CRhT2 Gorllewin Cymru – Ffurflen Sylwadau Ymgynghori
Enw'r Ddogfen:

CRhT2 Gorllewin Cymru – Drafft Adroddiad Cwmpasu AAS ar gyfer Sylw CSGRhif y Prosiect:9S9001

Sylwadau Cyffredinol:

I'w ddychwelyd at:

Adolygydd:

V Schlottman

Sefydliad:

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Enw

Dyddiad

Ymateb RH

Enw

Dyddiad

Rwy'
n credu ei fod yn dda iawn yn gyffredinol ac wedi'
i gyflwyno'
n eglur.
Cyfeirnod paragraff

Sylw

Crynodeb

Nid yw mewn gwirionedd yn crybwyll y gall fod angen adleoli / effaith ar
gymunedau yn y dyfodol os bydd y cynnydd disgwyliedig yn lefel y môr yn
digwydd, fel y mae rhai o bolisïau CRhT2 yn argymell. Byddwn wedi meddwl bod
hon yn effaith sylweddol ar y bobl sydd angen eu cynnwys.

V Schlottman

Diweddarwyd y crynodeb i adlewyrchu’r angen all fod i adleoli / effaith ar
01-Oct-10 gymunedau yn y dyfodol os bydd y cynnydd disgwyliedig yn lefel y môr yn
digwydd.

P.Brunner

03/11/2010

1.3.4

Dylid cyfeirio at Lywodraeth Cynulliad Cymru.

V Schlottman

01-Oct-10

Ymgorfforwyd cyfeiriad at Lywodraeth Cynulliad Cymru yn Adran 1.3.4 o’r
ER.

P.Brunner

03/11/2010

03/11/2010

Tabl 4.1

Nid wyf yn cael y tabl hwn yn eglur iawn, ac nid yw’r testun yn ei egluro mewn
gwirionedd. Mae’r theori’n dda ac mae angen asesu gwrthdaro rhwng amcanion.
V Schlottman
Fodd bynnag, rwy’n credu fod angen mwy o esboniad pam fod dau ganlyniad hollol
wahanol ar gyfer pob cymhariaeth (dim gwrthdaro – gwyrdd a gwrthdaro – oren)

Fel y nodwyd yn Adran 4 o’r ER – mae Tabl 4.1 yn dangos lle gall cyflawniad
penodol o un amcan ar lefel y PDZ beri bod amcan arall heb gael ei gyflawni
neu hyd yn oed effeithio er gwaeth ar y buddiannau sy’n cael eu ‘cefnogi’ gan
yr amcan hwnnw a chaiff gwrthdaro o’r fath ei amlygu fel rhes oren. Lle nad
oes unrhyw wrthdaro neu lle bo’r amcan yn cefnogi cyflawni amcan arall,
mae’r rhes yn cael ei hamlygu’n wyrdd. Fodd bynnag, gall gwahanol
01-Oct-10
P.Brunner
wrthdrawiadau ddigwydd ar gyfer yr amcanion mewn ymateb i ganlyniadau
cadarnhaol a negyddol. Er enghraifft, rhwng amcanion yr amgylchedd naturiol
ac amcanion cysylltiedig â phobl, gall caniatáu i brosesau naturiol ddigwydd
(a datblygiad ac ymestyniad cynefinoedd newydd neu wahanol o ganlyniad)
beri colli asedau dynol (treftadaeth adeiledig, archeoleg, isadeiledd,
anheddau).

Methodoleg

Da, eglur ac wedi’i gyflwyno’n dda. Mae manylion a chanlyniadau’r asesiadau’n
cael eu cyflwyno’n eglur, ynghyd â lliniaru yn yr atodiadau. Ni allaf wneud
sylwadau mewn gwirionedd ar y canfyddiadau ymhob man am nad wyf yn eu
hadnabod yn ddigon da. Y gobaith yw y bydd hyn yn cael ei weld gan weithredwyr
lleol a thrwy weithio’n agos gyda chymunedau lleol.

01-Oct-10 Nodwyd.

P.Brunner

03/11/2010

Yn y tablau asesu rwy’n synnu bod symudiad cymunedau e’n cael ei asesu fel
effaith negyddol gymedrol tra bo colli llwybr yr arfordir yn effaith negyddol
sylweddol. Rwy’n cymryd mai adlewyrchiad o’r graddfeydd effaith yw hyn, e.e. os
V Schlottman
yw’n digwydd ymhob un o’r PDZ neu’r rhan fwyaf ohonynt. Ond mae’n debygol o
beri adwaith yn y cymunedau hynny sydd mewn perygl ac efallai bod angen mwy o
esboniad neu ystyriaeth ar sut i gyfleu’r negeseuon hyn.

Mae llwybrau arfordir gorllewin Cymru o arwyddocâd cenedlaethol gydag
unrhyw effaith bosibl arnynt (naill ai negyddol neu gadarnhaol) yn cael ei
01-Oct-10 dosbarthu fel sylweddol. Mewn rhai achosion, efallai na fydd modd symud y
llwybrau (mewn cymhariaeth ag addasu cymunedau), fyddai’n cael eu colli
gyda pholisïau fel NAI neu MR ac, felly, yn peri cryn effaith negyddol.

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad C

Mae tablau asesu SoDdGA yn nodi cryn effeithiau negyddol ar rai SoDdGA ond
heb awgrymu unrhyw liniaru (mewn rhai achosion). Os nad oes unrhyw ffordd o
liniaru o fewn y SoDdGA dan sylw yna a yw gwneuthurwyr penderfyniadau’n
gorfod ei dderbyn, neu a ddylem ni fod yn lliniaru yn rhywle arall? Mae angen ei
ddogfennu'
r naill ffordd neu’r llall.

V Schlottman

01-Oct-10

Diweddarwyd Atodiad C i ymgorffori lliniaru ar gyfer holl effeithiau negyddol
sylweddol ar SoDdGA.

P.Brunner

03/11/2010

Tabl 2.2

Mae’n datgan yn Nhabl 2.2 mai amcan yw osgoi’r effaith ar..... safleoedd
cadwraeth a ddynodwyd yn lleol (Gwarchodfeydd Natur Lleol a gwarchodfeydd
RSPB). Ond nid yw’n ymddangos bod y tablau asesu’n eu hasesu. Rwy’n
awgrymu fod hyn yn rhy fanwl ar y lefel hon beth bynnag.

V Schlottman

Cytuno. Bydd sylw ar Warchodfeydd Natur Lleol a safleoedd RSPB yn ER,
01-Oct-10 yn dweud na fydd dynodiadau o’r fath yn cael eu hasesu ar gyfer y CRhT
hyn, ar lefel strategol.

P.Brunner

03/11/2010

V Schlottman

1

Helaethiad F1

Cyfeirnod paragraff

Sylw

Enw

Dyddiad

Ymateb RH

Enw

Dyddiad

Sylwadau Cyffredinol:
Adolygydd:
M Webber
Sefydliad:
I have no specific comments on the SEA of the West of Wales SMP. Though my comments regarding other plans considered for the HRA is also relevant to the SEA.

Cyngor Sir Penfro

Cyfeirnod paragraff

Sylw

Enw

Dyddiad

4.2

Dylid cynnwys CDLl PCAP (ac efallai ei gynllun rheoli); ychydig o dir arfordirol sy’n
dod dan awdurdod cynllunio CSP – mae’r mwyafrif yn y Parc.

M Webber

04-Oct-10 Diweddarwyd Tabl 4.24 i adlewyrchu ystyried y cynlluniau.

P.Brunner

03/11/2010

4.2.2

Mae LDF a LDD yn berthnasol yn Lloegr ond nid yng Nghymru - y term cywir yw
CDLl.

M Webber

04-Oct-10 Golygwyd y aragraffau.

P.Brunner

03/11/2010

6.2.3

Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Sir Benfro. Mae cynefinoedd a
rhywogaethau arfordirol eraill y dylid eu cynnwys yn yr asesiad hwn hefyd.
Gwelwch y wybodaeth yn y rhestr atodol. Bethan Cox yw ein cyswllt ar y Cynllun
Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth.

M Webber

04-Oct-10

P.Brunner

03/11/2010

Sylw cyffredinol ar fesurau cydadferol – mae angen mwy o fanylion yn y ddogfen
hon.

M Webber

Ar yr adeg hon (Asesiad Priodol), nid yw’n berthnasol manylu mesurau
04-Oct-10 cydadferol, am nad yw polisïau terfynol y CRhT yn hysbys cyn Ymgynghori
â’r Cyhoedd ac ar ôl hynny y bydd mesurau cydadferol yn cael eu nodi.

P.Thornton

25/10/2010

Mae ychydig o wallau argraffu hefyd.

M Webber

04-Oct-10 Gwiriwyd y sillafu eto i ddileu gwallau argraffu.

P.Thornton

25/10/2010

Enw

Dyddiad

Sylwadau Cyffredinol:

Ymateb RH

Aseswyd cynefinoedd BAP ar gyfer holl gynghorau gorllewin Cymru yn yr
AAS.

Adolygydd:
D Cowley
Mae ein LBAP yn: https://www.ukbap-reporting.org.uk/plans/lbap_plans.asp?LBAP={42A89BF7-2E26-4C14-8253-40937ACA129D}

Sefydliad:

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyfeirnod paragraff

Ymateb RH

Enw

Tabl 15.4

Sylw

Enw

Dyddiad

Dyddiad

Ni chynhwyswyd Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Ynys Môn; rwy’n
meddwl fy mod wedi nodi hyn mewn sylwadau cynharach – mae’n bwysig bod y
ddogfen yn cael ei hystyried.

D Cowley

Ystyriwyd Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Ynys Môn eisoes yn yr
Adroddiad Cwmpasu, tudalen 16 (Atodiad E o’r ER). Fodd bynnag,
05-Oct-10 darparwyd asesiad o’r cynllun hwn ar gyfer dylanwad yr AAS a CRhT hefyd P.Brunner
yn Atodiad A o’r Adroddiad Cwmpasu - Polisïau, Cynlluniau a Strategaethau
Allweddol Perthnasol presennol.

Nid yw gwybodaeth a roddwyd yn yr un Atodiad ar Cynllun Datblygu Lleol Ynys
Môn (CDLl) 2006 -2021 mor ddilys mwyach, gan fod proses y CDLl wedi gorfod
mynd yn ôl beth ffordd ac ar hyn o bryd mae’n debygol o gael ei gyfuno i ddod yn
rhan o un CDLl ar y cyd â Gwynedd.

D Cowley

05-Oct-10

Nodwyd y newid cysylltiedig â CDLl Ynys Môn a’i ddileu o’r Adroddiad
Cwmpasu (Atodiad E o’r ER).

P.Brunner

03/11/2010

Amcanion Cynaliadwyedd CRhT2 Gorllewin Cymru a Dangosyddion
Bioamrywiaeth, Planhigion ac Anifeiliaid ‘Cwmpaswyd nodweddion gan yr amcan
(yn dilyn cwmpasu)’ yn cynnwys: Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLl) a
gwarchodfeydd RSPB. Awgrymu cynnwys gwarchodfeydd yr Ymddiriedolaeth
Bywyd Gwyllt hefyd.

D Cowley

05-Oct-10

Ar sail lefel strategol yr asesiad, ni fydd dynodiadau o’r fath yn cael eu
hasesu ar gyfer y CRhT hwn.

P.Brunner

03/11/2010

2

03/11/2010

Helaethiad F1

Cyfeirnod paragraff

Sylw

Sylwadau Cyffredinol:

Enw

Dyddiad

Ymateb RH

Enw

Adolygydd:

T Jones / D
Worrall

Sefydliad:

CCGC

Dyddiad

Caiff ein sylwadau eu gwneud yng nghyd-destun ein swyddogaeth fel corff ymgynghori dan Reoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 ac fel cynghorwr i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar faterion yn ymwneud â
threftadaeth naturiol Cymru a’i dyfroedd arfordirol. Mae CCGC yn croesawu ymdrechion Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Gr p Arfordirol Gorllewin Cymru a chi, fel eu hymgynghorwyr, o ran y broses AAS hon. Rydym yn falch o nodi yr ymgorfforwyd
llawer o’r pwyntiau a nodwyd mewn ymatebion blaenorol ac y cawsant sylw. Mae CCGC yn nodi, fodd bynnag, fod materion yn dal i’w datrys wrth i broses yr AAS symud ymlaen a byddai CCGC yn croesawu’r cyfle i gyfarfod â’r partneriaid perthnasol i
drafod mwy ar y materion hyn.
Cyfeirnod paragraff

Sylw

Enw

Dyddiad

Ymateb RH

Enw

Dyddiad

Nod y crynodeb annhechnegol yw darparu fersiwn symlach o grynodeb y Cynllun.
T Jones / D
Crynodeb annhechnegol Yn yr ER drafft, mae’r crynodeb annhechnegol yn cynnwys nifer mawr o
Worrall
acronymau, sydd angen esboniad os yw’r adran hon i ateb ei diben orau.

21-Oct-10

Rhoddwyd tabl byrfoddau ac acronymau yn yr ER (tudalen 113). Fodd
bynnag, gwiriwyd y crynodeb annhechnegol a’i ddiweddaru i leihau nifer yr
acronymau sydd heb fod â byrfodd a’u hegluro ymhellach.

P.Brunner

03/11/2010

1.

Cyflwyniad a chefndir. Yn ogystal â map y Parthau Datblygu Polisi (PDZ) byddai’n
fuddiol cael map o’r Unedau Polisi (PU). Nid yw lleoliad map o’r fath yn cael ei
T Jones / D
groesgyfeirio hyd yn oed. Byddai cynnwys y ddogfen hon o gymorth mawr iawn i
Worrall
ddehongli’r ddogfen.

21-Oct-10

Caiff map o’r unedau polisi ei ddarparu ym Mhennod 4 y CRhT.

P.Brunner

03/11/2010

1.6.3

Goblygiadau Polisi’r CRhT ar Dderbynyddion Amgylcheddol. Mae drafft yr
Adroddiad Amgylcheddol yn datgan bod Tabl 1.3 yn rhoi crynodeb o effeithiau
tebygol y CRhT ar yr amgylchedd at ei gilydd ond nid yw’n gwneud hynny.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Mae Tabl 1.3 yn rhoi rhestr o dderbynyddion allweddol fydd yn fwyaf tebygol
o gael eu heffeithio gan bolisi’r CRhT. Nid diben y tabl hwn yw manylu’r
effeithiau all fod ond, yn hytrach, mae Tabl 1.2 yn rhoi goblygiadau cyffredinol P.Brunner
pob un o ddewisiadau’r CRhT. Felly, newidiwyd enw Tabl 1.3 i adlewyrchu
hyn.

03/11/2010

Tablau 1.2 ac 1.3

Enwyd y ddau dabl hyn yn ‘Goblygiadau Cyffredinol Posibl pob dewis CRhT’ ond
T Jones / D
mae’n amlwg eu bod yn wahanol. Mae Tabl 1.3 yn crynhoi sut mae Derbynyddion
Worrall
AAS yn berthnasol i derminoleg CRhT.

21-Oct-10

Cytuno, a bydd enwau’r tablau’n cael eu newid (gwelwch yr ymateb uchod).

P.Brunner

03/11/2010

Tabl 1.2

Mae CCGC yn croesawu’r sylw a roddwyd i restru effeithiau amgylcheddol,
cymdeithasol ac economaidd wrth ystyried y goblygiadau cyffredinol all fod (yn
gadarnhaol a negyddol) o bob dewis CRhT.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Nodwyd.

P.Brunner

03/11/2010

1.9.3

Cloriannu’r Cynllun a’r Gwahanol Ddewisiadau. Mae CCGC yn croesawu’r sail
T Jones / D
resymegol eglur a roddwyd i’r dull a ddefnyddiwyd wrth gymhwyso’r asesiad. Mae
Worrall
hyn yn ymddangos fel agwedd ymarferol a synhwyrol sy’n osgoi ailadrodd diangen.

21-Oct-10

Nodwyd.

P.Brunner

03/11/2010

Tabl 2.2

Mae CCGC yn croesawu amcanion yr AAS ac, yn arbennig, y penderfyniad i
ddefnyddio amcanion a ddatblygwyd ar gyfer CRhT cyfagos Gogledd Cymru a
Gogledd-orllewin Lloegr i sicrhau cysondeb. Fel y crybwyllwyd eisoes, byddai
CCGC yn croesawu sicrwydd yr ystyriwyd cysondeb gyda CRhT2 Trwyn Larnog i
Benrhyn y Santes Ann (De Cymru) hefyd.

21-Oct-10

Ystyriwyd Trwyn Larnog i Benrhyn y Santes Ann (De Cymru) wrth ddatblygu
CRhT Gorllewin Cymru. Fodd bynnag, dylid nodi bod prosesau arfordirol y
P.Brunner
ddau CRhT yn wahanol ac ef allai nad oes unrhyw gydadwaith rhwng y ddau
CRhT.

03/11/2010

Tabl 2.2

Wrth ystyried Amcan Bioamrywiaeth, Planhigion ac Anifeiliaid yr AAS, mae
cyfeiriad at gynefinoedd BAP ond nid oes unrhyw gyfeiriad penodol at rywogaethau T Jones / D
BAP. Byddai modd cyfeirio’n benodol hefyd at yr angen i ystyried cynefinoedd a
Worrall
rhywogaethau daearol a morol.

21-Oct-10

O ran rhywogaethau BAP, mae’r rhain yn fwy byrhoedlog mewn cymhariaeth
â chynefinoedd sefydlog BAP ac nid oedd manylion rhywogaethau penodol i
bob safle BAP yn hysbys. Fodd bynnag, ar sail asesu nodweddion diddordeb P.Brunner
y SoDdGA yn yr asesiad lefel uwch byddai dylanwad yn rhaeadru ar reoli’r
rhywogaethau BAP at ei gilydd ar gyfer CRhT Gorllewin Cymru 2.

03/11/2010

T Jones / D
Worrall

3

Helaethiad F1

Cyfeirnod paragraff

Sylw

Enw

Dyddiad

Ymateb RH

Enw

Dyddiad

Tabl 2.2

Mae CCGC yn ceisio eglurhad ynghylch yr enw Derbynnydd AAS ‘Treftadaeth y
Ddaear, Priddoedd a Daeareg’ – beth yw’r gwahaniaeth rhwng treftadaeth y
ddaear, priddoedd a daeareg gan fod yr enw’n edrych fel petai’n ailadrodd yr un
T Jones / D
derbynyddion neu rai tebyg? Gall symleiddio’r enw hwn fod yn llai dryslyd. Byddem
Worrall
hefyd yn argymell ymestyn y nodweddion a drafodwyd, dangosyddion a thargedau
ar gyfer derbynnydd AAS ‘Treftadaeth y Ddaear, Priddoedd a Daeareg’ i gynnwys
safleoedd GCR (Adolygiad Cadwraeth Ddaearegol) yn ogystal â SoDdGA.

21-Oct-10

Newidiwyd enw’r amcan AAS ar gyfer Treftadaeth y Ddaear, Priddoedd a
Daeareg i ddaeareg a geomorffoleg er symlrwydd.

P.Brunner

03/11/2010

3.3.4

Bioamrywiaeth
Gall perygl newid yn yr hinsawdd / cynnydd yn lefel y môr ar Ynysoedd y
Moelrhoniaid ac Ynys Feurig fod â budd cadarnhaol hyd yn oed. Gall cymeriad
morlyn Cemlyn newid a bod angen rhywfaint o reoli cadarnhaol, ond ni fydd
cynnydd yn lefel y môr yn effeithio’n negyddol o angenrheidrwydd.

21-Oct-10

Diweddarwyd Adran 3.3.4 yr ER i adlewyrchu y gall fod canlyniad cadarnhaol
P.Brunner
hefyd i rai safleoedd mewn ymateb i gynnydd yn lefel y môr.

03/11/2010

4.

Asesiad Amgylcheddol Strategol – Sylwadau cyffredinol.Mewn rhai achosion lle
nodwyd HTL fel y polisi dewisol (e.e. Uned PDZ 5.7), mae hyn yn cael ei gofnodi
ar hyn o bryd fel effaith niwtral er y gall beri gwasgfa arfordirol a cholli cynefin
rhynglanwol. Ble bynnag y caiff cynefin arfordirol ei golli oherwydd polisi HTL, bydd T Jones / D
angen dosbarthu hyn fel effaith negyddol a gwneud iawn amdani. Ar ben hynny,
Worrall
mae’r un peth yn berthnasol lle sefydlwyd polisi NAI ar ddarn o forlin a
amddiffynnwyd ar hyn o bryd, oherwydd y bydd yr amddiffynfeydd arfordirol sy’n
dal i weithredu’n gwaethygu a chyflymu colli cynefin arfordirol

21-Oct-10

Tybiaeth gyffredinol sylweddol o HTL yw effaith andwyol ar nodweddion fel
cynefin rhynglanwol trwy wasgfa arfordirol. Rydym wedi asesu HTL ac mae
holl ddewisiadau rheoli eraill ar lefel unedau polisi’n ystyried y nodweddion
diddordeb penodol, lleoliad a dylanwadau cyfagos (e.e. amgylchedd
adeiledig). Fodd bynnag, y brif nodwedd budd amgylcheddol yn Uned Bolisi
5.7 yw’r cwrs d r cysylltiedig â SoDdGA Afon Teifi na fyddai polisi HTL yn
dylanwadu arni gan gynnwys prosesau afonol cysylltiedig. O ran NAI ac
amddiffynfeydd presennol, bydd maint yr effaith yn dibynnu ar fuddiannau
gwarchod natur y tu ôl i’r amddiffynfeydd.

P.Brunner

03/11/2010

4.

Byddai CCGC yn disgwyl gweld adran ynghylch y derbynnydd ‘Treftadaeth
T Jones / D
Ddaear, Priddoedd a Daeareg’ ar gyfer pob Parth Datblygu Polisi sydd â SoDdGA
Worrall
daearegol (a safleoedd GCR – gwelwch y nodyn ar Dabl 2.2 uchod).

21-Oct-10

Diweddarwyd Adran 4 yr ER i gynnwys adran ar ddaeareg a geomorffoleg
dan yr effeithiau ar bob PDZ.

P.Brunner

03/11/2010

21-Oct-10

Fel y nodwyd yn Adran 4 yr ER – Pan nad oes unrhyw wrthdaro neu os yw’r
amcan yn cefnogi cyflawni amcan arall, caiff y rhes ei lliwio’n wyrdd (rhes 1),
tra bo gwrthdaro’n cael ei liwio’n oren (rhes 2). Pan nad oes unrhyw wrthdaro,
ond dim ymdoddi i’w ddisgwyl rhwng yr amcanion, lliwiwyd y rhes yn las gan
ddangos effaith niwtral neu ddim effaith ar gyflawni’r amcan. Fodd bynnag,
gall fod gwahanol wrthdrawiadau ar gyfer yr amcanion mewn ymateb i
P.Brunner
ganlyniadau cadarnhaol a negyddol. Er enghraifft, rhwng amcanion yr
amgylchedd naturiol ac amcanion cysylltiedig â phobl, fe all gadael i
brosesau naturiol ddigwydd (a datblygu ac ymestyn cynefinoedd newydd neu
wahanol o ganlyniad) beri colli asedau dynol (treftadaeth adeiledig,
archeoleg, isadeiledd, anheddau). Rhoddwyd allwedd yn Adran 4.

03/11/2010

P.Brunner

03/11/2010

P.Brunner

03/11/2010

T Jones / D
Worrall

Tabl 4.1

Mae CCGC yn croesawu cymhariaeth o amcanion AAS â hwy eu hunain ac
amcanion AAS eraill, i bennu faint o wrthdaro sy’n debygol o fod o ganlyniad i
bennu polisïau’r CRhT. Fodd bynnag, mae Tabl 4.1 yn aneglur. Pam fod dwy res T Jones / D
gyferbyn â phob amcan? Pam fod effeithiau (gwahanol) pan gaiff amcanion yr AAS Worrall
eu hasesu gyferbyn â hwy eu hunain? Byddai allwedd i i ddehongli’r Tabl hwn yn
hynod werthfawr.

4.2.122, 4.2.137,
4.2.162, 4.2.215 a
4.2.270

PDZ 10, 11, 12, 16 a 20. Calonogwyd CCGC o weld cydnabod gwasgfa arfordirol
wrth gynnal amddiffynfeydd i warchod isadeiledd cludiant (rheilffordd a ffordd).
Drwy gydol cyfranogiad CCGC yn y broses AAS ar gyfer CRhT2 Gorllewin Cymru, T Jones / D
rydym wedi mynegi pryderon ynghylch cyfyngiadau isadeiledd rheilffyrdd ar
Worrall
reolaeth orau’r morlin ac fe godwn y mater yma eto. Mae angen cofnodi gwasgfa
arfordirol oherwydd isadeiledd rheilffyrdd a gwneud iawn amdano.

21-Oct-10

Nodwyd. Fodd bynnag, dim ond cynlluniau byrdymor sydd gan awdurdodau
rheilffyrdd gyda’r amcan allweddol o warchod isadeiledd rheilffyrdd ac, er y
gall yr AAS a CRhT gofnodi’r effeithiau all fod ar yr amgylchedd oherwydd
isadeiledd o’r fath (e.e. gwasgfa arfordirol o gynefinoedd), yr awdurdod
rheilffyrdd fydd yn gorfod gwneud iawn am y cynefin.

4.3

Asesiad CFfD. Calonogwyd CCGC o weld asesiad CFfD o bolisïau CRhT2 ar gyfer T Jones / D
pob PDZ.
Worrall

21-Oct-10

Nodwyd.
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Enw
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Tra bo’r tabl hwn yn rhoi ystyriaeth ddiddorol o effeithiau eilaidd, cronnus a
synergaidd, nid yw’n ystyried goblygiadau’r cynlluniau perthnasol, rhaglenni a
pholisïau’n ddigonol. Dim ond ychydig gynlluniau, rhaglenni a pholisïau sy’n cael
eu crybwyll ac mae cyfeirio atynt yn ymddangos braidd yn symboleiddiol. Fel dim
ond dwy enghraifft, nid oes unrhyw ystyriaeth o Astudiaeth Ragbrofol Llifogydd
Pwllheli, a dim cyfeiriad at Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro dan
gymeriad tirwedd ac amwynder gweledol.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Diweddarwyd Tabl 4.24 i adlewyrchu ystyried mwy ar y cynlluniau, rhaglenni
a pholisïau.

P.Brunner

03/11/2010

21-Oct-10

Nodwyd. Fodd bynnag, er nad yw cynefin cydadferol yn ofynnol mewn
cyfraith ar gyfer dynodiadau SoDdGA, mae mwyafrif nodweddion diddordeb
yn gysylltiedig ag AGA neu ACA. Fel y cyfryw, bydd effeithiau andwyol
cysylltiedig â safleoedd Natura 2000 a gofyniad cynefin cydadferol hefyd yn
elwa cydrannau nodwedd ddiddordeb SoDdGA y dynodiadau Natura 2000.

P.Brunner

03/11/2010

4.5.4

Treftadaeth Ddaear, Priddoedd a Daeareg.
NAseswyd polisi NAI fel niwtral neu effaith negyddol ar ddaeareg mewn mannau.
Dylid awgrymu lliniaru ar gyfer y mater hwn fel y gwnaed gydag asedau’r
Amgylchedd Hanesyddol sy’n debygol o ddiflannu / gael eu heffeithio. Hynny yw,
dylai fod polisi o ddogfennu a chofnodi cyn eu colli. Mae CCGC yn credu bod
T Jones / D
asesiad o effaith niwtral ar ddaeareg yn anghywir – amcan yr AAS yw “cynnal
Worrall
prosesau naturiol a chadw amlygiadau daearegol yn holl safleoedd daearegol a
ddynodwyd yn genedlaethol”. Mae CCGC yn teimlo’n gryf na fyddai amlygiadau o’r
fath yn cael eu cynnal os ydynt yn agored i erydiad ac, felly, byddai’r effaith yn un
negyddol. Gallai hyn fod yn berthnasol hefyd i ardaloedd lle gall cynnydd yn lefel y
môr beri nad yw amlygiad daearegol yn hygyrch mwyach.

21-Oct-10

Er nad oes unrhyw strategaeth liniaru sylweddol ar gael ar gyfer safleoedd
daearegol, rydym wedi cynnwys y safleoedd hynny fyddai’n elwa ar
ddogfennu a chofnodi yn Adran 5 yr ER. Mae parhad amlygu safleoedd
daearegol yn naturiol o bwysigrwydd eithriadol i’r CRhT2, a dosbarthwyd y
safleoedd hynny lle bydd NAI yn caniatáu parhad amlygiad fel niwtral trwy
gadw’r sefyllfa bresennol am nad yw polisi CRhT wedi dylanwadu ar
ganlyniad / cyfanrwydd y nodwedd ddiddordeb. O ran y safleoedd hynny all
gael eu heffeithio gan gynnydd yn lefel y môr, efallai na fydd hyn ond yn
digwydd ar hyd traed clogwyni ac ati ac na fydd yn effeithio ar y nodwedd
diddordeb daearegol i gyd.

P.Brunner

03/11/2010

4.5.6

Cymeriad tirwedd ac amwynder gweledol.
Mae CCGC yn croesawu ystyriaeth o’r effaith y gall polisïau CRhT2 ei chael ar
gymeriad tirwedd ac amwynder gweledol. Bydd polisïau HTL yn gofyn amddiffyn yr
arfordir yn fwy sylweddol yn y dyfodol. Mae mater effeithiau ar dirwedd yn codi
T Jones / D
eisoes a bydd yn fwy fyth felly yn y dyfodol. Tra byddai CCGC yn cytuno y gall
Worrall
dylunio camau gweithredu HTL yn ystyriol a phriodol gynorthwyo lleihau unrhyw
effeithiau cysylltiedig â pholisïau CRhT2, byddem yn annog defnyddio dull asesu
tirwedd / morwedd. Mae rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn i’w chael yn
adroddiad CCGC ar effaith amddiffynfeydd rhag y môr ar dirwedd.

21-Oct-10

Noted.

P.Brunner

03/11/2010

5.

Arolygu a lliniaru.
Rydym yn croesawu’r sail resymegol eglur i’r angen i arolygu a’i ymgorffori yn y
Cynllun Gweithredu. Rydym hefyd yn croesawu a chefnogi’r camau allweddol i
gadw golwg ar yr amgylchedd a nodwyd ac edrychwn ymlaen at weld mwy’n cael
ei wneud i gysylltu gwaith arolygu’r CRhT2 ag arolygu parhaol SoDdGA a BAP.

21-Oct-10

Noted.

P.Brunner

03/11/2010

Tabl 4.24

4.5.1

Bioamrywiaeth, planhigion ac anifeiliaid. Mae CCGC yn croesawu parhad cyfeiriad
at yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy’r ddogfen i gyd. Rydym hefyd yn
croesawu cydnabod yn benodol effeithiau polisïau CRhT2 ar nodweddion
diddordeb SoDdGA a chynefinoedd BAP. Tra nad yw cynefin cydadferol yn ofynnol
T Jones / D
mewn cyfraith ar gyfer dynodiadau SoDdGA, mae ymrwymiad i ddiogelu a
Worrall
chyfoethogi eu nodweddion gwarchodedig. Mae colli cynefin arfordirol yn bygwth
cyflawni targedau “dim colled at ei gilydd” ar gyfer ecosystemau arfordirol a
nodwyd yng Nghynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth

T Jones / D
Worrall
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5.

Lle nodwyd y gallai polisïau MR neu HTL effeithio ar y safleoedd dynodedig,
awgrymwyd lliniaru (neu wneud iawn dan y Rheoliadau Cynefinoedd). Mae hyn yn
cynnwys creu cynefinoedd. Tra bo hyn yn iawn mewn egwyddor, mae CCGC yn
amheus ynghylch ymarferoldeb creu cynefin rhynglanwol a fyddai’n debygol o
T Jones / D
effeithio ar nodweddion daearol eraill (ar hyn o bryd) o ddiddordeb sy’n
Worrall
nodweddion dynodedig, yn gynefinoedd BAP neu’n wir yn bosibiliadau SoDdGA
Cyfnod II. Gall lliniaru am golli asedau eraill, e.e. isadeiledd cludiant, ei hun
effeithio ar gynefinoedd neu nodweddion eraill. Mae Niwgwl (PDZ 2) yn enghraifft
glasurol o hyn. Mae CCGC yn awyddus i sicrhau nad yw mesurau lliniaru sy’n cael
eu hawgrymu yn peri effeithiau amgylcheddol andwyol eu hunain.

21-Oct-10

Byddai mesurau lliniaru a awgrymwyd ar gyfer derbynnydd fel cynefinoedd
BAP (e.e. creu cynefinoedd) ar gyfer CRhT2 Gorllewin Cymru angen
astudiaethau ymarferoldeb manwl penodol i safle eu hunain i sicrhau na
fyddai effaith hirdymor ar dderbynyddion eraill mewn ymateb i liniaru.

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad A

Byddem yn gwneud sylw cyffredinol fod llawer o wallau argraffu / sillafu.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Gwiriwyd mwy ar sillafu er mwyn dileu gwallau argraffu. Gwnaed hyn hefyd ar
P.Brunner
y tablau asesu eraill (Atodiadau B, C a D).

03/11/2010

Atodiad C

Mae gan CCGC bryderon sylweddol ynghylch sut y cofnodwyd maint effaith rhai
polisïau rheoli ar Unedau Polisi. Fel un enghraifft, y polisi ar gyfer Unedau Polisi
5.5 a 5.7 (Afon Teifi) yw HTL ymhob un o’r tri chyfnod, fydd yn peri gwasgfa
arfordirol a cholli cynefin rhynglanwol. Ar hyn o bryd, cofnodwyd hyn fel effaith
T Jones / D
niwtral. Mae CCGC yn teimlo’n gryf na ddylid ystyried effaith sy’n peri colli
nodwedd SoDdGA neu gynefin BAP yn un niwtral. Byddai CCGC yn awgrymu mwy Worrall
o drafodaethau rhwng y rhai sydd â diddordeb i ailystyried yr effeithiau ar
ddynodiadau SoDdGA. Fel mater o ddiddordeb, ar gyfer yr Unedau Polisi hyn caiff
y polisi HTL ei gofnodi fel un sy’n cael effaith negyddol sylweddol ar y cynefin BAP
cyfatebol.

21-Oct-10

Fel y nodwyd eisoes, tybiaeth gyffredinol sylweddol o HTL yw effaith andwyol
ar nodweddion fel cynefin rhynglanwol trwy wasgfa arfordirol. Rydym wedi
asesu HTL ac mae holl ddewisiadau rheoli eraill ar lefel yr unedau polisi’n
ystyried y nodweddion diddordeb penodol, lleoliad a dylanwadau cyfagos
(e.e. amgylchedd adeiledig) cysylltiedig â SoDdGA a BAP. Fodd bynnag, y
P.Brunner
brif nodwedd budd amgylcheddol yn Uned Bolisi 5.7 yw’r cwrs d r
cysylltiedig â SoDdGA Afon Teifi na fyddai polisi HTL yn dylanwadu arni gan
gynnwys prosesau afonol cysylltiedig. Fodd bynnag, gallai gwasgfa arfordirol
ar hyd yr un unedau polisi effeithio’n uniongyrchol ar gynefinoedd BAP fel
gwastadedd tywod a gwastadeddau llaid.

03/11/2010

Atodiad D - cyffredinol

Mae CCGC yn gwneud sylw cyffredinol bod gwybodaeth am liniaru ar goll o lawer
o fannau lle caiff effaith andwyol ei chofnodi ar gyfer pob un o’r tri chyfnod. Os nad T Jones / D
yw ail-greu cynefin yn briodol (e.e. Uned Bolisi 11.10, colli coetir conifferaidd neu Worrall
Uned Bolisi 15.6, colli glaswelltir wedi’i wella) dylid esbonio hyn.

21-Oct-10

Diweddarwyd Atodiad D i adlewyrchu’r ymateb hwn. Mae’r hynny o laswelltir
wedi’i wella’n gors bori arfordirol ac ar orlifdir mewn gwirionedd ar sail
dosbarthiad BAP CCGC ac, felly, rydym wedi newid enw’r dosbarthiad o
ganlyniad (gwelwch sylwadau pellach isod ar laswelltir wedi’i wella).

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad E Adroddiad
Cwmpasu

Mae CCGC wedi ymateb ddwywaith o’r blaen i’r adroddiad cwmpasu AAS (Mawrth T Jones / D
a Medi 2010).
Worrall

21-Oct-10

Noted.

P.Brunner

03/11/2010

Sylwadau eraill

Byddai CCGC wedi disgwyl i ddrafft Adroddiad yr Amgylchedd fod wedi rhoi cyddestun strategol a pholisi, gan gyfeirio at bolisïau, rhaglenni a chynlluniau
rhyngwladol, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol perthnasol allweddol ac ystyried sut T Jones / D
yr ystyriwyd y rhain. Roddwyd rhestr o gynlluniau o’r fath yn ymateb cyntaf CCGC Worrall
i ddrafft adroddiad cwmpasu’r AAS (dyddiad). Byddem hefyd yn disgwyl gweld
rhywfaint o gyfeiriad at ansicrwydd a pheryglon all daro ar broses yr AAS.

21-Oct-10

Diweddarwyd Tabl 4.24 i adlewyrchu ystyried mwy ar y cynlluniau, rhaglenni
a pholisïau.

P.Brunner

03/10/2010

Sylwadau eraill

Gall effeithiau anuniongyrchol ar brosesau arfordirol, llwybrau cludo, cyflymder a
T Jones / D
chyllidebau gwaddodion, ac ati ddeillio o weithredu polisïau HTL neu hyd yn oed
MR. Felly, dylid cynnwys asesiad o effeithiau andwyol all fod ar brosesau arfordirol Worrall
yn yr AAS.

21-Oct-10

Ystyriwyd effeithiau anuniongyrchol ar brosesau arfordirol, llwybrau cludo,
cyflymder a chyllidebau gwaddodion cysylltiedig â gweithredu polisïau HTL
neu hyd yn oed MR, trwy ddatblygu prif adroddiad y CRhT ac atodiadau
cysylltiedig fel yr adroddiad prosesau arfordirol (Atodiad C) ac asesiadau
senarios polisi (Atodiad E). Mae’r AAS wedi defnyddio’r wybodaeth hon ar
gyfer rhai unedau polisi er mwyn eglurder wrth wneud yr asesiad.

P.Brunner

03/11/2010
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Mae morloi llwydion yn nodwedd o ACA Sir Benfro Forol. Gallai colli cynefin
PDZ 1-4 (ACA Sir Benfro rhynglanwol gael effaith sylweddol oherwydd y gall maint a nifer traethau bwrw lloi T Jones / D
Forol)
ac ardaloedd glanio leihau. Byddai hynny’n effeithio ar hyfywedd poblogaeth
Worrall
hirdymor ac yn tanseilio Amcanion Cadwraeth y nodwedd hon yn y pen draw.

21-Oct-10

Ni fydd unrhyw gynefin rhynglanwol yn cael ei golli yn PDZ 1 a 4 ar sail yr
HRA ac, felly, ni fydd unrhyw effaith ar draethau bwrw lloi ac ardaloedd
P.Brunner
glanio. Bydd effaith ar ACA Sir Benfro Forol ac, felly, ar gynefin y morlo llwyd
a nodwyd yn yr ER ar gyfer PDZ 2 a PDZ 3.

03/11/2010

Tabl 3.1: Uned Reoli
16.8, Ynys Llanddwyn

Byddem yn awgrymu nad yw’r Bythynnod Peilotiaid blaenorol mewn perygl dybryd T Jones / D
o gynnydd yn lefel y môr, na chwaith y goleudy.
Worrall

21-Oct-10

Diweddarwyd Tabl 3.1 ac Atodiad A yr ER.

P.Brunner

03/11/2010

Tabl 3.1: Uned Reoli
17.14, Porth Dafarch,
Ynys Lawd a Bae
Gogarth

Mae mwy o gynnydd yn lefel y môr yn annhebygol iawn o effeithio ar yr adeileddau T Jones / D
hyn. Maent yn sefyll ar glogwyni môr caled cyn-Gambriaidd.
Worrall

21-Oct-10

Diweddarwyd Tabl 3.1 ac Atodiad A yr ER.

P.Brunner

03/11/2010

PDZ 3, SoDdGA y
Bermo

Mae SoDdGA y Bermo eisoes yn dioddef colledion blynyddol i’r môr oherwydd
erydiad. Y polisi ymhob cyfnod yw NAI. Dylai fod lliniaru (dogfennu a chofnodi cyn T Jones / D
colli) ar gyfer y safle hwn, fel sydd ar gyfer llawer o asedau’r Amgylchedd
Worrall
Hanesyddol ar hyd a lled ardal y CRhT.

21-Oct-10

Nodwyd dogfennu a chofnodi fel lliniaru ar gyfer y safle hwn yn yr ER ac
Atodiad C.

P.Brunner

03/11/2010

4.2.124: PDZ 10, Borth
Uchaf i Donfannau

Gellid colli’r glaswelltir twyni sefydlog ar lannau Uned Bolisi 10.15 (Penllyn) a’r
borfa gorslyd y tu ôl sy’n cynnal cornchwiglod yn magu (i gyd o ddiddordeb
SoDdGA trwy erydiad a gorlifo gyda’r polisi MR.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Bydd maint yr effaith cysylltiedig â MR fel erydiad yn dibynnu ar ddyluniad a
chwmpas yr adlinio rheoledig sydd yn yr arfaeth ar gyfer y safle hwn, sy’n
anhysbys ar hyn o bryd. Pe bai bylchu’n digwydd yna byddai posibilrwydd
gorlifo’r borfa gorslyd all arwain at effaith andwyol cymedrol. Fodd bynnag,
byddai hyn yn cael ei liniaru gan leihau maint yr effaith cysylltiedig â gorlifo.

P.Brunner

03/11/2010

4.2.126: PDZ 10, Borth
Uchaf i Donfannau

Gallai’r polisi MR yn Uned Bolisi 10.15 (Penllyn) beri colli cynefinoedd a
rhywogaethau BAP: Cors bori twyni tywod, arfordirol a gorlifdir, cornchwiglod yn
magu Vanellus vanellus, Dactylorhiza purpurella subsp. cambrensis, Oenanthe
fistulosa.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Bydd maint yr effaith cysylltiedig â MR yn dibynnu ar ddyluniad a chwmpas yr
adlinio rheoledig yn yr arfaeth ar gyfer y safle hwn sy’n anhysbys ar hyn o
P.Brunner
bryd. Fodd bynnag, byddai unrhyw effaith andwyol ar gynefinoedd a
rhywogaethau BAP y safle hwn yn cael ei liniaru gan leihau’r effaith.

03/11/2010

Mae’n ymddangos bod glaswelltir wedi’i wella’n cael ei alw’n gynefin BAP.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Mae cyfeiriad at laswelltir wedi’i wella fel cynefin BAP mewn gwirionedd yn
gors bori arfordirol ac ar orlifdir seiliedig ar ddosbarthiad cynefinoedd BAP
CCGC. Diweddarwyd Atodiad D a’r ER o ganlyniad.

P.Brunner

03/11/2010

ASS

Mae’r ymadrodd ‘coetir Yw cymysg collddail’ yn ddiystyr yng nghyd-destun y rhan
T Jones / D
fwyaf o’r Canolbarth a’r Gogledd. Caiff yr ymadrodd hwn ei ddefnyddio rwy’r adran
Worrall
hon i gyd. Byddai ‘coetir llydanddail lled-naturiol’ yn fwy priodol.

21-Oct-10

Ar gyfer yr AAS hwn rydym yn defnyddio dosbarthiad cynefinoedd BAP sy’n
cynnwys coetir Yw cymysg collddail i beri llai o ddryswch.

P.Brunner

03/11/2010

4.2.137: PDZ 11,
Tonfannau i Fochras

Cyfeiriwyd at Uned Bolisi 11.11 (Llyn Penmaen) fel 11.12 (Llyn Penmaen) ym Mhrif
T Jones / D
Adroddiad PDZ11 oedd yn trafod y polisïau rheoli. Dylid egluro at ba Uned Bolisi
Worrall
mae’n cyfeirio.

21-Oct-10

Mae’r unedau polisi a labelwyd yn yr ER a’r HRA yn gywir a dyma’r fersiynau
P.Brunner
cyfredol ym mis Tachwedd 2010.

03/11/2010

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Mae ardal y gweundir yn ACA Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion. P.Brunner

03/11/2010

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Mae’r unedau polisi a labelwyd yn yr ER a’r HRA yn gywir a dyma’r fersiynau
P.Brunner
cyfredol.

03/11/2010

21-Oct-10

Bydd maint yr effaith gysylltiedig â MR yn dibynnu ar ddyluniad a chwmpas yr
adlinio rheoledig arfaethedig ar gyfer y safle hwn sydd ar hyn o bryd yn
anhysbys a chaiff hyn ei adlewyrchu yn yr effaith negyddol bach ar gyfer y
P.Brunner
safle hwn. Fodd bynnag, bydd lliniaru priodol yn cael ei weithredu i leihau
effeithiau andwyol sylweddol.

03/11/2010

4.2.138: PDZ 11,
Tonfannau i Fochras
4.2.139: PDZ 11,
Tonfannau i Fochras

4.2.139: PDZ 11,
Tonfannau i Fochras

Sylw

Caiff ei grybwyll y gall gweundir gael ei golli o Uned Bolisi 11.13 (yr Aber Uchaf)
oherwydd y polisi MR. Mae CCGC yn aneglur ymhle mae’r gweundir y cyfeiriwyd
ato.
Dylid egluro at ba Uned Bolisi mae 11.11 yn cyfeirio. Nid yw Prif Adroddiad PDZ 11
yn cynnwys 11.11, gan fynd yn syth o 11.10 (De Mawddach) i 11.12 (Llyn
Penmaen).
Gall y polisi MR yn Uned Bolisi 11.9 (Fegla) beri colli diddordeb y SoDdGA a
nodwedd ACA Cors Arthog (cynefin BAP Cyforgors Iseldir). Dylid gwneud hyn yn
glir.

Enw

T Jones / D
Worrall
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03/11/2010

4.2.140: PDZ 11,
Tonfannau i Fochras

Mae creigres llyngyr diliau Sabellaria alveolata yn Uned Bolisi 11.1 (Rola) ac Uned
Bolisi 11.3 (Clogwyni’r Friog) ac mae i’w chael ar lefel ganol y parth rhynglanwol.
T Jones / D
Os caiff HTL ei ddilyn yn yr unedau hyn a lefel y môr yn cynyddu, yna gall fod
Worrall
gwasgfa arfordirol o’r cynefinoedd rhynglanwol, gan wneud amgylchiadau’n llai
ffafriol i Sabellaria.

21-Oct-10

Mae’r amddiffynfa bresennol ar hyd yr unedau polisi hyn o dir uchel a bydd
yn cael ei chynnal er mwyn gwarchod y rheilffordd. Gan fod y tir uchel yn
cyfyngu’r blaendraeth creigiog, bydd nodweddion diddordeb SoDdGA biolegol P.Brunner
cysylltiedig â chreigresi’n cael eu colli, er enghraifft, yn naturiol ac nid o
ganlyniad i bolisi CRhT2.

4.2.141: PDZ 11,
Tonfannau i Fochras

Caiff Uned Bolisi 11.13 (Gogledd Mawddach) ei chyfeirio ati fel 11.14 ym Mhrif
Adroddiad PDZ 11. Caiff Uned Bolisi 11.15 (Gogledd y Bermo) ei chyfeirio ati fel
11.16 ym Mhrif Adroddiad PDZ 11. Caiff Uned Bolisi 11.17 (Cors Egryn) ei
T Jones / D
chyfeirio ati fel 11.18 ym Mhrif Adroddiad PDZ 11. Caiff Uned Bolisi 11.18
Worrall
(Sunnysands) ei chyfeirio ati fel 11.12 ym Mhrif Adroddiad PDZ 11. Gall y cynefin
BAP Cyforgors Iseldir gael ei golli o Uned Bolisi 11.9 (Fegla) os caiff MR ei ddilyn.

21-Oct-10

Mae’r unedau polisi a labelwyd yn yr ER a’r HRA yn gywir a dyma’r fersiynau
P.Brunner
cyfredol ym mis Tachwedd 2010.

03/11/2010

4.2.143: PDZ 11,
Tonfannau i Fochras

Caiff Uned Bolisi 11.1 ei chrybwyll ddwywaith.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Nodwyd a diweddarwyd yr ER.

P.Brunner

03/11/2010

4.2.155: PDZ 12,
Mochras i Benychain

Gallai HTL yn Uned Bolisi 12.6 (pentir Llandanwg) effeithio ar hyfywedd hirdymor y
T Jones / D
greigres Sabellaria, gan y byddai gwasgfa arfordirol ar lefel ganol y parth
Worrall
rhynglanwol gyda chynnydd yn lefel y môr.

21-Oct-10

Aseswyd polisi HTL yn Uned Bolisi 12.6 fel effaith negyddol sylweddol ar rai
nodweddion diddordeb eisoes. Fodd bynnag, nodwyd yr effaith ar y greigres
Sabellaria hefyd yn yr ER.

P.Brunner

03/10/2010

4.2.155: PDZ 12,
Mochras i Benychain

Rhifwyd Uned Bolisi 12.14 (Borth-y-gest) fel 12.15 ym Mhrif Adroddiad PDZ 12.
Caiff Uned Bolisi 12.17 (Traethellau Cricieth) ei henwi fel Morfa Bychan ym Mhrif
Adroddiad PDZ 12.

21-Oct-10

Mae’r unedau polisi a labelwyd yn yr ER a’r HRA yn gywir a dyma’r fersiynau
P.Brunner
cyfredol ym mis Tachwedd 2010.

03/11/2010

03/11/2010

T Jones / D
Worrall

4.2.156: PDZ 12,
Mochras i Benychain

Mae’n ymddangos bod glaswelltir wedi’i wella a garddwriaeth âr yn cael eu galw’n T Jones / D
gynefin BAP. Dylai rhestr cynefinoedd BAP gynnwys twyn tywod a morfa heli.
Worrall

21-Oct-10

Tynnwyd cyfeiriad at arddwriaeth âr fel cynefin BAP o’r asesiad (Atodiad D).
Mae CCGC wedi rhoi’r cynefinoedd BAP i Royal Haskoning, ond adeiladwyd
y data o set ddata Cyfnod 1 gyda’r mathau bras o gynefin gwaddod arfordirol
yn cynnwys morfa heli a gwaddod uwcharfordirol yn cynnwys y twyni tywod
arfordirol. Mae asesu’n fanwl am y nodweddion BAP hyn ymhob uned bolisi
P.Brunner
yn eithaf cymhleth, er bod y nodweddion hyn yn gysylltiedig â rhai SoDdGA /
safleoedd Natura 2000 yng ngorllewin Cymru a aseswyd yn yr AAS a’r HRA.
Fodd bynnag, rydym wedi tynnu cyfanswm yr ardaloedd morfa heli, twyn, llaid
rhynglanwol a thywod rhynglanwol fesul Uned Bolisi a chyfnod i alluogi
asesiad bras o’r polisïau ar y nodweddion hyn.

4.2.170 i 4.2.180: PDZ
13, Penychain i Drwyn
Cilan

Rydym yn synnu nad oes unrhyw groesgyfeiriad at Astudiaeth Ragbrofol Llifogydd
Pwllheli (anogwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’i gefnogi gan Gyngor
T Jones / D
Gwynedd, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, CCGC, D r Cymru a Network Rail).
Worrall
Mae’r prosiect hwn yn ystyried holl senarios ac yn ystyried effaith materion
llifogydd afonol ac arfordirol.

21-Oct-10

Diweddarwyd Tabl 4.24 i adlewyrchu ystyried mwy ar y cynlluniau, rhaglenni
a pholisïau.

P.Brunner

03/10/2010

4.2.211: PDZ 16, Trwyn Mae’n annhebygol y byddai’r Bythynnod Peilotiaid yn Llanddwyn yn cael eu
Dylan i Lanfairfechan
heffeithio gan gynnydd yn lefel y môr (gwelwch y sylwadau ar Dabl 3.1).

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Nodwyd, cadarnhawyd a diweddarwyd ER.

P.Brunner

03/11/2010

Mae’n annhebygol iawn y byddai erydiad yn effeithio ar D r Elen a Gorsaf Niwl
4.2.226: PDZ 17, Twyn y
Ynys Arw gan eu bod ar glogwyni cyn-Gambriaidd caled iawn, dros 30 metr
Parc i Dwyn Cliperau
uwchlaw HWOT (gwelwch y sylwadau ar Dabl 3.1 uchod).

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Nodwyd, cadarnhawyd a diweddarwyd ER.

P.Brunner

03/11/2010

Tudalen 92: PDZ 19

Nid yw pennawd PDZ 19 yn gwneud synnwyr. Dylai ddarllen ‘Baeau Dwyreiniol
Ynys Môn’.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Cywirwyd pennawd ER i ddarllen Baeau Dwyreiniol Ynys Môn.

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad A: ID 397,
Pwllheli

Mae hyn angen croesgyfeiriad at Astudiaeth Ragbrofol Llifogydd Pwllheli (gwelwch T Jones / D
y sylwadau ar baragraff 4.2.170 uchod).
Worrall

Diweddarwyd Tabl 4.24 i adlewyrchu ystyried mwy ar y cynlluniau, rhaglenni
a pholisïau.

P.Brunner

03/10/2010

21-Oct-10
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Sylw

Atodiad A: ID 570 (Ynys Mae’n annhebygol iawn y byddai erydiad yn effeithio ar D r Elen a Gorsaf Niwl
Lawd) a 573 (Bae
Ynys Arw gan eu bod ar glogwyni cyn-Gambriaidd caled iawn, dros 30 metr
Gogarth)
uwchlaw HWOT (gwelwch y sylwadau ar Dabl 3.1 uchod).

Enw
T Jones / D
Worrall

Dyddiad

Ymateb RH

21-Oct-10 Nodwyd, cadarnhawyd a diweddarwyd ER.

Enw

Dyddiad

P.Brunner

03/11/2010

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad C

Sylw cyffredinol yw pan fo effaith andwyol yn cael ei dangos ar draws bob un o’r tri
chyfnod, mae’r golofn liniaru’n wag yn aml, e.e. Uned Bolisi 11.8 (Aber Mawddach)
neu 12.13 (Morfa Harlech). Mae’r ddau achos penodol hwn yn cynnwys ACA, lle
T Jones / D
bo’r diffyg hwn yn syndod. Yn ogystal, mae’n ymddangos bod y bumed golofn
Worrall
(graddfa) yn gymysglyd, gydag ACA yn cael eu rhestru fel ‘lleol’ tra caiff SoDdGA
cael eu labelu fel ‘rhyngwladol’. Wrth reswm, mae holl ACA yn rhyngwladol.

Atodiad C: Uned Reoli
6.1, Aber-arth - Carreg
Wyla

Mae CCGC yn croesawu’r strategaeth NAI ar Gaeau Madryn.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10 Nodwyd.

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
10.15, Dyfi

Dylai’r tabl asesu gofnodi effaith negyddol sylweddol ar y SoDdGA (gwelwch y
nodyn ar baragraff 4.2.124 uchod).

T Jones / D
Worrall

Bydd maint yr effaith cysylltiedig â MR fel erydiad yn dibynnu ar ddyluniad a
chwmpas yr adlinio rheoledig arfaethedig ar gyfer y safle hwn sy’n anhysbys
21-Oct-10 ar hyn o bryd. Pe bai bylchu’n digwydd yna gallai’r borfa gorslyd gael ei
P.Brunner
gorlifo a allai beri effaith andwyol cymedrol. Fodd bynnag, byddai hyn yn cael
ei liniaru gan leihau maint yr effaith cysylltiedig â gorlifo.

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
10.18 i 11.3 Glannau
Tonfannau i'
r Friog

Ym mhumed golofn y tabl ‘Buddiannau / Pam fod y mater yn bwysig?’ cwtogwyd y T Jones / D
testun.
Worrall

21-Oct-10

21-Oct-10

Diweddarwyd Atodiad C i ymgorffori lliniaru am holl effeithiau negyddol
sylweddol ar ddynodiadau. O ran y safleoedd SoDdGA hynny sy’n
gysylltiedig â safle GCR, graddfa’r labelu yw Rhyngwladol / Cenedlaethol i
adlewyrchu statws rhyngwladol GCR.

Mae’r testun ym mhumed golofn y tabl ‘Buddiannau / Pam fod y mater yn
bwysig?’ yn Uned Bolisi 10.18 yn edrych yn iawn.

P.Brunner

03/11/2010

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
10.18, Glannau
Tonfannau i'
r Friog

Ar gyfer Uned Bolisi 10.18 (Aber Dysynni) SoDdGA Llyn Morfa Gwyllt gallai’r polisi T Jones / D
MR yn y ddau gyfnod olaf effeithio’n negyddol ar fudd presennol y SoDdGA.
Worrall

21-Oct-10

Yn Afon Dysynni, bwriad y cynllun fyddai Adlinio Rheoledig (MR) yr
amddiffynfeydd yn y ddau gyfnod olaf. Fodd bynnag, bydd maint yr effeithiau
(naill ai’n gadarnhaol neu negyddol) yn dibynnu ar gwmpas a dyluniad MR. O
gymryd y llinell erydiad hirdymor fel maint y MR allai fod yna, ac eithrio mewn
P.Brunner
dau leoliad, ni fyddai MR yn effeithio’n sylweddol ar faint y SoDdGA. Yr
ardaloedd hynny lle mae llinellau erydu yn ymestyn yn sylweddol heibio ffin y
SoDdGA (cysylltiedig â thirweddau agored / anghyfyngedig), fe all fod lle i
greu cynefinoedd fel rhan o MR.

Atodiad C: Uned Reoli
10.18, Glannau
Tonfannau i'
r Friog

Ar gyfer Uned Bolisi 10.18 (Aber Dysynni) SoDdGA Glannau Tonfannau i’r Friog,
pam fod dwy gyfres o argymhellion polisi? O ran bioamrywiaeth, nodwyd
T Jones / D
planhigion ac anifeiliaid y polisïau HTL, MR, MR. Fodd bynnag, o ran Treftadaeth
Worrall
Ddaear, priddoedd a daeareg (GCR) dewiswyd polisïau HTL, HTL, HTL. HTL, MR,
MR yw’r dewis polisïau ym Mhrif Adroddiad PDZ 10.

21-Oct-10

Diweddarwyd Atodiad C i adlewyrchu’r ymateb hwn gyda HTL, MR a MR yn
Uned Bolisi 10.18 ar gyfer nodweddion biolegol a daearegol.

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
11.1 to 11.2, Glannau
Tonfannau i'
r Friog

Yr argymhellion polisi ar gyfer Uned Bolisi 11.1 ac Uned Bolisi 11.2 (Rola /
Llwyngwril) SoDdGA Glannau Tonfannau i’r Friog yn hollol groes i’w gilydd. Pam
fod cyfeiriad at y ddau?

21-Oct-10

Diweddarwyd Atodiad C i adlewyrchu’r ymateb hwn gydag asesiad ar wahân
P.Brunner
ar gyfer 11.2.

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
11.1 to 11.2, Glannau
Tonfannau i'
r Friog

Os caiff erydiad ac felly treiglo’n ôl y tir uchel ei atal o ganlyniad i bolisi CRhT2 yna
T Jones / D
gall polisi CRhT2 arwain at golli nodwedd creigres Sabellaria yr ACA, diddordeb
Worrall
SoDdGA a chynefin BAP.

21-Oct-10

Yr amddiffynfa bresennol ar hyd yr unedau polisi hyn yw tir uchel a bydd yn
cael ei gynnal er mwyn gwarchod y rheilffordd. Oherwydd bod y blaendraeth
creigiog yn cyfyngu’r tir uchel, bydd colli nodweddion diddordeb biolegol
P.Brunner
SoDdGA cysylltiedig â chreigresi, er enghraifft, yn digwydd yn naturiol ac nid
o ganlyniad i bolisi CRhT2.

03/11/2010

T Jones / D
Worrall
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Atodiad C: Uned Reoli
11.3, Glannau
Tonfannau i'
r Friog

Sylw

Enw

Yn Uned Bolisi 11.3 (Clogwyni’r Friog) SoDdGA Glannau Tonfannau i’r Friog – os
caiff erydiad ac felly treiglo’n ôl y tir uchel ei atal o ganlyniad i bolisi CRhT2 yna
gall polisi CRhT2 arwain at golli’r greigres Sabellaria.

T Jones / D
Worrall

Dyddiad

Ymateb RH

Enw

Dyddiad

21-Oct-10

Yr amddiffynfa bresennol ar hyd yr unedau polisi hyn yw tir uchel a bydd yn
cael ei gynnal er mwyn gwarchod y rheilffordd. Oherwydd bod y blaendraeth
creigiog yn cyfyngu’r tir uchel, bydd colli nodweddion diddordeb biolegol
P.Brunner
SoDdGA cysylltiedig â chreigresi, er enghraifft, yn digwydd yn naturiol ac nid
o ganlyniad i bolisi CRhT2.

03/11/2010

21-Oct-10

Awgrymwyd polisi HTL yn y cyfnod cyntaf i alluogi diogelu’r rheilffordd, yn
cael ei ddilyn gan MR yn y ddau gyfnod olaf. Fodd bynnag, mae maint yr
effaith cysylltiedig â MR ar Dafod Ro Wen a SoDdGA Aber Afon Mawddach
P.Brunner
yn anhysbys ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd lliniaru priodol (e.e. creu
cynefinoedd) yn cael ei wneud i leihau effeithiau andwyol negyddol mawr ar y
SoDdGA yn y safle hwn.

03/11/2010

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
11.5, Aber Afon
Mawddach

Yn Uned Bolisi 11.5 (Tafod Ro Wen) SoDdGA Aber Afon Mawddach, gallai MR
beri colli nodweddion y SoDdGA.

T Jones / D
Worrall

Atodiad C: Uned Reoli
11.9, Aber Afon
Mawddach

Yn Uned Bolisi 11.9 (Fegla) SoDdGA Aber Afon Mawddach, gallai MR arwain at
golli budd SoDdGA (cors Arthog) ac, felly, mae effaith negyddol.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Bydd maint yr effaith cysylltiedig â MR fel erydiad yn dibynnu ar ddyluniad a
chwmpas yr adlinio rheoledig arfaethedig ar gyfer y safle hwn sy’n anhysbys
ar hyn o bryd a chaiff hyn ei adlewyrchu yn yr effaith negyddol fach ar gyfer y P.Brunner
safle hwn. Fodd bynnag, bydd lliniaru priodol yn cael ei wneud i leihau
effeithiau andwyol negyddol mawr.

Atodiad C

Yn unedau polisi 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.19 ac 11.20, nid yw’n amlwg at ble
T Jones / D
mae’r rhifau’n cyfeirio am nad yw rhifau’r Unedau Polisi’n cyfateb i rai Prif
Worrall
Adroddiad PDZ 11.

21-Oct-10

Mae’r unedau polisi a labelwyd yn yr ER a’r HRA yn gywir a dyma’r fersiynau
P.Brunner
cyfredol ym mis Tachwedd 2010.

03/11/2010

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
12.5, Morfa Dyffryn

Yn Uned Bolisi 12.5 (Twyni Llandanwg) SoDdGA Morfa Dyffryn, gall MR beri colli
budd Twyn Tywod y SoDdGA.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Bydd MR yn y safle hwn yn benodol yn osgoi estyniad pellach o amddiffynfa
galed ar hyd y lan hon gyda’r bwriad o ganiatáu rhywfaint o reolaeth ond
hefyd treiglo’n ôl naturiol y gyfundrefn dwyni fel bod rheoli presennol yn osgoi
P.Brunner
ymrwymiad yn y dyfodol i ymestyn amddiffynfa galed a chaniatáu prosesau
naturiol. Felly, bydd y polisi’n cael mwy o effaith gadarnhaol na negyddol fel
sy’n cael ei adlewyrchu yn Atodiad C.

Atodiad C: Uned Reoli
12.12, Morfa Harlech

Nid yw Uned Bolisi 12.12 ym Mhrif Adroddiad PDZ 12. A yw’n cyfeirio at Aber
Uchaf Afon Dwyryd gyda rhif 12.11 yn y prif adroddiad? Os felly, dylai’r polisi fod
yn MR yn y cyfnod cyntaf. Mae disgrifiad y polisi hefyd yn cyfeirio at dwyni, nad
yw’n berthnasol i aber Dwyryd Uchaf.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Mae Uned Bolisi 12.12 yn cyfeirio at bentir Penrhyndeudraeth gyda pholisi
NAI ymhob un o’r tri chyfnod.

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad C: Uned Reoli
16.7,
Cwningar Niwbwrch

Mae CCGC yn croesawu’r strategaeth NAI ar lan Coedwig Niwbwrch.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Nodwyd.

P.Brunner

03/11/2010

Atodiad D: Uned Reoli
10.15, Penllyn

Effaith negyddol sylweddol ar dwyni, cornchwiglod yn magu a phorfa gorslyd.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Bydd maint yr effaith cysylltiedig â MR fel erydiad yn dibynnu ar ddyluniad a
chwmpas yr adlinio rheoledig arfaethedig ar gyfer y safle hwn sy’n anhysbys
ar hyn o bryd. Pe bai bylchu’n digwydd yna gallai’r borfa gorslyd gael ei
P.Brunner
gorlifo a allai beri effaith andwyol cymedrol. Fodd bynnag, byddai hyn yn cael
ei liniaru gan leihau maint yr effaith cysylltiedig â gorlifo.

03/11/2010

Atodiad D

Yn Unedau Polisi 10.16, 10.18, 10.19, 11.1, 11.3, 11.4, 11.6, 11.9, 11.10, 11.12,
11.13, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9 a 12.13 – nid yw glaswelltir wedi’i
wella a rhedynen yn gynefinoedd BAP.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Ar sail dosbarthiad cynefinoedd BAP CCGC, glaswelltir wedi’i wella ar gyfer
cynefinoedd blaenoriaethol BAP yng Nghymru yw cors arfordirol a chors bori
P.Brunner
ar orlifdir. Gan fod rhedyn yn gynefin BAP bras, gadawyd y rhain yn yr
asesiad.

03/11/2010
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Sylw

Enw

Dyddiad

Ymateb RH

Atodiad D: Uned Reoli
11.1 (Rola), 11.3
(Clogwyni'
r Friog), 12.6
(Pentir Llandanwg)

Dylai gynnwys effaith negyddol sylweddol ar gynefin BAP creigres Sabellaria
alveolata.

T Jones / D
Worrall

Atodiad D: Uned Reoli
11.9, Fegla

Gallai MR yn yr Uned Bolisi hon gael effaith negyddol sylweddol ar gynefin BAP
Cyforgors Iseldir.

Atodiad D

21-Oct-10

Yr amddiffynfa bresennol ar hyd yr unedau polisi hyn yw tir uchel a bydd yn
cael ei gynnal er mwyn gwarchod y rheilffordd. Oherwydd bod y blaendraeth
creigiog yn cyfyngu’r tir uchel, bydd colli nodweddion diddordeb biolegol
P.Brunner
SoDdGA cysylltiedig â chreigresi, er enghraifft, yn digwydd yn naturiol ac nid
o ganlyniad i bolisi CRhT2.

03/11/2010

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Aseswyd effaith negyddol sylweddol eisoes yn Atodiad D ar gyfer Uned Bolisi
11.9 (cynefin BAP ffen_cors_ corstir_rhanbarth) i ystyried yr effaith bosibl MR
ar y Cors. Fodd bynnag, fel y nodwyd yn flaenorol bydd maint yr effaith yn
P.Brunner
dibynnu ar gwmpas a dyluniad y MR a fydd, fodd bynnag, yn cael ei liniaru er
mwyn lleihau maint yr effaith ar y gors d r croyw.

03/11/2010

Unedau Polisi 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19 –
dylid egluro at ble mae’r unedau hyn yn cyfeirio.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Mae’r unedau polisi a labelwyd yn yr ER a’r HRA yn gywir a dyma’r fersiynau
P.Brunner
cyfredol ym mis Tachwedd 2010.

03/11/2010

Atodiad D: Uned Reoli
11.12, Aber Uchaf

Gallai MR yn rhan uchaf aber Afon Mawddach greu gwely cyrs, porfa gorslyd,
morfa heli ac, felly, beri cryn effaith gadarnhaol.

T Jones / D
Worrall

21-Oct-10

Aseswyd hyn eisoes yn fel effaith gadarnhaol sylweddol o ran gallu MR i greu
P.Brunner
cynefin.

03/11/2010

Atodiad D: Uned Reoli
12.5, Twyni Llandanwg

Mae argymhellion polisi yn y cyfnod cyntaf ar gyfer glaswelltir wedi’i wella a
T Jones / D
rhanbarth craig arfordirol yn wahanol. Bydd MR yn yr Uned Bolisi hon yn arwain at
Worrall
golli budd twyn tywod SoDdGA.

21-Oct-10

Nodwyd a diweddarwyd Atodiad D i’r ER.

03/11/2010
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Enw
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Dyddiad
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