedi dangos bod cymdogaethau sy’n gymdeithasol fregus yn aml yn cael 
eu gorgynrychioli mewn ardaloedd sy’n debygol o wynebu llifogydd, ond yn fwyaf arwyddocaol 
mewn ardaloedd sy’n debygol o wynebu llifogydd arfordirol a llanw. Mae rhai rhannau o gymdeithas 
yn llai abl i ymdopi ag effeithiau llifogydd, ac yn aml caiff yr effeithiau eu dosbarthu’n anghyfartal, 
gyda’r baich mwyaf yn gyffredinol yn syrthio ar y mwyaf bregus ac yn cael ei ddwyn yn anghymesur 
gan aelwydydd sydd ar y cyrion.  

Gall effaith llifogydd ar seilwaith, yn bennaf rhwydweithiau ffyrdd a rheilffyrdd, fod yn ddrud o 
ran gwaith atgyweirio ac amharu ar fusnesau; efallai na fydd gweithwyr yn gallu cael mynediad 
i’r gweithle, a gallai fod oedi wrth symud nwyddau. Mae amharu ar lwybrau trafnidiaeth hefyd yn 
effeithio ar fynediad pobl at addysg, siopau a gwasanaethau iechyd; gall cymunedau gwledig fod yn 
arbennig o fregus, gan fod llawer o ddibyniaeth ar fynediad yno yn aml. 

Mae ecosystemau dŵr croyw yn llawn bioamrywiaeth, a hefyd yn darparu gwasanaethau ecosystem 
pwysig, gan gynnwys darparu adnoddau dŵr a rheoli llifogydd. Mae llifogydd neu sychder sy’n 
amharu arnynt yn rhan naturiol o’r ecosystemau hyn, ac yn cyflawni rôl bwysig wrth greu ac adfywio 
cynefinoedd. Fodd bynnag, gall digwyddiadau hinsawdd eithafol achosi difrod i ecosystemau, ac 
mae’r newid yn yr hinsawdd yn golygu bod y digwyddiadau eithafol hyn, sy’n gwthio ecosystemau y 
tu hwnt i drothwy amharu arferol, yn debygol o ddigwydd yn amlach. Mewn llawer o ardaloedd yng 
Nghymru, mae ein hafonydd hefyd wedi’u haddasu’n sylweddol, gyda newidiadau i’r hydromorffoleg 
ac aflonyddu ar brosesau naturiol. Mae hyn yn golygu bod dalgylchoedd yn llai cydnerth ac yn 
cyfyngu ar adferiad ecolegol ecosystemau afonydd. Canlyniad hynny yw colli bioamrywiaeth, a 
pheryglu’r gwasanaethau ecosystem rydym ni’n dibynnu arnynt, fel bod cymunedau a’r amgylchedd 
yn fwy agored i effeithiau llifogydd, sychder, erydiad ac ansawdd dŵr gwael. 

Mae Adroddiad Tystiolaeth Asesiad Risg Newid Hinsawdd y Deyrnas Unedig yn 2021 yn amlygu y 
bydd risgiau’r hinsawdd yn effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol, yn dibynnu ar eu hamgylchedd 
cymdeithasol, economaidd a diwylliannol. Mae aelwydydd incwm isel yn arbennig o agored i 
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, gan fod yr effeithiau hynny’n taro eu hadnoddau’n anghymesur. 
Mae gan y grwpiau hynny hefyd lai o gapasiti ac adnoddau i addasu. Wrth werthuso risgiau’r 
hinsawdd a chamau gweithredu, mae’n rhaid ystyried yr effeithiau dosbarthiad hyn.
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Mae’r rhagolygon cyffredinol o ran y newid yn yr hinsawdd yn dangos bod glawiad amlach a mwy 
dwys yn fwy tebygol. Disgwylir y bydd digwyddiadau difrifol fel stormydd 2020 yn dod yn fwy 
cyffredin, gyda llifogydd amlach a mwy difrifol mewn cartrefi, cymunedau a busnesau. Ar yr un 
pryd, mae llifogydd arfordirol yn fygythiad cynyddol oherwydd bod cymedr y codiad yn lefel y môr 
yn cyflymu, fel y mae stormydd ac uchder y tonnau. 

Bydd yr effeithiau hyn sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd yn cynyddu nifer yr eiddo, yr 
elfennau seilwaith a’r gwasanaethau allweddol sydd mewn perygl o wynebu llifogydd o bob 
ffynhonnell. Gallai lleoedd na fuont mewn perygl yn flaenorol fod mewn sefyllfa fregus, a gallai 
llawer sy’n wynebu risg yn awr wynebu risg fwy. Mae disgwyl i’r boblogaeth sydd mewn perygl 
o wynebu llifogydd gynyddu o ganlyniad i newidiadau i ddefnydd tir, trefoli a datblygu mewn 
ardaloedd isel. Bydd effeithiau’r newid yn yr hinsawdd hefyd yn cynyddu’r risg i’n hasedau arfordirol 
a chostau eu cynnal at safonau derbyniol. 

Ni fydd yn bosibl atal pob llifogydd; o ganlyniad mae angen defnyddio ystod o ddulliau gweithredu, 
nid yn unig i leihau’r risg lle bo modd, ond i addasu ein cymunedau a’n seilwaith er mwyn bod 
yn barod ar gyfer digwyddiadau tywydd difrifol a lefel y môr yn codi. Gall hyn olygu gwella 
amddiffynfeydd, ond bydd hefyd yn golygu rheolaeth well ar dir a dŵr ar draws dalgylchoedd er 
mwyn lleihau dŵr ffo, gwneud gwaith cynllunio ac ôl-osod deallus yn ein trefi a’n dinasoedd, ac 
mewn rhai achosion, creu lle ar gyfer dŵr a chydnabod yr angen am symud oddi wrth y perygl. 
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AER

BETH MAE HYN YN EI OLYGU O SAFBWYNT LLESIANT?

Ansawdd Aer yw prif achos baich amgylcheddol afiechyd yn Ewrop. Mae lefelau llygredd aer 
cymedrol yn annhebygol o gael unrhyw effeithiau tymor byr difrifol ar bobl ifanc, iach. Gall 
dod i gysylltiad â llygredd aer yn y tymor hir arwain at symptomau a chyflyrau mwy difrifol 
sy’n effeithio ar iechyd dynol. Mae hyn yn effeithio’n bennaf ar y systemau resbiradol a llidol, 
ond gall arwain hefyd at gyflyrau mwy difrifol megis clefyd y galon a chanser. Gall pobl sydd â 
chyflyrau sy’n effeithio ar yr ysgyfaint neu’r galon fod yn fwy agored i effeithiau llygredd aer. Trwy 
ddiwrnodau gwaith a gollwyd a chostau i’r gwasanaeth iechyd, amcangyfrifir mai cyfanswm cost 
llygredd aer yw £1 biliwn yng Nghymru a hyd at £20 biliwn yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Yn 
fwy na hynny, amcangyfrifir bod llygredd aer yn cyfrannu at 2,000 o farwolaethau bob blwyddyn 
yng Nghymru (6% o gyfanswm y marwolaethau) a 30,000-40,000 ar draws y Deyrnas 
Unedig (6-7%).

Y prif lygryddion aer sy’n effeithio ar iechyd yw nitrogen deuocsid (NO2), osôn (O3) a gronynnau 
mater bychain eraill (PM10 yn achos mater maint <10 μmin neu PM2.5 yn achos mater <2.5 μm). 
Daw’r llygryddion hyn o amrywiaeth o ffynonellau, ond mae’r mwyafrif llethol yn deillio o losgi 
tanwydd. Mae hynny’n golygu mai trafnidiaeth ar y ffordd yw prif ffynhonnell symudol allyriadau, ac 
mai prosesau hylosgi neu gynhyrchu diwydiannol yw’r prif ffynonellau statig. 

Ansawdd aer gwael yw un o’r risgiau amgylcheddol mwyaf i ecosystemau a iechyd dynol yng 
Nghymru. Mae llygredd aer yn cael effaith niweidiol ar fioamrywiaeth, ac mae wedi arwain at 
newidiadau eang i ddosbarthiad rhywogaethau ac ansawdd cynefinoedd yng Nghymru. Mae 
effeithiau mater gronynnol ar yr amgylchedd yn gallu bod yn eang, gan gynnwys lleihau gwelededd 
(tarth), asideiddio cyrsiau dŵr, difrodi cnydau ac effeithiau ar amrywiaeth ecosystemau.  
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CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Mae pedwar prif fater sy’n destun pryder o ran ansawdd aer yng Nghastell-nedd Port Talbot: 

 z Gronynnau mân (PM10) ym Mhort Talbot
 z Gronynnau mawr (llwch niwsans) yn syrthio ym Mhort Talbot
 z Hydrocarbonau polyaromatig (PAH) ym Mhort Talbot
 z Nicel ym Mhontardawe

Mae nifer o ffactorau’n effeithio ar ansawdd aer ym Mhort Talbot, gan gynnwys y tywydd, topograffi, 
ffynonellau allyriadau o’r tu allan a’r tu mewn i’r ardal leol, ac mae’n gysylltiedig yn arbennig â’r 
gwaith dur, diwydiannau adeiladu a thrafnidiaeth. Gwelwyd ansawdd aer yng Nghastell-nedd Port 
Talbot yn gwella’n aruthrol yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, ond mae ymgais i sicrhau gwelliant 
pellach. Mae gan Port Talbot lefelau mater gronynnol uwch na Birmingham neu Fanceinion. Mae’r 
Cyngor yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, Tata a CNC (rheoleiddiwr y gwaith dur) er mwyn 
rheoli ansawdd yr aer.

GRONYNNAU MÂN (PM10)

Yn 2000 cyhoeddodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) ar gyfer 
achosion o dorri’r amcan ansawdd aer tymor byr ar gyfer PM10. Allyriadau o’r gwaith dur oedd 
yn bennaf gyfrifol am yr achosion o fynd dros y trothwy. Fodd bynnag, ers cyhoeddi’r ARhAA, bu 
gostyngiad cyffredinol yn y crynodiadau PM10 ym Mhort Talbot. Ni chafwyd achosion o dorri’r 
amcan ansawdd aer ers 2007.
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GRONYNNAU MAWR (LLWCH NIWSANS)

Mae llwch niwsans hefyd yn broblem ym Mhort Talbot yn bennaf, yn gysylltiedig â gweithgareddau 
yn y gwaith dur, ond gall fod ffynonellau eraill yn yr ardal yn ogystal. Nid yw llwch niwsans yn peryglu 
iechyd corfforol, ond mae yn destun pryder i bobl, ac yn aml, dyma’r broblem fwyaf ym marn 
trigolion lleol sy’n byw’n agos at y ffynonellau. Mae’r Cyngor yn cydweithio’n agos â Llywodraeth 
Cymru, Tata a CNC (rheoleiddiwr y gwaith dur) i ganfod ffynonellau llwch a mesurau lliniaru. Mae 
wedi cychwyn prosiect monitro ansawdd aer arloesol sy’n ceisio darparu mesuriadau cywir “amser 
go iawn” ar gyfer llygredd, fel bod modd cael hyd i atebion i sicrhau cymunedau mwy gwyrdd a iach. 
Y gobaith yw y bydd y prosiect yn helpu i ganfod ffynonellau llygredd eraill, ac yn gweithio gyda 
diwydiannau, busnesau a chymunedau i wella ansawdd aer yn yr ardal. 

NICEL

Mae nicel diwydiannol wedi bod yn destun pryder yn hir, yn arbennig yng Nghwm Tawe. Cymerwyd 
camau mawr ymlaen i wella lefelau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond mae mwy o welliannau’n 
cael eu rhoi ar waith wrth i ffynonellau newydd posibl gael eu nodi. Mae’r lefelau nicel ym 
Mhontardawe yn uwch na gwerthoedd targed yr UE. Credir mai’r brif ffynhonnell yw gwaith Wall 
Colmonoy, sy’n cael ei reoleiddio gan y Cyngor. Er bod 2018 yn flwyddyn wael, ymddengys bod y 
data’n awgrymu tuedd hirdymor tuag at leihau crynodiadau. Mae’r Cyngor yn cydweithio’n agos â 
Wall Colmonoy, Llywodraeth Cymru a CNC i leihau crynodiadau Nicel yn yr ardal.  

Mae ansawdd yr aer mewn perthynas â thraffig yn dibynnu ar y tywydd, yn lleol iawn, ac yn cael ei 
fesur yn gyson ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae ansawdd aer cysylltiedig â thraffig yn broblem fawr 
ar draws y Deyrnas Unedig. Mae’r monitro wedi dangos bod ardal Gerddi Victoria yng Nghastell-
nedd a Heol Abertawe, Pontardawe, yn ardaloedd lle mae angen gweithredu. Mae camau i wella’r 
safleoedd hyn yn parhau. 
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NO2

Ni thorrwyd yr Amcanion Ansawdd Aer hirdymor ar gyfer nitrogen deuocsid mewn unrhyw leoliadau 
yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae mesuriadau NO2 parhaus yng Ngerddi Victoria wedi parhau â’r 
duedd at ostwng crynodiadau.

MATERION ALLWEDDOL

Yng Nghymru y ceir peth o’r ansawdd aer gwaethaf yn y Deyrnas Unedig. Mae’r llygredd aer hwn 
yn cyfrannu at ryw 2,000 o farwolaethau bob blwyddyn yng Nghymru. Mae Iechyd Cyhoeddus 
Cymru wedi’i ddisgrifio fel argyfwng iechyd cyhoeddus brys, yn ail i smygu yn unig. Mae rhai 
ardaloedd yng Nghymru wedi bod yn torri rheoliadau’r UE ers sawl blwyddyn, ac yn y pen draw 
aed â Llywodraeth Cymru i’r llys am ddiffyg gweithredu. 

Mae nifer o lygryddion aer eraill y deddfir yn eu cylch yng Nghymru, ond mae pob un o’r rhain yn 
digwydd yn sylweddol o dan derfynau’r UE, ac mae eu heffaith ar iechyd y cyhoedd yn gyfyngedig. 
Yn hanesyddol, roedd lefelau sylffwr deuocsid (SO2) yn broblem fawr. Mae allyriadau SO2 wedi 
cael eu dileu i raddau helaeth, ac wedi gostwng dros 90% ar draws y Deyrnas Unedig yn ystod yr 
20 mlynedd diwethaf. Yn gyffredinol, mae lefelau cyffredinol PM ac NO2 yn gostwng yng Nghymru. 
Cyflawnwyd hyn yn bennaf trwy wella’r rheoleiddio ar gerbydau dîsl, a chynhyrchu llai o drydan o 
danwydd ffosil. Oherwydd amrywiadau am nifer o achosion, mae’r cynnydd yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf yn aneglur. Fodd bynnag, mae’r allyriadau NO2 wrth ymyl ffyrdd wedi parhau’n ddisymud 
at ei gilydd ar draws y Deyrnas Unedig, a hynny sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r achosion o fynd dros 
derfynau’r UE. Mae hyn wedi arwain at gynllun gan lywodraeth y Deyrnas Unedig i daclo NO2 wrth 
ymyl ffyrdd.
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Mae trafnidiaeth ar y ffyrdd yn creu llygredd aer ar ffurf mater gronynnol ac ocsidiau nitrogen sy’n 
achosi bygythiad sylweddol i iechyd dynol mewn ardaloedd trefol. Mae allyriadau heblaw egsost 
(NEE) o draffig ar y ffyrdd yn ronynnau sy’n cael eu rhyddhau i’r aer o draul ar frêciau, teiars, 
arwyneb y ffordd ac ailddaliant llwch ar y ffordd wrth i gerbydau gael eu defnyddio ar y ffordd. Er 
bod ymdrech amlwg i ddatgarboneiddio trafnidiaeth ffordd, a symud i ffwrdd oddi wrth danwydd 
ffosil fel ffynhonnell pŵer, yng nghyd-destun llygredd aer, bydd allyriadau heblaw egsost yn parhau, 
hyd yn oed mewn cerbydau sy’n drydan gan mwyaf.

Ar ben hynny, mae ymchwil yn dangos y gallai’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig 
wynebu risg uwch. Canfu un astudiaeth, oedd yn cysylltu llygredd aer lefel leol, amddifadedd incwm 
a data canlyniadau iechyd, fod crynodiadau llygredd air blynyddol cymedrig uchaf yn yr ardaloedd 
‘mwyaf’ a ‘lleiaf’ difreintiedig, ond uchaf yn y cyntaf. Roedd y patrwm hwn ar ei amlycaf yn achos 
llygredd aer NO2.

Er bod llygredd aer o ddiwydiant, cynhyrchu ynni a thrafnidiaeth wedi lleihau yn ystod y degawdau 
diwethaf, mae’r crynodiadau amonia ac osôn yn parhau i gynyddu’n gyson, gan achosi niwed ac 
effeithio ar gydbwysedd naturiol ein hecosystemau. Mewn crynodiadau isel ar ei ben ei hun, nid yw 
amonia’n cael effaith uniongyrchol ar iechyd dynol, ond mae’n un o’r nwyon, ochr yn ochr â charbon 
deuocsid (CO2) a sylffwr deuocsid (SO2), sy’n cyfuno i greu mater gronynnol (PM).

Mae llygredd nitrogen ac amonia a achosir gan amaethyddiaeth yn effeithio ar 59% o arwynebedd 
tir Cymru. Yn 2018 roedd 88% o gynefinoedd sensitif dros eu llwyth critigol ar gyfer nitrogen 
atmosfferig (gostyngiad o 98% yn 2009). Ar hyn o bryd mae’n cael effaith niweidiol ar 29% o’r 
cynefinoedd mwyaf sensitif o safbwynt planhigion a bywyd gwyllt. Mae mater gronynnol yn destun 
pryder i ecosystemau a phobl, gyda gronynnau maint llai yn cael mwy o effaith ar bobl oherwydd 
eu bod yn hawdd eu hanadlu i mewn. Mae allyriadau trafnidiaeth ffordd heblaw egsost, allyriadau 
domestig ac allyriadau diwydiannol yn cyfrannu at uchafbwyntiau lleol mewn ardaloedd trefol 
(Cofrestr adnoddau naturiol trefol). Mae llosgi coed a glo mewn cartrefi hefyd yn gwneud cyfraniad 
sylweddol mewn ardaloedd trefol. 

Fodd bynnag, ffynonellau naturiol na ellir eu lleihau (halen môr, llwch gwledig a threfol naturiol ac 
erosolau organig eilaidd biogenig) sy’n cyfrif am ryw draean o safon Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar 
gyfer PM2.5 ar draws ardaloedd De Cymru.

TUEDDIADAU I’R DYFODOL

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i adeiladu cymunedau iachach ac amgylcheddau gwell. 
Mae aer glân yn elfen ganolog o greu’r amodau cywir ar gyfer gwell iechyd, llesiant a mwy 
o weithgarwch corfforol yng Nghymru. Ym mis Medi 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
ei strategaeth genedlaethol, Ffyniant i Bawb, sy’n cyflywno ymrwymiad trawslywodraethol i 
gyflawni gwelliannau hanfodol mewn ansawdd aer trwy fesurau cynllunio, seilwaith, rheoleiddio 
a chyfathrebu iechyd. 

https://gov.wales/prosperity-all-economic-action-plan
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Yn 2020 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Y Cynllun Aer Glân i Gymru oedd yn manylu ar 
eu cynlluniau i wella ansawdd aer a lleihau effeithiau llygredd aer ar iechyd dynol. Mae’r 
cynllun yn gwneud yr ymrwymiadau allweddol canlynol:

 z Diogelu iechyd a llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol
 z Cymryd camau i gynnal ein hamgylchedd naturiol, ecosystemau a bioamrywiaeth
 z Gweithio gyda diwydiant i leihau allyriadau, gan gefnogi Cymru lanach a mwy 

llewyrchus
 z Creu lleoedd cynaliadwy trwy well cynllunio, seilwaith a thrafnidiaeth

Rhagwelir y bydd hyn yn cyflwyno targedau a mesurau rheoli deddfwriaethol llymach ar gyfer 
llygredd aer, ac mae’n debygol o alw am welliant parhaol hirdymor o safbwynt llygredd aer, yn 
hytrach na chanolbwyntio ar werthoedd targed ac amcanion.

Rhagwelir y bydd ymgyngoriadau diweddar Llywodraeth Cymru ar losgi domestig a Bill y Papur Gwyn 
ar gyfer Aer Glân (Cymru) yn arwain at newid yn yr amcanion ansawdd aer a’r camau a gymerir gan 
awdurdodau lleol ac eraill. 

Bydd y newid yn yr hinsawdd yn cynyddu risg tanau gwyllt mwy difrifol, a gallai hynny, ochr yn ochr â 
newidiadau yn y tywydd a’r tymheredd, gynyddu’r risgiau i iechyd dynol a llesiant ac i gynefinoedd. 

Gallai cyfyngu ar effaith llosgi domestig gael ei sbarduno gan reoliadau newydd a  
gwelliannau i safonau dylunio.

Bydd y gostyngiad yn oed cerbydau ar y ffordd yn parhau i gyfrannu at ostyngiad mewn crynodiadau 
NO2 a bydd newid i gerbydau trydan yn cael effaith sylweddol, er na fydd hynny’r un fath yn achos 
gronynnau, gan nad yw’r rheiny i gyd yn gysylltiedig â mygdarth egsost. 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-08/clean-air-plan-for-wales-healthy-air-healthy-wales.pdf
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TIR

BETH MAE HYN YN EI OLYGU O SAFBWYNT LLESIANT?

Mae’r manteision sy’n deillio i ni o’n hamgylchedd tiriogaethol yn eang ac yn amrywiol. Maent 
yn cynnwys tyfu bwyd, ffeibr a thanwydd, darparu deunyddiau crai, yn ogystal â manteision 
ysbrydol, adloniadol a diwylliannol o’n tirluniau lleol. Mae dolen adborth i’r modd yr ydym ni’n 
defnyddio ac yn rheoli tir, ac mae ynddo’i hun yn effeithio ar y manteision y gallwn eu derbyn 
oddi wrtho yn y dyfodol. Yr her i ni yw rheoli buddiannau sy’n cystadlu ac yn gwrthdaro, fel 
amaethyddiaeth, diwydiant, tai, hamdden etc., ochr yn ochr â chynnal a gwella bioamrywiaeth a’r 
tirlun, sydd yn werthfawr i ni.

Mae pridd yn adnodd naturiol eithriadol werthfawr a therfynedig. Mae’n hanfodol ar gyfer tyfu 
bwyd, cynnal coed, storio carbon, darparu cynefinoedd ar gyfer amrywiaeth eang o blanhigion 
ac anifeiliaid, ailgylchu maetholion, rheoleiddio’r newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys llifogydd ac 
amodau sychder, a lleihau halogiad dŵr. Trwy ddarparu’r gwasanaethau hanfodol hyn sy’n cynnal 
pob agwedd ar ein hamgylchedd naturiol ac adeiledig, mae pwysigrwydd pridd o safbwynt sicrhau 
bywyd cynaliadwy, cynhyrchiol a iach i bawb ohonom yn eglur. 

Mae tir a reolir yn dda yn elfen bwysig o ddiwallu anghenion dynol wrth sicrhau iechyd hirdymor 
ecosystemau a’r economi. Gall rheoli ardaloedd o dir mewn ffyrdd newydd a gwahanol gyflawni 
ystod o fanteision amgylcheddol a llesiant i gymunedau lleol ac i Gymru, gan gynnwys lleihau perygl 
llifogydd, gwella cyfleoedd hamdden a gwella ansawdd aer. 

Bydd yr adran ganlynol yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:

 z Ôl troed ecolegol
 z Defnydd Tir a Phridd
 z Seilwaith Gwyrdd a Mannau Agored

 z Ynni
 z Gwastraff
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ÔL TROED ECOLEGOL

Mae Ôl Troed Ecolegol yn cyfeirio at y galw dynol am gyfalaf naturiol. Yn ei hanfod mae hyn yn 
golygu faint o fyd natur sy’n angenrheidiol i gynnal pobl neu economi. 

Yn 2015 amcangyfrifwyd mai cyfanswm ôl troed ecolegol Cymru oedd 10 miliwn o hectorau 
byd-eang (gha), neu 100,500 cilometr sgwâr – ffigur sydd tua 4.8 gwaith arwynebedd tir Cymru. 
Cyfrifodd adroddiad 2015 olion traed ecolegol gan gyfeirio at 6 math gwahanol  o dir, ac ystod o 
themâu treuliant, fel y dangosir isod:

Math o dir Thema treuliant

Tir carbon

Mae gofyn bod tir a môr yn atafaelu 
allyriadau CO2, trwy ffotosynthesis

Tai

Allyriadau tanwydd o ddefnydd uniongyrchol 
aelwydydd o ynni ar gyfer gwres, dŵr poeth, goleuo 
a pheiriannau trydanol, yn ogystal ag effaith cynnal a 
chadw aelwydydd a chodi aelwydydd

Tir cnydau

Y tir sy’n ofynnol i gynhyrchu cnydau

Bwyd

Y bwyd a’r diodydd mae aelwydydd yn eu bwyta a’u 
hyfed mewn bwytai ac ar ffurf cludfwyd

Tir pori

Tir sy’n ofynnol i fagu anifeiliaid a chynnyrch 
anifeiliaid

Trafnidiaeth

Allyriadau tanwydd o deithiau personol mewn 
cerbydau cyhoeddus a phreifat, yn ogystal ag 
effaith cynnal cerbydau, prynu cerbydau newydd a 
datblygu’r seilwaith trafnidiaeth

Tir adeiledig

Tir sy’n ofynnol ar gyfer tai, adeiladau a 
seilwaith arall

Eitemau defnyddwyr

Cynhyrchu’r holl gynnyrch a brynir gan aelwydydd, o 
bapurau newydd i beiriannau

Tiroedd pysgota

Yr ardal o’r môr sy’n ofynnol i gynhyrchu 
pysgod

Gwasanaethau preifat

Yr holl wasanaethau sector preifat, o adloniant i rai 
ariannol

Coedwig 

Y tir sy’n ofynnol i gynnal bioamrywiaeth

Gwasanaethau cyhoeddus

Yr holl wasanaethau sy’n cael eu darparu gan y 
sector cyhoeddus, yn amrywio o addysg a gofal 
iechyd i waredu carthion a gwastraff
Arall

Agweddau eraill ar bwrcasu neu wariant sy’n 
rhan o gyfrifon cenedlaethol, megis ffurfio cyfalaf 
penodedig gros neu sefydliadau nid-er-elw sy’n 
gwasanaethu aelwydydd.

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-footprint-of-wales-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-footprint-of-wales-report.pdf
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CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Wrth edrych ar ôl troed ecolegol Castell-nedd Port Talbot, a chymharu ag Awdurdodau Lleol eraill 
Cymru, mae Castell-nedd Port Talbot yn yr haen is o ran graddfa’r ôl troed.

Ôl troed ecolegol Awdurdodau Lleol Cymru.
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DEFNYDD TIR A PHRIDDOEDD

Gall rheoli tir yn gynaliadwy gyflawni ystod o fanteision amgylcheddol a llesiant, gan gynnwys 
lleihau perygl llifogydd, gwella’r cyfleoedd hamdden, gwella amrywiaeth ecolegol, gwella 
ansawdd aer a dŵr, yn ogystal â chynhyrchu bwyd lleol cynaliadwy o ansawdd uchel. Mae pridd 
yn adnodd naturiol eithriadol o werthfawr a therfynedig, ac i raddau helaeth mae’n pennu’r 
gweithgareddau defnydd tir y mae modd eu cynnal yn gynaliadwy. 

Mae’n cynnal cynhyrchu bwyd, yn storio ac yn hidlo dŵr, gan gynnal cnydau ac o bosib helpu i leihau 
peryglon llifogydd a chyfnodau o sychder a diogelu ansawdd dŵr, mae’n darparu cynefin ar gyfer 
amrywiaeth helaeth o organebau (mae 25% o’r holl rywogaethau hysbys yn byw yn y pridd), ac 
mae’n hanfodol ar gyfer rheoleiddio’r hinsawdd ac yng nghyswllt y newid yn yr hinsawdd, gan mai 
dyma’r storfa fwyaf o garbon organig ar y blaned. 

PRIF NEGESEUON
 z Nodwyd newid defnydd tir i gynyddu’r coed sydd arno, rheoli pridd mewn modd mwy 

cynaliadwy, adfer mawndir ac ynni adnewyddadwy fel elfennau sy’n cyfrannu at bolisïau 
datgarboneiddio, adfer byd natur, lliniaru llifogydd a sychder a’r cyflenwad o aer a dŵr 
glân. 

 z Y newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf i bridd. Mae digwyddiadau tywydd 
eithafol fel glawiad dwysach, cyfnodau estynedig o dywydd sych ac oer, a digwyddiadau 
llifogydd mwy mynych ac eithafol yn debygol o gynyddu yn y dyfodol oherwydd y newid 
yn yr hinsawdd. 

 z Mae mawndiroedd, megis ucheldir Castell-nedd Port Talbot, yn chwarae rhan allweddol 
wrth gefnogi camau i liniaru’r newid yn yr hinsawdd, oherwydd eu bod yn cynnwys 
llawer o garbon a deunydd organig. 

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot ystod eang o fathau, ffurfiau a nodweddion tirwedd, sy’n 
ymgorffori nifer o gymeriadau hollol wahanol. Mae gan bump o afonydd pwysig ddyffrynnoedd 
yn yr ardal, ac maent i gyd yn draenio i gyfeiriad cyffredinol dde-orllewinol tuag at yr arfordir. 
Mae i bob un o’r cymoedd ei gymeriad unigryw ei hun, yn amrywio o’r rhai dwfn, ag ochrau serth, 
i rai mwy bas a chrwydrol wrth iddyn nhw gyrraedd yr arfordir, gydag aberoedd sy’n gysylltiedig 
ag afonydd Nedd, Afan a Chynffig. Mae llawer o’r arfordir sydd heb ei ddatblygu yn dal i gynnwys 
systemau helaeth o dwyni, ond rhannwyd y rhain gan ardaloedd a ddatblygwyd mewn 
mannau eraill. 
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Mae mwyngloddio a diwydiant trwm wedi cael effaith fawr yn y gorffennol, gyda gwneud dur, 
glo brig a chwarela yn parhau o hyd. Mae tuedd i’r camlesi, y dociau, y rheilffyrdd a’r prif ffyrdd 
grynhoi ar hyd y llain arfordirol. Mae’r patrwm aneddiadau yn adlewyrchu’r pwyslais hanesyddol 
hwn, gyda chanolfannau poblogaeth pwysig yn cael eu crynhoi ar hyd yr arfordir. Mae’r etifeddiaeth 
ddiwydiannol gref wedi gadael halogiad hanesyddol mewn mewn ardaloedd “tir llwyd” – mae’n 
gadarnhaol bod hynny wedi cael ei wella ar nifer o safleoedd ailddatblygu,  
e.e. Pentref Trefol Coed Darcy.

Amcangyfrifir bod 40% o’r Fwrdeistref Sirol yn goediog, llawer ohono’n blanigfeydd ucheldir helaeth, 
tra bod porfa yn brif weithgaredd amaethyddol, gyda phori helaeth ar y tir comin ucheldir, gyda’r 
cynhyrchu âr cyfyngedig wedi’i gyfyngu gan mwyaf i ran fwyaf deheuol yr ardal, o amgylch Margam. 
Mae amaethyddiaeth yn cynrychioli cyfran gymedrol o ddefnydd tir mewn ardaloedd ucheldir a 
rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd Port Talbot, yn bennaf ar ddull ffermydd traddodiadol Gymreig 
ar y bryniau. Mae hyn fel arfer yn cynnwys cyfuniad o wartheg eidion a defaid. Yn gyffredinol, mae 
ffermydd yn cynnwys niferoedd bach (10au) o wartheg eidion a niferoedd mwy o ddefaid (100oedd) 
ac yn defnyddio’r tir ar raddfa fach, heb ddefnyddio dulliau dwys. Trwy gynlluniau a ariannir gan 
Ewrop fel Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir ac yn ddiweddarach trwy gontractau rheoli tir 
Glastir, mae CNC wedi gallu dylanwadu ar arferion rheoli a’u gwella i sicrhau ansawdd pridd ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. Lle cymhwyswyd cynlluniau, gan ddarparu samplau pridd a chyngor, mae 
hynny wedi gwella arferion rheoli tir yn sylweddol, yn aml gan leihau faint o wrtaith sy’n cael ei roi 
ar dir. Mae manteision lluosog i hyn, megis gwella cyflwr y pridd, gwella ansawdd y dŵr, a gwneud y 
fferm yn fwy proffidiol. Mae hefyd yn helpu i wrthweithio’r newid yn yr hinsawdd.
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Yng Nghastell-nedd Port Talbot y ceir terfyn deheuol y carped o fawn yng Nghymru. Mae sawl 
problem yn wynebu pridd mawn yn y lleoliad hwn.  Mae coedwigo wedi digwydd, gyda phlanigfeydd 
conifferau yn adlewyrchu polisi’r gorffennol o blannu ar fawn. Mae amlygrwydd gwellt y gweunydd 
yn deillio o losgi, pori gormodol a dyddodion nitrogen.  

Elfen arbennig o nodedig yng Nghastell-nedd Port Talbot yw’r cynllun 1500ha i adfer cynefin 
brodorol ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru o amgylch fferm wynt Pen y Cymoedd yng Nghastell-
nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf. Oddi mewn i Gastell-nedd Port Talbot mae’r cynllun yn 
cwmpasu rhyw 900ha, y mae 500ha ohono, yn fras, yn gynefinoedd mawn dwfn a fydd yn cael eu 
hadfer yn ystod oes y cynllun 25-mlynedd. Cyflawnir y gwaith gan CNC, ac mae’n cael ei ariannu 
gan ddatblygwr a gweithredwr y fferm wynt, Vattenfall. Ardal y prosiect yw’r adnodd mawn dwfn 
rhyng-gysylltiedig ucheldir mwyaf deheuol o unrhyw faint sylweddol yng Nghymru, ac mae’n un o’r 
ardaloedd mwyaf o’i bath yn y Deyrnas Unedig. 

Nod y gwaith adfer yw creu amodau a fydd yn golygu bod y lefel trwythiad yn codi, gan arwain at 
ddychwelyd i gyflwr agos at gors naturiol. Mae’r ardaloedd gorgors sydd i’w hadfer yn rhan o fosaig 
cain o gynefinoedd brodorol a fydd, o’u hadfer, yn gwyrdroi statws y gors o fod yn ffynhonnell 
carbon i fod yn safle sy’n atafaelu carbon yn weithredol. Bydd hyn yn helpu i gyfrannu at fynd i’r 
afael ag argyfwng deuol y dirywiad mewn bioamrywiaeth a’r newid yn yr hinawdd. Yn ogystal ag 
adfer gorgors, bydd y cynllun hefyd yn adfer rhostir gwlyb a sych, safleoedd glaswelltir corslyd a 
choetir brodorol.
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MATERION ALLWEDDOL

Ymhlith yr heriau allweddol mae darparu ar gyfer datblygiadau newydd (a’u lleoliad, eu gosodiad, 
eu dyluniad ac effeithiau eu hadeiladu); adfer halogiad ar safleoedd tir llwyd; newidiadau wrth 
reoli tir ac eiddo (e.e. cwympo coed neu golli arferion rheoli traddodiadol megis cyflwyno caeau 
mwy o faint); a phwysau cynyddol gweithgareddau hamdden. Mae rheoli tir yn gynaliadwy yn 
eithriadol o bwysig i ffermwyr, yr amgylchedd, yr economi leol, ein diwylliant a’n cymunedau. 

Y pwysau mwyaf uniongyrchol ar y patrwm presennol o ddefnydd tir i ddarparu ar gyfer 
gwasanaethau yw’r ansicrwydd o ran polisïau i’r dyfodol mewn perthynas â chyllid a mynediad 
i’r farchnad wedi Brexit. At ei gilydd, mae 73% o werth allforion bwyd a diod Cymru i’r Undeb 
Ewropeaidd (UE), sy’n amlygu pwysigrwydd y farchnad hon i’r system gyffredinol o gynhyrchu bwyd.  

Ar draws Cymru bu dirywiad ym miota’r pridd a’i ddeunydd organig, gan arwain at lefel is o ansawdd 
a swyddogaeth. Mae pridd yn sylfaen ar gyfer cyflawni amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau 
ecosystem. Mae’n pennu’r defnyddiau tir a’r gweithgareddau mae modd eu cynnal. Mae pobl yn 
rhoi pwysau ar adnoddau pridd a’r gwasanaethau maen nhw’n eu cynnal (ffurfio pridd, cylchdroi 
maetholion) trwy erydiad, cywasgiad, selio a llygredd, yn bennaf trwy arferion amaethyddol ond 
hefyd trwy ddatblygu a gweithgareddau eraill. Mae modd difrodi strwythur y pridd yn gymharol 
hawdd trwy reoli tir yn wael, ac mae hynny yn ei dro yn effeithio’n negyddol ar swyddogaethau’r 
pridd a darpariaeth manteision megis bioamrywiaeth, cynhyrchedd amaethyddol, dŵr glân ac atal 
llifogydd, yn ogystal â lliniaru’r newid yn yr hinsawdd. 

Mae mawndiroedd yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi lliniaru’r newid yn yr hinsawdd 
oherwydd eu lefel uchel o gynnwys carbon a deunydd organig. Amcangyfrifir eu bod yn storio 
rhyw 30% o gyfanswm y carbon sydd yn y pridd, er eu bod yn llenwi 3% yn unig o arwynebedd tir 
y ddaear. Gwaetha’r modd, mae mawndiroedd ar draws y Deyrnas Unedig wedi goddef degawdau 
o ddirywiad tymor hir, i raddau helaeth oherwydd ystod o ffactorau a achoswyd gan bobl. Rhwng y 
1950au a’r 1970au, plannwyd coed conifferaidd ar ardaloedd helaeth o ucheldir Castell-nedd Port 
Talbot (a’r Deyrnas Unedig), gan gynnwys gorgorsydd, er mwyn creu cronfa strategol o bren. Roedd 
sefydlu’r coedwigoedd hyn yn galw am osod mesurau draenio helaeth i sicrhau bod y coed yn tyfu, 
ond arweiniodd hynny at ddiraddio’r corsydd mawn a’u sychu. 

Mae tua 80% o’r mawndiroedd yn y Deyrnas Unedig mewn cyflwr a niweidiwyd sy’n dirywio, gan 
leihau gallu’r ecosystem i ddarparu manteision i bobl a’r blaned. Mae mawndiroedd sydd wedi 
diraddio yn dechrau allyrru carbon – yn hytrach na bod yn suddfannau – ac maen nhw hefyd yn colli 
eu gallu i gynnal bywyd gwyllt; i helpu i reoli llifogydd yn naturiol; i wella ansawdd dŵr; ac i leihau 
risg tanau gwyllt. Mae cynnal ac adfer y priddoedd hyn yn flaenoriaeth allweddol wrth gyfyngu ar 
allyriadau nwyon tŷ gwydr cyffredinol Cymru, yn ogystal â rheoli adnoddau dŵr yn wyneb y newid 
anochel yn yr hinsawdd.
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TUEDDIADAU I’R DYFODOL

Y bygythiad pennaf i briddoedd yw’r newid yn yr hinsawdd. Bydd pridd sydd â mwy o gynnwys 
organig a strwythur da yn fwy gwydn, ac felly’n gallu cadw a storio mwy o ddŵr ar gyfer twf 
planhigion. Mae digwyddiadau tywydd eithafol megis glawiad mwy dwys, cyfnodau estynedig 
o dywydd sych ac oer, a digwyddiadau llifogydd mwy eithafol a mynych yn debygol o gynyddu 
yn y dyfodol oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Mae glawiad mwy dwys yn cynyddu’r her o atal 
erydiad pridd a dŵr ffo, gan bwysleisio pwysigrwydd gofal priodol am y pridd a rheolaeth briodol 
ar y tir, i atal risg uwch o lifogydd, llygredd a pherygl tirlithriad. 

Ar yr un pryd, mae ymateb i’r newid yn yr hinsawdd yn debygol o arwain at gyfaddawdu, yn 
arbennig rhwng defnyddiau tir cystadleuol. Er enghraifft, gallai neilltuo tir ar gyfer diogelu 
bioamrywiaeth, adfer ecosystemau neu fio-ynni olygu bod llai o le ar gael ar gyfer amaethyddiaeth. 
Gall plannu coed ar dir amaethyddol olygu nad oes modd pori yn y tymor byr i ganolig, gan fod 
coed aeddfed yn cymryd degawdau i ddatblygu. Ar ben hynny, gan fod disgwyl i boblogaeth Cymru 
gynyddu 2.7% i 3.22 miliwn erbyn 2028, gallai fod cynnydd yn y galw am dir ar gyfer cynhyrchu 
bwyd, tai, ac ynni yn y dyfodol. 

SEILWAITH GWYRDD A MANNAU GWYRDD

Gall Seilwaith Gwyrdd (SG) helpu i wella bioamrywiaeth a lleihau a lleddfu effeithiau’r newid yn 
yr hinsawdd. Mae SG yn rhwydwaith o fannau gwyrdd aml-swyddogaethol, trefol a gwledig, sy’n 
gallu cyflwyno amrywiaeth eang o fanteision amgylcheddol ac ansawdd bywyd i gymunedau lleol. 
Mae hynny’n cynnwys, er enghraifft, coed ar strydoedd, toeon a waliau gwyrdd, mannau chwarae 
naturiol, gerddi bywyd gwyllt/byd natur, coridorau peillwyr, tirlunio, draenio ac atebion rheoli 
ansawdd aer. Mae’r rhwydwaith byw hwn nid yn unig yn diffinio ac yn ffurfio cymeriad lle, ond 
hefyd yn cyflawni manteision lluosog o safbwynt ein hiechyd a’n llesiant. 
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PRIF NEGESEUON 

 z Mae gan Gastell-nedd Port Talbot asedau SG a mannau gwyrdd sylweddol, ond mae eu 
hygyrchedd a’u cynnal yn dal yn broblem. 

 z Mae’r adnoddau naturiol hyn yn wynebu amrywiol bwysau, er enghraifft gan ddatblygiad, 
rheolaeth amhriodol, arferion amaethyddol, llygredd a’r newid yn yr hinsawdd, yn ogystal a 
materion ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

 z Amlygodd Covid-19 y pwys sylweddol mae trigolion yn ei roi ar yr amgylchedd naturiol. 
 z Mae gwybodaeth a data o safon uchel ar gael am fapio, cyfleoedd a gofynion, ond mae angen 

dadansoddi ymhellach i lywio’r cyflwyno ar draws y sir. 
 z Mae prosiect Cysylltu Seilwaith Gwyrdd yn gyfle i wella’r asedau hyn a mwyafu eu manteision.

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Gall byd natur gyflawni manteision llesiant lluosog i bobl a lleoedd, ac mae darlun clir o 
effeithiolrwydd defnydd o fyd natur a SG yn rhywbeth anodd ei fesur. Yn gyffredinol, mae’r 
Fwrdeistref Sirol yn cael ei gwasanaethu’n dda gan fannau gwyrdd a glas, yn arbennig yng 
nghymunedau’r cymoedd ac mewn ardaloedd o amgylch y prif aneddiadau. Oddi mewn i Gastell-
nedd Port Talbot mae:

 z 21 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA)
 z 3 Ardal Gadwraeth Arbennig (AGA)
 z 5 Gwarchodfa Natur Leol
 z 1 Warchodfa Natur Genedlaethol
 z 1 Safle Ramsar 
 z 1756ha o gynefinoedd sy’n gymwys i fod yn Safleoedd Pwysig o safbwynt Cadwraeth Natur

Un o brif asedau Castell-nedd Port Talbot yw ei choetiroedd. Hi yw’r sir fwyaf coediog yng 
Nghymru, gyda 40% o arwynebedd y tir yn cael ei orchuddio gan goed. Mae gwerth amwynder 
uchel i’r ardaloedd hyn, a Pharc Coedwig Afan yw un o’r canolfannau llwybrau beicio mynydd 
mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Mae’r coedwigoedd hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer llawer o 
weithgareddau hamdden eraill yn y cwm. 

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Dyfarnu Baner Werdd i safleoedd sy’n bodloni’r isafswm o ran 
safonau rheoli, a fydd yn addas ar gyfer anghenion y rhan fwyaf o bobl o ran mynediad i fannau 
gwyrdd. Dyfarnir baneri Gwobr y Gymuned hefyd i leoliadau sy’n groesawgar, yn iach, yn lân, yn 
ddiogel ac yn cael eu rheoli’n dda yn amgylcheddol. Yng Nghastell-nedd Port Talbot, derbyniodd y 
safleoedd canlynol ddyfarniadau yn 2021:

https://www.keepwalestidy.cymru/our-parks
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 z Parc Gwledig Ystâd y Gnoll 
 z Parc Margam 
 z Campws y Brifysgol Bae Abertawe

 z Parc Coffa Talbot
 z Gerddi Victoria

Dyfarniadau Baner Werdd

Oddi mewn i aneddiadau, yn arbennig yn yr ardaloedd trefol, mae llai o gyfle yn aml i bobl 
gael mynediad i ardaloedd lleol gwyrdd sy’n llai o faint. Mae gwerth mannau gwyrdd hygyrch 
wedi cael ei gydnabod fwyfwy, a hynny o safbwynt iechyd a llesiant corff a meddwl. Amlygwyd 
hynny’n arbennig yn ystod pandemig Covid-19 pan fu ansawdd ein hardaloedd lleol a hygyrchedd 
gwasanaethau a chyfleusterau yn aruthrol o bwysig i iechyd a llesiant pobl yn ystod y cyfnodau clo. 
Bu gwerthfawrogiad torfol o werth parciau a mannau gwyrdd, llwybrau cerdded a beicio, siopau ac 
amwynderau lleol, a’r aer glanach a ddaeth i’r amlwg oherwydd bod llai o deithio mewn ceir. 

Canfu’r arolwg Asesu Effaith ar y Gymuned a edrychodd ar effaith Covid-19 fod mwyafrif o’r 
ymatebwyr yn gosod mwy o werth ar fannau gwyrdd hygyrch ers dechrau’r pandemig. Roedd eraill 
yn canolbwyntio ar newidiadau ymddygiad maen nhw’n gobeithio fydd yn parhau, gan gynnwys 
gyrru llai, ond cerdded neu feicio mwy, treulio mwy o amser yn eu gerddi neu eu rhandiroedd, ac 
ailgylchu mwy. 

Amlygodd ymgyrch ddiweddar Dewch i Sgwrsio bwysigrwydd yr amgylchedd naturiol ymhellach, 
gyda’r ymatebwyr yn nodi mai mannau gwyrdd a gwelliannau i ardaloedd fel traethau oedd un 
o’r camau gweithredu â’r flaenoriaeth uchaf er mwyn gwella bywyd i drigolion. Pwysleisiodd 
ymatebwyr hefyd yr angen am ddiogelu’r ardal leol a’i hasedau amgylcheddol naturiol cyfredol yn 
yr ardal: “Cynnal, gwella ac ychwanegu at y mannau gwyrdd naturiol hygyrch a’r gwarchodfeydd 
natur yn yr ardal – sicrhau bod pobl yn gallu eu mwynhau, sicrhau manteision iechyd ganddynt, 
dysgu ac ymgysylltu â nhw, cymryd rhan mewn gwirfoddoli a theimlo bod stiwardiaeth [arnynt]. Yn 
gyffredinol, cynyddu gwerth naturiol yr holl dir ac adeiladau sydd mewn perchnogaeth gyhoeddus.”

Ymhellach, dywedodd y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr fod daearyddiaeth yr ardal yn bwysig iawn 
iddyn nhw. Canmolwyd harddwch naturiol Castell-nedd Port Talbot, gyda rhan orllewinol Bannau 
Brycheiniog, Traeth Aberafan a’r rhaeadrau niferus yn yr ardal yn cael eu trafod yn benodol. Ar ben 
hynny, dywedwyd bod y llwybrau troed, y llwybrau beicio, y parciau cyhoeddus a’r coedwigoedd yn 
fannau pwysig y gall pobl ymweld â nhw i fwynhau a theimlo’n ddiogel – a bod yr ardal yn elwa o fod 
yn agos at Abertawe a’r arfordir, er ei bod yn dal i “deimlo fel cymuned”.
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Elfen allweddol i’r cyfranogwyr oedd hygyrchedd y mannau awyr agored. Yn arbennig, roedd traeth 
Aberafan yn cael ei ganmol gan lawer fel man awyr agored, yn arbennig oherwydd y mynediad 
hwylus a’r cyfleusterau i bob grŵp. Er enghraifft: “Mae rhai pobl yn methu dringo mynyddoedd, ond 
pan ewch chi i Draeth Aberafan, mae pawb yn gallu cael mynediad yno, a cherdded ar hyd glan y 
môr, a chael awyr iach ac ymarfer corff.”

Er bod gwerthfawrogiad cyffredinol o ardaloedd awyr agored Castell-nedd Port Talbot, roedd peth 
pryder ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn rhai parciau, yn arbennig yng Nghwm Dulais. 
Codwyd pryderon eraill ynghylch colli mannau gwyrdd oherwydd adeiladu. Mae hyn yn dangos 
pwysigrwydd cynnal yr asedau y mae’r trigolion yn dibynnu arnynt yn y sir. 

Er bod gan y trigolion feddwl uchel o fannau gwyrdd Castell-nedd Port Talbot, mae asesiadau 
cenedlaethol yn awgrymu bod yr ardal yn sgorio’n wael o ran mannau gwyrdd naturiol hygyrch. 
Ymhellach, mae asesiad y Cynllun Datblygu Lleol o Fannau Agored a Mannau Gwyrdd yn amlygu 
diffyg o ran darpariaeth ardaloedd fel meysydd chwaraeon, mannau chwarae i blant a rhandiroedd 
ar draws y sir. 

MATERION ALLWEDDOL

Er bod SG yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ased pwysig i’r sir, mae’r adnoddau naturiol 
hyn yn wynebu pwysau amrywiol, er enghraifft gan ddatblygu, rheolaeth amhriodol, 
arferion amaethyddol, llygredd a’r newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â materion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol megis baw cŵn, tanau gwyllt, sbwriel a gollwng sbwriel yn anghyfreithlon. 
Mae gweithgarwch anghyfreithlon oddi ar y ffordd hefyd yn broblem ar gyfer tir cyhoeddus, 
preifat a chomin. Ymhellach, mae mwyafrif o’r ardaloedd SoDdGA ac ati mewn cyflwr anffafriol 
at ei gilydd. Mae’r asedau hyn hefyd yn aml yn cael eu tanbrisio, ac mae eu cyfraniad at 
lesiant, ynghyd â’u potensial i gynnig mwy o fanteision yn y dyfodol, heb ei gydnabod. Heb 
gydnabyddiaeth briodol, mae perygl na fydd yr asedau hyn yn cael eu diogelu fel y dylent, nac yn 
derbyn y buddsoddiad sy’n ofynnol a/neu yn cael eu rheoli’n ansensitif.

Mae Mannau Gwyrdd a SG yn faes gwaith sy’n dod i’r amlwg. Er bod gwybodaeth a data o safon 
uchel ar gael am fapio, cyfleoedd, a gofynion, mae angen dadansoddi pellach i lywio’r cyflwyno ar 
draws y sir. Mae CNC wedi dechrau datblygu mapio ar sail y galw am ymyrraeth. Mae’r map isod yn 
dangos y dalgylchoedd ar gyfer mannau gwyrdd hygyrch, ac yn amlygu mannau gwyrdd sy’n debygol 
o deimlo’n fwy ‘naturiol’. Mae hefyd yn dangos ardaloedd trefol sydd heb fynediad at fannau 
gwyrdd ar hyn o bryd (galw), a rhoddwyd blaenoriaeth i’r rhain yn ôl y nifer o bobl a’r amddifadedd 
cyffredinol yn yr ardal. 
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TUEDDIADAU I’R DYFODOL

Mae’r prosiect Cysylltu Seilwaith Gwyrdd (De-orllewin Cymru) yn cael ei ariannu trwy grant Galluogi 
Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru (EnRAW). Nod y prosiect £2.28 miliwn yw mynd 
ati’n strategol i gynnal, gwella a chreu SG er budd i bobl, yr economi a bywyd gwyllt ar draws Castell-
nedd Port Talbot, Abertawe, a Sir Gaerfyrddin. Mae’r amcanion yn cynnwys dulliau cydweithredol 
newydd seiliedig ar le o gyflawni SG, defnyddio tystiolaeth i ganfod cyfleoedd ar gyfer datrysiadau 
dylunio arloesol, rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, gweithio gyda chymunedau a’u 
galluogi i fwyafu’r budd o gyfleoedd SG a chanfod mecanweithiau ariannu newydd cynaliadwy ar 
gyfer cyflwyno. Mae’r prosiect yn gyfle aruthrol o safbwynt seilwaith gwyrdd yng Nghastell-nedd 
Port Talbot, a bydd yn tywys llawer o’r gwaith yn y maes hwn yn ystod y blynyddoedd nesaf.  



45

YNNI

Mae Ynni Adnewyddadwy ac agenda ‘datgarboneiddio’ bellach yn rhan annatod, sy’n tyfu’n 
barhaus, o’r cyfuniad cenedlaethol a lleol o ynni. Mae agenda datgarboneiddio yn cyflwyno 
cyfleoedd a heriau aruthrol. Mae ynni fforddiadwy, glân yn rhagofyniad ar gyfer datblygu 
economaidd a chymdeithasol. Ar yr un pryd, mae defnydd anghynaliadwy o adnoddau i 
gynhyrchu ynni a’r dull o’i ddefnyddio hefyd wedi cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd a diraddio 
amgylcheddol ar raddfa eang. Mae’r sector ynni yn cyfrannu’n sylweddol at y newid yn yr 
hinsawdd, ond mae hefyd yn sector y mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno. 

Mae ecosystemau yn allweddol ar gyfer ymateb i’r galw cynyddol am ynni, yn enwedig os oes 
nod i ymateb i’r galw hwnnw trwy ffynonellau adnewyddadwy. Mae angen i ansawdd ac integriti 
ecosystemau gael eu rheoli’n dda a’u gwella i sicrhau cynaliadwyedd cyflenwadau yn y dyfodol. 

PRIF NEGESEUON

 z Mae Castell-nedd Port Talbot yn arweinydd ym maes cynhyrchu ynni adnewyddadwy, gyda pheth 
o’r capasiti ynni adnewyddadwy uchaf a osodwyd yng Nghymru. 

 z Bydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnwys cefnogi Castell-nedd Port Talbot i fod yn 
esiampl o dwf ac arloesedd carbon isel.

 z Er bod Castell-nedd Port Talbot yn parhau i ddatblygu ei sector ynni, mae angen ystyried y 
potensial a’r effaith ar yr amgylchedd i sicrhau nad yw’r cynnydd yng nghyswllt argyfwng yr 
hinsawdd yn achosi niwed o ran argyfwng byd natur. 

 z Dylem barhau i gynnig esiamplau megis Pen y Cymoedd lle ceir manteision lluosog sy’n mynd i’r 
afael ag argyfyngau’r hinsawdd a byd natur.
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CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Mae gwynt oddi ar y lan ac ar y lan yn dal i chwarae rôl bwysig wrth gynhyrchu trydan 
adnewyddadwy i Gymru, gan roi cyfrif am 29% a 38% o’r ynni adnewyddadwy a gynhyrchwyd, 
yn eu tro, yn 2019. Bellach mae Solar PV yn cyfrif am 12% o’r holl drydan adnewyddadwy 
a gynhyrchir yng Nghymru. Mae Castell-nedd Port Talbot yn prysur ddod yn arweinydd yng 
Nghymru am gynhyrchu ynni a buddsoddi mewn prosiectau ynni adnewyddadwy graddfa fawr. 
Yn 2019, gan Gastell-nedd yr oedd yr ail gyfanswm uchaf yng Nghymru o ran capasiti ynni 
adnewyddadwy a osodwyd.

Castell-nedd Port Talbot sydd â’r capasiti uchaf o ran gwynt ar y lan, cyfanswm o 230 MW. Daw bron 
dau draean o’r capasiti hwn o fferm wynt Pen y Cymoedd, ar y ffin rhwng Castell-nedd Port Talbot 
a Rhondda Cynon Taf. Mae Pen y Cymoedd yn disgwyl cynhyrchu digon o bŵer bob blwyddyn i 
ddiwallu’r galw am drydan gan fwy na 188,000 o aelwydydd yn y Deyrnas Unedig, a bydd yn fwy na 
digon i ddiwallu’r galw domestig yn yr awdurdodau lleol lletya, Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd 
Port Talbot. Yn ystod oes y prosiect, disgwylir arbed 6.4 miliwn o dunelli o CO2. Ar ben hynny, mae’r 
gwaith o adfer cynefinoedd sy’n gysylltiedig â’r prosiect (gweler Defnydd Tir a Phridd) yn dangos sut 
gall prosiectau ynni ar raddfa fawr gefnogi ymdrechion datgarboneiddio a helpu i wyrdroi dirywiad 
bioamrywiaeth ar yr un pryd, mewn lliaws o ffyrdd. Bydd gwella cynefinoedd fel hyn yn annog llawer 
o rywogaethau bywyd gwyllt lleol sy’n colli tir ar hyn o bryd i ffynnu unwaith yn rhagor. Ar ben 
hynny, bydd adfer y mawndiroedd hyn yn atal colli mwy o allyriadau nwyon tŷ gwydr o’r
 cynefin hwn. 

Ymhlith y prosiectau eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot mae prosiectau gwynt Llynfi Afan a 
Mynydd Brombil ar y lan a chreu cynlluniau ynni adnewyddadwy biomas, solar ac eraill ar draws y 
Fwrdeistref Sirol. Mae Castell-nedd Port Talbot hefyd yn chwarae rôl allweddol ym Margen Ddinesig 
Bae Abertawe. Fel rhan o’r rhaglen £1.8 biliwn, Castell-nedd Port Talbot fydd lleoliad nifer o 
brosiectau. Mae hyn yn cynnwys datblygiadau parhaus sy’n cefnogi arloesedd a thwf carbon isel. 
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MATERION ALLWEDDOL

Mae sut caiff ynni ei harneisio a’i ddefnyddio yn ei wneud yn fater amgylcheddol critigol, gan fod 
ei ffynhonnell, ei gynhyrchu, ei drosglwyddo, ei ddosbarthu a’i ddefnyddio yn aml yn effeithio ar 
ecosystemau. Mae cynhyrchu ynni, o danwydd ffosil a ffynonellau adnewyddadwy, yn creu nifer o 
effeithiau lleol a byd-eang, megis defnyddio adnoddau naturiol, cynhyrchu allyriadau atmosfferig, 
defnyddio dŵr, cynhyrchu gwastraff confensiynol a niwclear, cynyddu defnydd tir a gosod 
seilwaith sy’n cael effeithiau ar gynefinoedd, fflora a ffawna. 

Mae pob ffynhonnell ynni, p’un a yw’n gonfensiynol neu’n adnewyddadwy, yn cael effaith ar yr 
amgylchedd naturiol a’i ecosystemau. Yr allwedd i systemau ynni cynaliadwy yw sicrhau bod y 
dechnoleg gywir yn cael ei datblygu yn y lle cywir. Mae pwysigrwydd gwasanaethau ecosystemau 
yn cael ei gydnabod yn gynyddol gan lywodraethau, ac er bod cryn dipyn o ymchwil ar waith i ddeall 
effaith ynni ar ecoleg, ychydig a wnaed i drosi’r effeithiau hyn er mwyn deall eu heffeithiau ar 
lesiant dynol. 

Er bod Castell-nedd Port Talbot yn parhau i ddatblygu ei sector ynni, mae angen ystyried y potensial 
a’r effaith ar yr amgylchedd er mwyn sicrhau nad yw cynnydd at fynd i’r afael ag argyfwng yr 
hinsawdd yn cael effaith niweidiol ar argyfwng byd natur. 

TUEDDIADAU I’R DYFODOL

Bydd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflawni allyriadau sero net erbyn 2050 a sector 
cyhoeddus sero net erbyn 2030 yn cael effaith sylweddol ar gynhyrchu ynni yng Nghymru. Ym 
mis Mawrth 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Garbon Isel’. Yn fwy 
diweddar, ym mis Hydref 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Carbon Sero Net i 
Gymru 2 (2021 tan 2025).

Mae’r ddogfen hon yn cydnabod bod angen i ni, ochr yn ochr â lleihau cynhyrchu tanwydd ffosil yng 
Nghymru, gynyddu cynhyrchu o ddeunydd adnewyddadwy yn y ffyrdd mwyaf cost-effeithiol a llesol 
i Gymru. Elfen bwysig o hyn yw gweledigaeth o system ynni wedi’i datgarboneiddio, sy’n darparu 
manteision economaidd a chymdeithasol ehangach i Gymru na’r system a welwn heddiw. Nod y 
cynllun yw dileu allyriadau nwyon tŷ gwydr, i bob pwrpas, o orsafoedd pŵer erbyn 2035. 
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GWASTRAFF

Mae Cymru’n defnyddio llawer o adnoddau ar gyfer gweithgareddau ym myd busnes a diwydiant, 
ffermio a chynhyrchu bwyd, cartrefi a swyddfeydd, ac mae hynny’n effeithio ar yr amgylchedd 
naturiol. Pan gynhyrchir gwastraff, gall fod yn niweidiol i ecosystemau, bioamrywiaeth a 
llesiant y boblogaeth, yn arbennig lle nad yw’n cael ei reoli’n briodol mewn safleoedd gwastraff 
awdurdodedig neu os yw’n cael ei reoli trwy weithgareddau anghyfreithlon. Mae cynhyrchu 
gwastraff hefyd yn cynyddu’r pwysau ar y defnydd o adnoddau naturiol. 

Petai pawb yn y byd yn defnyddio’r un faint o adnoddau â dinesydd nodweddiadol yng Nghymru, 
byddai angen 2.5 planed i gynhyrchu adnoddau i’r byd cyfan. Mae hynny’n anghynaliadwy, ac mae 
angen i gymdeithas Cymru ddechrau byw oddi mewn i’w therfynau amgylcheddol. Mae strategaeth 
Economi Gylchol Llywodraeth Cymru ‘Tu Hwnt i Ailgylchu’ yn cyflwyno dyhead o ddefnyddio 
adnoddau un blaned a chynhyrchu dim gwastraff erbyn 2050.

PRIF NEGESEUON
 z Mae Cymru’n defnyddio llawer o adnoddau ar gyfer gweithgareddau ym myd busnes a 

diwydiant, ffermio a chynhyrchu bwyd, cartrefi a swyddfeydd, ac mae hynny’n effeithio ar yr 
amgylchedd naturiol. 

 z Mae tuedd o leihau’r gwastraff fesul person yng Nghastell-nedd Port Talbot, ond mae’n uwch na 
chyfartaledd Cymru. 

 z Mae troseddau gwastraff yn achosi risgiau i gyflwr a gwydnwch ecosystemau a’r manteision a 
ddaw yn eu sgîl trwy gamreoli gwastraff. 

 z Mae mynd i’r afael â’n defnydd o adnoddau a’n gwastraff yn allweddol i gyflawni Cymru 
gwastraff sero a charbon sero net.  

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Yn 2018, amcangyfrifwyd mai cyfanswm y gwastraff a gynhyrchwyd yng Nghymru oedd 8.9 
miliwn o dunelli, heb gynnwys gwastraff mwyngloddio a chwarela, amaethyddiaeth, coedwigaeth 
a physgota. Amcangyfrifwyd bod y rhan fwyaf o’r gwastraff a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 2018 
yn deillio o’r sector adeiladu a dymchwel (53%), gyda’r sectorau masnachol (17%) a diwydiannol 
(16%) yn dilyn. I gymharu, gwastraff a gynhyrchwyd o ffynonellau aelwydydd (14%) oedd yn 
cyfrannu leiaf at gyfanswm y gwastraff a gynhyrchwyd. Nid yw’r ffigurau hyn ar gael ar lefel 
ranbarthol, ond fe’u cyflwynir yma i roi dealltwriaeth gyffredinol o’r gwastraff a gynhyrchir 
fesul sector. 

Yn 2020-21 cynhyrchodd Castell-nedd Port Talbot swm llai o wastraff na’r cyfartaledd yng Nghymru. 
Rhwng 2012-13 a 2020-21, mae Castell-nedd Port Talbot wedi lleihau swm y gwastraff a gynhyrchir 
(nad yw’n cael ei ailgylchu) fesul person o 281kg i 208kg. Mae’r wybodaeth isod yn rhoi trosolwg 
cryno o’r prif ffigurau ynghylch gwastraff aelwydydd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn 2020-21 a’r 
manteision o ran arbedion ac allyriadau a osgowyd.
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RECLYING RATE
NPT: 67.6%
WALES: 65%

TOTAL WASTE
PER PERSON
NPT: 466KG
WALES: 470KG

RESIDUAL WASTE
PER PERSON
NPT: 151KG
WALES: 163KG

SAVINGS
£5 MILLION
SAVED BY 
RECYCLING INSTEAD 
OF DISPOSAL

TOTAL
45K TONNES OF 
WASTE RECYCLED

CLIMATE CHANGE
19K TONNES OF 
CO2 EMISSIONS 
AVOIDED

MATERION ALLWEDDOL

Mae rheoli gwastraff yn effeithio ar y defnydd o adnoddau, a gall gael effaith ar yr ecosystemau 
o amgylch. Unwaith mae gwastraff wedi cael ei gynhyrchu, mae gofyn ei drin mewn cyfleusterau 
gwastraff sy’n defnyddio adnoddau ychwanegol megis tir, ynni a dŵr. Mae’r cyfleusterau 
hyn hefyd yn cynhyrchu allyriadau megis nwyon tŷ gwydr a thrwytholch, sy’n gallu niweidio 
ecosystemau lleol.

Mae modd i bron hanner (48.9%) y gwastraff gweddilliol o aelwydydd sy’n cael ei gasglu o ymyl y 
ffordd yng Nghymru gael ei ailgylchu’n gyffredinol. Gwastraff bwyd yw’r cyfrannwr unigol mwyaf 
at hyn, sy’n dangos bod cyfleoedd sylweddol yn parhau i atal gwastraff bwyd a gynhyrchir gan 
berchnogion tai yng Nghymru, a chynyddu cyfraddau ailgylchu trwy wella cyfranogiad mewn 
cynlluniau ailgylchu presennol. 

TROSEDDAU GWASTRAFF

Gall cymunedau ddioddef o arogleuon, sbwriel, llwch, sŵn, fermin a phlâu o glêr yn sgîl safleoedd 
â hawlenni nad ydynt yn cydymffurfio neu safleoed gwastraff anghyfreithlon. Ar ben hynny, 
mae ecosystemau’n dioddef pan gaiff gwastraff ei drin, ei storio neu ei waredu’n amhriodol, heb 
seilwaith cywir ac addas. Gall troseddau gwastraff ac arferion rheoli gwastraff gwael arwain at 
danau, sy’n effeithio ar seilwaith allweddol ac amwynderau lleol. Mae hyn yn effeithio ar ddiogelu 
pobl a’u hiechyd, lleoedd a gwydnwch ecosystemau. Pan gaiff gwastraff o Gymru ei reoli’n 
amhriodol dramor neu ei allforio’n anghyfreithlon trwy gamreolaeth, ceir effeithiau byd-eang 
megis llygru’r moroedd neu wastraff a adawyd mewn dociau. 
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Amcangyfrif o gostau troseddau gwastraff yn ôl math yng Nghymru 2015-16

Fel y dangosir yn y tabl uchod, gollwng sbwriel yn anghyfreithlon sy’n costio fwyaf o holl droseddau 
gwastraff Cymru. Profodd Castell-nedd Port Talbot duedd gyffredinol o ostyngiad yn yr achosion o 
ollwng sbwriel yn anghyfreithlon rhwng 2011 a 2018. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd 
yn nifer yr achosion. Mae’n werth nodi’n arbennig bod Castell-nedd Port Talbot wedi gweld cynnydd 
o 32% yn yr achosion o ollwng sbwriel yn anghyfreithlon yn ystod y pandemig. Tybiwyd mai’r ffaith 
bod canolfannau ailgylchu ar gau, yn unol â chyfyngiadau’r cyfnod clo, oedd yn gyfrifol am hyn.

TUEDDIADAU I’R DYFODOL

Mae cyflawni gwastraff sero erbyn 2050 a symudiad tuag at ôl troed materol un blaned i Gymru 
yn golygu bod angen economi gylchol sy’n mynd ymhell y tu hwnt i ailgylchu. Mae cynhyrchu 
gwastraff yn arwydd o’r pellter sydd gan Gymru i’w deithio o hyd i gyflawni cynhyrchu a threuliant 
cynaliadwy, gan gychwyn trwy ddylanwadu ar agweddau cymdeithas at normau gwastraff. Mae 
angen gwneud mwy i atal gwastraff rhag cael ei gynhyrchu os ydym i gyflawni gwastraff sero a 
bywyd un blaned. 

Mae strategaeth Economi Gylchol Llywodraeth Cymru ‘Tu Hwnt i Ailgylchu’ yn cyflwyno dyhead 
o ddefnyddio adnoddau un blaned a chynhyrchu dim gwastraff erbyn 2050 (ystyr gwastraff sero 
yw y bydd 100% o’r gwastraff sy’n dal i gael ei gynhyrchu yn 2050 yn cael ei ailddefnyddio neu 
ei ailgylchu fel adnodd). Bellach cydnabyddir mai Cymru sydd â’r gyfradd ailgylchu o aelwydydd 
uchaf yn y Deyrnas Unedig; yr ail uchaf yn Ewrop, a’r drydedd uchaf yn y byd. Mae Cymru’n pontio 
i fod yn genedl sydd â lefel uchel o ailgylchu, ac mae hynny’n elfen hanfodol o economi gylchol ac 
adnewyddol.

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/beyond-recycling-strategy-document.pdf
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BIOAMRYWIAETH

BETH MAE HYN YN EI OLYGU O SAFBWYNT LLESIANT?

Mae anifeiliaid, planhigion ac organebau eraill a’r cynefinoedd lle maent yn byw yn cyflawni 
ystod eang o rolau swyddogaethol mewn ecosystemau, ac yn y prosesau sy’n sylfaen ar gyfer 
y manteision mae cymdeithas yn dibynnu arnynt, megis cynhyrchu bwyd, dŵr glân neu beillio. 
Bioamrywiaeth yw’r sylfaen ar gyfer pob gweithgarwch economaidd a llesiant dynol. Os nad 
ydynt yn gydnerth, ni all ecosystemau gyflwyno’r gwasanaethau a’r manteision yr ydym yn 
dibynnu arnynt, yn y pen draw. 

Mae safleoedd a ddiogelir yn gwneud cyfraniad hanfodol i’n ffyniant economaidd ac yn fannau ar 
gyfer ymchwil ac astudiaethau gwyddonol, lle mae gwyddoniaeth yn arwain rheolaeth enghreifftiol. 
Amcangyfrifwyd bod y safleoedd hyn a ddiogelir yn unig yn cyfrannu £128m y flwyddyn i 
economi Cymru.

 z Gwydnwch Ecosystemau  z Crynodebau Cynefinoedd

Bydd yr adran sy’n dilyn yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:

PRIF NEGESEUON

 z Mae cyflwr byd natur yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ddarlun cymysg, oherwydd er bod y 
mwyafrif o gynefinoedd a’u bywyd gwyllt cysylltiedig o dan fygythiad, ac wedi cael eu gweld yn 
dirywio dros flynyddoedd lawer, mae rhai asedau sylweddol yn parhau. 

 z Mae gwydnwch cynefinoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn wael i raddau helaeth, a bernir 
mai coetir, dŵr croyw, a chreigiau a chlogwyni ucheldir yn unig sydd â lefel dda o wydnwch yn y 
sir.   

 z Gan fod colli cynefinoedd, eu difrodi a’u rheoli’n wael yn parhau i gyfrannu at argyfwng byd 
natur, ni fu erioed yn bwysicach manteisio ar gyfleoedd i gyflawni camau cadarnhaol, i wyrdroi 
tueddiadau, ac i wella ac adennill byd natur yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 z Mae hinsawdd newidiol yn debygol o effeithio ar gyflwr a dosbarthiad cynefinoedd a 
rhywogaethau, ac mae cynefinoedd sydd wedi diraddio yn cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd. 
Fodd bynnag, trwy sicrhau adferiad i fyd natur, gallwn hefyd fynd i’r afael â’r newid yn yr 
hinsawdd. Gall cynefinoedd llewyrchus gadw symiau aruthrol o garbon o dan glo, ochr yn ochr 
â darparu manteision hanfodol eraill sy’n ein helpu i addasu i hinsawdd y dyfodol, megis atal 
llifogydd, dŵr glân a gwella iechyd a llesiant. 
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CASTELL-NEDD PORT TALBOT: GWYDNWCH ECOSYSTEMAU

Gwydnwch ecosystemau yw capasiti ecosystemau i ddelio ag aflonyddu arnynt, naill ai 
trwy wrthsefyll, ymadfer, neu addasu iddyn nhw, ochr yn ochr â chadw eu gallu i gyflwyno 
gwasanaethau a manteision yn awr ac yn y dyfodol. Mae’r aflonyddu hwn yn cynnwys y canlynol 
(ond heb ei gyfyngu iddynt): colli cynefinoedd a rhywogaethau a’u dirywiad; newid yn yr 
hinsawdd; llygredd a rhywogaethau anfrodorol ymwthiol. 

Mae nod llesiant ‘Cymru Gydnerth’ yn cyfeirio at ‘Genedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd 
bioamrywiol naturiol sydd ag ecosystemau gweithredol, iach, sy’n cynnal gwydnwch cymdeithasol, 
economaidd ac ecolegol a’r gallu i addasu i newid’. Yn ei hanfod, mae’r nod hwn yn cydnabod bod 
ecosystemau cydnerth yn sylfaen ar gyfer ffyniant economaidd a chymdeithasol a bod rhaid i’n 
hecosystemau fod yn iach a gwrthsefyll bygythiadau ac aflonyddwch os ydynt i wireddu’r manteision 
a all ddeillio o fyd natur.

Mae Gwydnwch Ecosystemau yn hanfodol i bobl a chymunedau Cymru, trwy ganiatáu i ni elwa o 
wasanaethau ecosystemau a’r adnoddau naturiol maen nhw’n eu darparu, p’un ai aer a dŵr glân 
yw hynny, darparu bwyd, caniatáu i ni allu addasu’n well i’r newid yn yr hinsawdd a digwyddiadau 
eithafol fel sychder neu lifogydd, neu’n syml trwy werth cynhenid bioamrywiaeth a thirweddau. 
Trwy sicrhau adferiad i fyd natur, gallwn helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yr un pryd. 
Gall cynefinoedd llewyrchus gadw symiau aruthrol o garbon yn ddiogel o dan glo, ochr yn ochr â 
darparu manteision hanfodol eraill sy’n ein helpu i addasu i hinsawdd y dyfodol, megis atal llifogydd, 
dŵr glân a gwella iechyd a llesiant. 

Mae pwyso a mesur gwydnwch yn uniongyrchol yn anodd oherwydd bod ecosystemau yn gymhleth 
ac yn ddeinamig. Un dull pragmatig yw meddwl am y berthynas rhwng priodweddau gwydnwch 
ecosystemau a’r nodweddion sy’n dod i’r amlwg fel dangosyddion gwydnwch. Mae gan ecosystemau 
lawer o briodweddau, ond y rhai hawsaf i’w deall a’u hasesu yw amrywiaeth, cwmpas, cyflwr a 
chysylltedd. Bydd y priodweddau hyn, o’u cyfuno, yn dylanwadu ar allu ecosystem i addasu ac 
ymadfer wedi newid neu i’w wrthsefyll.  

Fframwaith ‘DECCA’
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AMRYWIAETH

Mae amrywiaeth yn bwysig ar bob lefel a graddfa, o enynnau i rywogaethau, ac o gynefinoedd i 
dirweddau. Mae’n cynnal cymhlethdod swyddogaethau ecosystem a’r rhaeadr o ryngweithio sy’n 
cyflwyno gwasanaethau a manteision, felly mae amrywiaeth yn bwysig i wella capasiti’r system 
gyfan i addasu i newid yn y dyfodol. 

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot 950ha o dir a ddiogelir, 21 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SoDdGA) a 3 safle sydd wedi’u dynodi’n SoDdGA ac Ardal Gadwraeth Arbennig (AGA), 
y ddwy elfen yn rhannol o fewn Castell-nedd Port Talbot. Mae’r cynefinoedd a gynrychiolir gan y 
SoDdGAoedd yn amrywio o rostir ucheldir i gorsydd iseldir a thwyni tywod. 

Yn ogystal â Gwarchodfeydd Natur Lleol (LNRs), Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (NNRs), 
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), a dynodiadau Ramsar ac Ardal Gadwraeth 
Arbennig (AGA), mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi nodi 8000ha o gynefinoedd sy’n 
cymhwyso o dan y canllawiau cenedlaethol ar gyfer Safleoedd sy’n Bwysig o safbwynt Cadwraeth 
Natur. O’r rhain mae 4372ha yn gyrsiau dŵr ac mae 1872ha yn goetir hynafol lled-naturiol. Mae’r 
gweddill yn cynnwys nodweddion arfordirol (twyni tywod, morfa heli), glaswelltir (niwtral, asid, 
gwlyb), rhostir, cors, brigiadau creigiog a thir a ddatblygwyd yn flaenorol, yn ogystal â dynodiadau 
penodol ar gyfer rhywogaethau o blanhigion, adar, infertebratau ac ymlusgiaid. Nid arolwg 
cynhwysfawr o’r sir yw hwn, ond proses barhaus o ddynodi ac ailasesu. Mae Cyngor Castell-nedd 
Port Talbot yn rheoli nifer o safleoedd pwysig sydd yn eu perhnogaeth, gan gynnwys Parciau Gwledig 
a Gwarchodfeydd Natur Lleol. 
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Mae safleoedd a ddiogelir (Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig, Safleoedd sy’n Bwysig o safbwynt 
Cadwraeth Natur, ACAoedd, SoDdGAoedd, a Gwarchodfeydd Natur Lleol) yn chwarae rhan 
hollbwysig yng ngwydnwch ecosystemau, gan weithredu fel cronfeydd bioamrywiaeth sy’n gallu llifo 
i’r tirlun ehangach os bydd amodau’n caniatáu hynny. Fodd bynnag, mae safleoedd o’r fath yn mynd 
yn fwyfwy ynysig oherwydd gweithgarwch dynol, sydd wedyn yn golygu bod ecosystemau’n mynd 
yn llai cydnerth ac yn fwy darniog. O ganlyniad, yr her yw sicrhau bod cynefinoedd yn cael eu hadfer 
a’u cysylltu trwy rwydweithiau ecolegol cydnerth ehangach, er mwyn iddyn nhw fedru gweithredu’n 
ystyrlon a darparu manteision cymdeithasol ac economaidd ehangach. Dylid rhoi blaenoriaeth i 
reolaeth fwy cyfannol ar rwydweithiau cynefinoedd, gan weithio gyda phrosesau naturiol. 

Mae’n werth nodi’n arbennig amrywiaeth ecosystemau arfordirol Castell-nedd Port Talbot, sy’n 
darparu cynefinoedd ar gyfer traean o rywogaethau blaenoriaeth Castell-nedd Port Talbot, er eu bod 
yn cynrychioli 1% yn unig o’r tir a geir yn y sir. 

Mae symiau mawr o laswelltir a adferwyd ar domenni glo hefyd i’w gweld yn y sir, fel ar Domen y 
Bryn a gwaith Glo Brig Selar ger Cwmgwrach.  Mae gan rai o’r safleoedd hyn glytwaith cymhleth 
o gynefinoedd ac amrywiaeth cyfoethog o rywogaethau glaswelltir, yn aml gyda rhywogaethau 
allweddol fel Tegeirian y Wenynen, y Tegeirian Brych, Ysgallen Siarl, Cnau’r Ddaear a’r Peradyl Garw.

Ar ôl cau a chlirio diwydiant trwm, gall y clytwaith o dir agored sy’n cael ei greu ddarparu cyfleoedd 
a noddfa ar gyfer rhywogaethau anghyffredin, yn arbennig rhywogaethau sy’n gysylltiedig â 
chynefinoedd arfordirol. Mae creu cynefinoedd arfordirol, mosaig agored yng Nghastell-nedd Port 
Talbot, fel ar Barc Ynni Baglan, yn adnoddau pwysig a bioamrywiol, ac yn cynnal yr amrywiaeth 
mwyaf o rywogaethau yng Nghastell-nedd Port Talbot, megis y Gornchwiglen, y Llinos, y 
Gardwenynen Feinlais, y Glesyn Bach, Troellig yr Hydref, a Phenigan y Porfeydd. Hefyd mae ein 
cynefinoedd coetir a gwlyptir yn gartref i rai infertebratau prin iawn, gan gynnwys y Chwilen Ddaear 
Las a Chorryn Rafft y Ffen.

CWMPAS

Bydd cwmpas neu faint ecosystem yn effeithio ar ei gallu i addasu, ymadfer neu wrthsefyll 
aflonyddu. Gall llai o rywogaethau oroesi mewn llain sy’n llai o faint, a bydd demograffeg 
rhywogaethau yn newid wrth golli cynefin, gan arwain at golli rhywogaethau a dirywiad yn yr 
ecosystem. 

Mae Castell-nedd Port Talbot yn cynnal mosaig cyfoethog o wahanol gynefinoedd, y dylanwadwyd 
arnynt gan hanes hir o weithgarwch ac arferion rheoli tir dynol. Castell-nedd Port Talbot yw’r sir 
fwyaf coediog yng Nghymru, ac er bod llawer o’r coed yn goetir conifferau, mae cryn dipyn o’r 
coetir collddail hynafol yn goroesi, yn arbennig ym Mro Nedd. Mae 18094ha neu 40% o gyfanswm 
arwynebedd tir Castell-nedd Port Talbot wedi’i orchuddio gan gynefinoedd coetir. Mae gwrychoedd 
hynafol yn llawn rhywogaethau yn digwydd ar draws Castell-nedd Port Talbot, yn nodweddiadol 
ar godiadau tir ar hyd hen lonydd plwyfol. Maent yn ffurfio rhwydwaith cysylltedd pwysig ar gyfer 
cynefinoedd coediog yn y sir. 
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Collwyd symiau aruthrol o gynefinoedd arfordirol yn llawn rhywogaethau yn ystod y 100 mlynedd 
diwethaf. Cyn y 19eg ganrif, roedd twyni tywod bron yn amgylchynu Bae Abertawe yn llwyr, gyda 
chyfanswm arwynebedd o ryw 3300 ha, ond erbyn diwedd yr 20fed ganrif roedd bron dau draean o 
ardal y twyni wedi diflannu. O ganlyniad i ddatblygiadau diwydiannol a threfol ar raddfa fawr, mae’r 
rhan fwyaf o’r rhes berffaith, ddi-dor o dwyni arfordirol rhwng afonydd Tawe a Chynffig wedi cael eu 
colli, eu datgysylltu a’u diraddio, ynghyd â symiau sylweddol iawn o gorstir arfordirol. 

Mae’r glaswelltir yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd wedi’i wella i raddau yn cynnal nifer fawr o 
rywogaethau blaenoriaeth, ac mae’n un o adnoddau bioamrywiaeth pwysicaf y sir. Gwaetha’r modd, 
hwn hefyd yw’r cynefin sydd wedi colli fwyaf o dir o ran cwmpas, cyflwr a chysylltedd. Mae hyn yn 
arbennig o wir am ddolydd gwair yn llawn rhywogaethau a glaswelltir corslyd bioamrywiol, sy’n brin, 
yn ddigyswllt ac yn aml yn cael eu rheoli’n wael neu eu hesgeuluso. 

Mae Castell-nedd Port Talbot hefyd yn gartref i gynefinoedd ucheldir helaeth, gan gynnwys 
glaswelltir corsiog, glaswelltir/rhostir asid a gweundir a ffridd. Mae 9455ha o’r cyfryw gynefinoedd 
yn gorchuddio 21% o’r tir yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae tirlun ucheldir Castell-nedd Port 
Talbot wedi newid yn sylweddol yn ystod y 70 mlynedd diwethaf. Plannwyd conifferau ar lawer o’r 
gweundir a’r rhos a fu ar un adeg yn helaeth yno, a gwnaed rhannau eraill yn dir pori gwell. Fodd 
bynnag, mae rhai ardaloedd sylweddol o weundir yn parhau, yn arbennig yn sector gogleddol y sir. 

CYFLWR

Effeithir ar gyflwr ecosystem gan bwysau lluosog a chymhleth sy’n gweithredu fel mathau 
o aflonyddu ar ffurf “pwls” byrdymor a “gwasgfa” fwy hirdymor, sy’n effeithio ar wydnwch 
cymunedau ecolegol a’u gallu i wrthsefyll, dyfalbarhau neu ymadfer. Gall y pwysau amharu ar y 
ffactorau biotig (biolegol) ac afiotig (amgylcheddol) sy’n gysylltiedig â chynefin neu rywogaeth. 

Cyfyngir ar ein dealltwriaeth o gyflwr cynefinoedd a rhywogaethau yng Nghastell-nedd Port Talbot 
gan argaeledd data monitro, ac mae adnoddau ar gyfer monitro yn aml yn brin. 

Aseswyd cyflwr ACAoedd a SoDdGAoedd daearol, dŵr croyw a morol Castell-nedd Port Talbot 
mewn ‘asesiad gwaelodlin’ diweddar (2021). Dangosodd hwn fod cyflwr nodweddion oddi mewn i 
safleoedd a ddynodwyd yn anffafriol neu’n anhysbys i raddau helaeth. Mae’r 21 o safleoedd sydd 
wedi’u diogelu yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi’u seilio ar 46 o nodweddion, y mae 3 ohonynt 
mewn cyflwr ffafriol, 18 mewn cyflwr anffafriol, a 24 yn anhysbys.

Mae’r mwyafrif o’r safleoedd hyn a ddiogelir mewn cyflwr anffafriol neu anhysbys, sy’n golygu, 
er eu bod yn dal o werth ecolegol aruthrol, y gellid eu gwella. Y prif reswm am hyn yw nad yw 
SoDdGAoedd wedi bod yn cael eu rheoli yn y ffyrdd mwyaf priodol, neu nad ydynt wedi cael eu 
rheoli’n dda yn y gorffennol, ac maen nhw mewn cyfnod o adferiad.   
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Mae data ynghylch cyflwr rhwydweithiau cynefinoedd ehangach (gan gynnwys SINCs) hefyd yn 
ddiffygiol at ei gilydd. Mae gan bob Gwarchodfa Natur Leol gynllun rheoli, er bod rhai’n cael eu 
diweddaru ar hyn o bryd. 

Mae diffyg rheolaeth yn effeithio ar gyflwr llawer o safleoedd ac mae cael hyd i adnoddau ar gyfer 
rheoli yn her allweddol – yn arbennig ar gyfer safleoedd mewn perchnogaeth breifat. Mae rhai 
cynefinoedd, megis glaswelltir lled-naturiol, yn arbennig o agored i niwed oherwydd pa mor fuan 
gall safleoedd ddirywio neu ymddatod yn absenoldeb rheolaeth ffafriol. Collwyd swm anhygoel o 
97% o’r glaswelltir iseldir lled-naturiol yng Nghymru a Lloegr yn ystod yr 20fed ganrif. 

Ymhlith y pwysau arall sy’n effeithio ar gyflwr cynefinoedd mae pwysau datblygu, arferion rheoli tir 
amhriodol a rhywogaethau ymwthiol. 

CYSYLLTEDD

Mae cysylltedd yn cyfeirio at y cysylltiadau rhwng ac o fewn cynefinoedd, a all fod ar ffurf 
coridorau ffisegol, cerrig camu yn y tirlun, neu ardaloedd o’r un math o lystyfiant, neu rai 
cysylltiedig, sydd gyda’i gilydd yn creu rhwydwaith sy’n galluogi llif neu symudiad genynnau, 
rhywogaethau ac adnoddau naturiol (y cyfeirir ato’n aml fel “rhwydwaith swyddogaethol 
ecolegol”). Mae ffactorau amgylcheddol megis daeareg, math o bridd neu gysylltiadau hydrolegol 
yn effeithio ar gysylltedd môr / tirwedd. Yn achos unrhyw rywogaeth benodol, mae cysylltedd 
yn gysylltiedig â’r pellter cymharol y mae rhywogaethau’n ei deithio i fwydo, bridio a chwblhau 
cylchoedd bywyd y gall fod angen gwahanol amgylcheddau ar eu cyfer.  

Mae CNC wedi datblygu cyfres o fapiau rhwydweithiau cynefinoedd. Mae’r rhain yn adnodd 
allweddol ar gyfer deall a llywio ymyriadau i wella cysylltedd ecolegol, ac yn sgîl hynny i helpu i 
feithrin gwydnwch ecosystemau. Mae’r mapiau’n darparu dealltwriaeth gyffredinol o gysylltedd 
ecolegol oddi mewn i dirweddau a gwerth unrhyw ddarn o gynefin yng Nghymru o ran ecosystemau. 
Mae mapiau ar gael ar gyfer Cymru gyfan, ac maent yn cwmpasu’r prif fathau o gynefinoedd daearol 
(coedwig llydanddail, glaswelltir lled-naturiol, rhostir, ffen, cors a thwyni tywod). 

Mae’r mapiau rhwydwaith yn amlygu rhwydweithiau glaswelltir sydd â chysylltiadau da yng 
ngogledd-orllewin y sir, uwchben Clydach ac ar ochr orllewinol Cwm Nedd, sy’n cynnwys 
SoDdGAoedd Hafod Wennol, Frondeg,Tairgwaith a Chilybebyll.

Mae’r mapiau hefyd yn amlygu rhwydweithiau coetir blaenoriaeth ar hyd Cwm Tawe a Chwm Nedd. 
Mae coetir Castell-nedd Port Talbot hefyd yn rhan o rwydwaith coetir ehangach pwysig sy’n darparu 
cysylltedd swyddogaethol trwy ACA Coedydd Nedd a Mellte hyd at ACA Coed Ffawydd Caerdydd yn 
y de-ddwyrain. Nodir rhwydweithiau rhostir sy’n flaenoriaeth hefyd ar Gefn Gwrhyd.
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Mae rhwydweithiau cynefinoedd yn fwy darniog o amgylch canolfannau trefol fel Castell-nedd a 
Phort Talbot. Mae cryn heriau i gynnal a gwella cysylltedd ar draws y dirwedd drefol, ac mae rôl 
seilwaith gwyrdd wedi’i leoli’n dda yn bwysig, fel y mae’r cyfleoedd ar gyfer cysylltedd a gyflwynir 
gan erddi trefol a thir mewn perchnogaeth gyhoeddus. Gall cynnal rhwydweithiau o goed a pherthi 
trefol mewn cyflwr da hefyd wella cysylltedd rhwng amgylcheddau gwledig a threfol. 

CYNEFINOEDD

Daw’r adran ganlynol o Adroddiad Cyflwr Byd Natur y Bartneriaeth Natur Leol. 

Gweler isod am grynodeb o’r mathau o gynefinoedd a geir yng Nghastell-nedd Port Talbot. 

Cynefin/Ecosystem 
Cyffredinol Statws Bygythiadau Allweddol Enghreifftiau Allweddol o 

Gyfleoedd

Coetir Da Planhigion anfrodorol 
ymwthiol

Clirio INNS, rheoli coetir 
cymuned/gwarchodfeydd 
natur lleol, cynyddu 
ymwybyddiaeth o’r chwilen 
ddaear las

Cynefinoedd Arfordirol Gwael

Colli cynefin / cysylltedd, 
Pwysau datblygu, Diffyg 
rheolaeth briodol, Diffyg 
rheolaeth ar hamdden, 
Planhigion anfrodorol 
ymwthiol

Rheoli twyni tywod, lleihau’r 
aflonyddu ar adar, ailgyflwyno 
planhigion, clirio INNS
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Cynefinoedd Mosaig 
Agored

Da (ond y 
dyfodol yn 
ansicr)

Colli cynefin/ cysylltedd, 
Pwysau datblygu, 
Olyniaeth, Diffyg 
Ymwybyddiaeth, 
Planhigion anfrodorol 
ymwthiol

Strategaeth rheoli ar gyfer 
safleoedd, diogelu safleoedd 
allweddol trwy ddynodi, 
cynyddu ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd

Glaswelltir lled-naturiol a 
chorsiog Gwael

Colli cynefin/ cysylltedd, 
Pwysau datblygu, Diffyg 
rheolaeth briodol, 
Diffyg ymwybyddiaeth, 
Planhigion anfrodorol 
ymwthiol

Caru Gwenyn Castell-nedd 
Port Talbot i barhau i reoli 
ymylon ffyrdd, ymgysylltu â 
pherchnogion tir cyhoeddus 
eraill i annog rheolaeth 
debyg, sefydlu pori cadwraeth 
ar safleoedd

Trefol Gweddol

Colli cynefin/ cysylltedd, 
Diffyg rheolaeth briodol, 
Diffyg ymwybyddiaeth, 
Planhigion anfrodorol 
ymwthiol

Prosiect Gwenoliaid, asesu 
mynwentydd i ganfod 
cyfleoedd i’w gwella, Garddio 
di-fawn, Prosiect strydoedd 
sy’n caru gwenyn

Rhostir a Gweundir Gwael

Colli cynefin/ cysylltedd, 
Diffyg rheolaeth briodol, 
Planhigion anfrodorol 
ymwthiol

Cynnal a gwella’r rheolaeth 
bresennol ar gyfer 
Britheg y Gors, Cynyddu 
ymwybyddiaeth o’r Wiber, 
atal plannu coed, adfer 
cynefinoedd

Ffermdir Amgaeedig Anhysbys Colli cynefin/ cysylltedd

Parhau â Phrosiect y Dylluan 
Wen, arolwg chwyn âr, 
ymgysylltu â ffermwyr a 
pherchnogion tir a’u cefnogi i 
weithredu o blaid byd natur

Gwlyptir Gwael

Colli cynefin/ cysylltedd, 
Diffyg rheolaeth briodol, 
Llygredd, Planhigion 
anfrodorol ymwthiol

Ailsefydlu pori adferol yn 
SoDdGA Fforest Goch, adfer 
mawndiroedd sydd wedi 
diraddio lle bynnag y bo 
modd (e.e. Mawndiroedd 
Coll), adfer pyllau

Dŵr Croyw Da Llygredd, Planhigion 
anfrodorol ymwthiol

Dargyfeirio allbynnau 
carthffosydd cyfunedig, rheoli 
llif naturiol, lleihau llygredd 
dŵr mwynol, annog defnydd 
o SUDS

Morol Gwael/
Gweddol

Llygredd, Planhigion 
anfrodorol ymwthiol

Gweithio gyda phartneriaid i 
leihau’r llygredd sy’n cyrraedd 
cynefinoedd morol, annog 
bioddiogelwch i leihau INNS, 
annog cofnodion biolegol i 
adeiladu sylfaen o dystiolaeth

Creigiau a Chlogwyni 
Ucheldir Da Olyniaeth, Planhigion 

anfrodorol ymwthiol
Clirio rhywogaethau ymwthiol 
o goed
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MATERION ALLWEDDOL

Mae bioamrywiaeth yn gronfa gritigol o adnoddau naturiol sy’n colli tir yng Nghymru 
ac ar draws y byd.  

Mae colli bioamrywiaeth yn cyflymu’n fyd-eang ar raddfa ddigynsail, gyda rhyw 1 filiwn o 
rywogaethau anifeiliaid a phlanhigion bellach yn wynebu bygythiad marw allan, llawer ohonynt o 
fewn y degawdau nesaf. Mae gwahanol agweddau ar fioamrywiaeth yn ennill ac yn colli ar draws 
Cymru. Fodd bynnag, mae’r duedd gyffredinol yn adlewyrchu’r darlun byd-eang ac yn un sy’n colli tir.
 
Mae amrywiaeth o bwysau a galwadau’n effeithio ar fioamrywiaeth. Y pum sbardun pwysicaf yw 
newid defnydd o’r tir a’r môr, ecsbloetio rhywogaethau’n uniongyrchol, y newid yn yr hinsawdd, 
llygredd a rhywogaethau anfrodorol ymwthiol. Yn y Deyrnas Unedig, nodwyd mai dwysáu 
amaethyddol sy’n cael yr effaith unigol fwyaf ar fioamrywiaeth. Mae’r newid yn yr hinsawdd hefyd 
yn cael effaith sylweddol ar fioamrywiaeth. Mae rhywogaethau’n newid eu cwmpas daearyddol wrth 
i’r hinsawdd gynhesu. 

Mae adroddiad Cyflwr Byd Natur Castell-nedd Port Talbot yn adrodd am nifer o faterion a 
bygythiadau allweddol i’r cynefinoedd a’r rhywogaethau lleol. 

 z Colli cynefin a cholli cysylltedd: gall hyn fod o ganlyniad i lawer o ffactorau, ond mae colli 
ardaloedd cynefin yn gyffredinol wedi dadleoli llawer o rywogaethau oedd yn byw yn y sir, ac 
mae diffyg cysylltedd rhai cynefinoedd yn gwaethygu’r broblem hon trwy ynysu rhywogaethau 
a lleihau dichonoleb y boblogaeth yn y tymor hir, e.e. Britheg y Gors mewn cynefinoedd 
glaswelltir corsiog. Mae colli cynefin a lleihau cysylltedd yn hollbresennol ar draws y rhan fwyaf 
o gynefinoedd daearol, a rhoddir sylw i lawer o’r pwysau mwy penodol sy’n achosi colledion o’r 
fath yn y pwyntiau sy’n dilyn.   

 z Pwysau Datblygu: mae hyn wedi effeithio’n arbennig ar gwmpas a chysylltedd cynefinoedd 
arfordirol, cynefinoedd mosaig agored, a glaswelltir lled-naturiol. Mae gwasgfa arfordirol wedi 
golygu nad oes fawr ddim lle ar ôl i symud yn y dyfodol mewn ymateb i’r newid yn yr hinsawdd 
ac mae cynefinoedd a rhywogaethau’n dal i gael eu colli i ddatblygu. 

 z Diffyg rheolaeth briodol: mae hyn wedi effeithio’n arbennig ar gyflwr ac amrywiaeth detholiad 
o gynefinoedd, gan gynnwys cynefinoedd arfordirol, glaswelltir lled-naturiol, cynefinoedd trefol, 
rhostir a gweundir, a gwlyptiroedd. Mae esgeuluso cynefinoedd yn llawn cymaint o bryder â 
gwella amaethyddol a phori gormodol neu goedwigo. Mae’r olaf yn destun pryder sylweddol yn 
achos mawndiroedd, gan fod llawer o’r adnodd mawndir ucheldir yn y sir o dan goedwigaeth ar 
hyn o bryd. 
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 z Diffyg rheolaeth ar weithgareddau hamdden mewn lleoliadau sensitif: mae hyn nid yn unig yn 
cynnwys beiciau modur oddi ar y ffordd, ond hefyd mynd â chŵn am dro a hedfan dronau, sydd 
fel ei gilydd yn gallu cael effeithiau niweidiol ar fyd natur, e.e. trwy achosi erydiad cynefinoedd 
arfordirol neu aflonyddu ar rywogaethau sensitif fel safleoedd clwydo adar hirgoes neu adar sy’n 
nythu. 

 z Newidiadau olyniaeth: heb reolaeth briodol gellir colli adnoddau bioamrywiaeth allweddol 
trwy olyniaeth wrth i brysgwydd a rhywogaethau brodorol o bren gymryd drosodd. Mae hyn yn 
destun pryder arbennig yn achos cynefinoedd mosaig agored. 

 z Diffyg ymwybyddiaeth: mae diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o bwysigrwydd llawer 
o gynefinoedd a rhywogaethau yn y sir, beth yw manteision byd natur i bobl a sut mae 
gweithgareddau pobl yn effeithio ar fyd natur. Mae angen newid ymddygiad ac agwedd i 
wyrdroi’r dirywiad ac annog rheolaeth dda. Mae angen hyn yn arbennig yn achos cynefinoedd 
mosaig agored, glaswelltir lled-naturiol a chynefinoedd trefol. 

 z Llygredd: mae llygredd, gan gynnwys dŵr mwyngloddio a rhedlif carthion, ac ewtroffigedd yn 
bryderon allweddol ar gyfer cynefinoedd gwlyptir, dŵr croyw a morol, gan eu bod yn achosi 
lleihad yn amrywiaeth y cynefinoedd hyn.

 z Rhywogaethau anfrodorol ymwthiol: mae’r ffaith bod rhywogaethau anfrodorol ymwthiol yn 
ennill tir yn cael effaith niweidiol ar bob cynefin yng Nghastell-nedd Port Talbot, gyda llawer 
o rywogaethau ymwthiol yn gwthio i mewn i dir fflora a ffawna brodorol ac yn cystadlu’n 
llwyddiannus yn eu herbyn.

TUEDDIADAU I’R DYFODOL

Mae bioamrywiaeth yn colli tir ar lefel fyd-eang, gyda chyfraddau o golled a marw allan na 
welwyd eu tebyg yn hanes y ddynoliaeth, ac mae hynny’n cyflymu. Nid yw’r effaith ar ein 
bioamrywiaeth yng Nghymru yn wahanol, gan fod 1 o bob 6 rhywogaeth mewn perygl o farw 
allan, a bod 73 o rywogaethau wedi’u colli o Gymru ers y 1970au.   

Ar raddfa Cymru gyfan, mae SoNaRR 2020 yn dweud wrthyn ni nad yw llawer o’n hecosystemau yn 
gydnerth yn wyneb newid annisgwyl neu nas rhagwelwyd oherwydd bod un agwedd neu fwy arnynt 
yn annigonol. Mae’n dod i’r casgliadau canlynol: 

 z Bernir mai 13% yn unig o gynefinoedd Cymru 
sydd â lefelau uchel o amrywiaeth. Mae’r 
graddau’n dangos nad yw ecosystemau yn 
gydnerth, ac nad yw llawer o rywogaethau 
yn ymadfer. 

 z Mae maint ardal fechan o leiaf 43% o 
gynefinoedd Cymru yn awgrymu bod eu 
cwmpas yn annigonol, ac mae’n cynnig lefel 
isel o wydnwch. 

 z Mae cyflwr yr holl ecosystemau ar draws 
Cymru yn isel (67%) i ganolig (33%) ar draws 
Cymru, heb ddim cynefinoedd sydd wedi’u 
graddio’n uchel. 

 z Mae gan 70% o Ecosystemau Cymru 
gysylltedd isel i ganolig. Mae’r graddau’n 
awgrymu y bydd rhywogaethau’n cael bod 
addasu i’r newid yn yr hinsawdd a mathau 
eraill o bwysau yn heriol. 
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Er nad oes gennym ddata cynhwysfawr, mae’n debygol bod y sefyllfa yng Nghastell-nedd Port 
Talbot yn debyg. Gwelsom gynefinoedd yn cael eu colli fesul tipyn a’u darnio oherwydd pwysau 
datblygu, defnydd amhriodol o dir a diffyg rheolaeth, a phwysau cynyddol ar gyflwr ecosystemau yn 
sgîl effeithiau fel INNS, coed ynn yn marw, a mwy o bwysau gan weithgareddau hamdden, ymhlith 
pethau eraill. 

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn debygol o waethygu’r pwysau ar gyflwr ecosystemau ymhellach, 
ac mae’n debygol y gwelwn newidiadau yn nosbarthiad, cwmpas a chyflwr cynefinoedd. Mae 
rhagamcanion twf poblogaeth ac anghenion tai yng Nghastell-nedd Port Talbot hefyd yn debygol o 
roi mwy o bwysau ar gynefinoedd lled-naturiol. 

Mae gwrthdaro cynyddol rhwng twf economaidd a diogelu’r amgylchedd, ac mae angen newid 
trawsffurfiannol i ymdrin â hyn yn y tymor hir. 
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http://www.hwa.uk.com/site/wp-content/uploads/2018/11/POL_10.28-know-your-river-river-tawe-salmon-and-sea-trout-catchment.pdf
https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/water/water-available-in-our-catchments/?lang=en
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