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RHAGAIR
Dyma’r Wyddfa a’i chriw; dyma lymder a moelni’r tir;
Dyma’r llyn a’r afon a’r clogwyn; ac, ar fy ngwir,
Dacw’r tŷ lle’m ganed. Ond wele, rhwng llawr a ne’
Mae lleisiau a drychiolaethau ar hyd y lle
Yn ei gerdd ‘Hon’, mae’r bardd T. H. Parry-Williams yn mynegi’r cysylltiad cynhenid
Cymreig rhwng pobl a thir. Mae’r ymdeimlad hwn o le wrth graidd hunaniaeth
genedlaethol Cymru, ac y mae’r cysylltiad hwn wedi chwarae rhan hanfodol yn sut
y gwelwn Gymru a’n lle ni yn y byd. Mae ymdeimlad dwfn o hunaniaeth, diwylliant a
chysylltedd lleol a grëir trwy’r berthynas rhwng pobl a lleoedd, fel a ddangosir gan yr
ymadrodd ‘milltir sgwâr’ a’r gair ‘bro’.
Dyma pam mae Bïosffer Dyfi mor bwysig i dreftadaeth naturiol a diwylliannol Cymru, gan
ein helpu i gadw a chreu dyfodol cynaliadwy y gallwn ymfalchïo ynddo.
Yn ystod y deng mlynedd ers dynodi’r warchodfa, mae’r Bïosffer wedi ceisio gwella llesiant
cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd ledled y dirwedd. Mae naw
amcan y bïosffer yn canolbwyntio ar wella’r ardal megis man byw ynddo, gan roi gwerth
uwch ar y Gymraeg, a chan sicrhau addysgu a hyfforddiant mewn datblygu cynaliadwy.
Yn 2015, arweiniodd Cymru’r ffordd trwy basio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Mae’r Ddeddf yn fraenarol, gan roi inni’r uchelgais, y caniatâd a’r rhwymedigaeth gyfreithiol
i wella llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd Cymru.
Mae’r Ddeddf yn mynnu bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n meddwl am effaith
tymor hir eu penderfyniadau, yn gweithio’n well â chobl, cymunedau a’i gilydd, ac yn atal
problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.
Mae’r adroddiad Cyflwr i Fïosffer hwn yn rhan o adolygiad cyfnodol Gwarchodfa Bïosffer
Dyfi, sy’n ofyniad Fframwaith Statudol y Rhwydwaith Gwarchodfeydd Bïosffer Byd-eang. A
hithau’n unig Warchodfa Bïosffer Cymru, mae Gwarchodfa Bïosffer Dyfi â rhan hanfodol
mewn diffinio a nodweddu’r arddull Cymreig. Mae mewn sefyllfa unigryw i wella llesiant,
a gall fod yn enghraifft o sut y gellir gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn
ymarferol.
Mae’n hanfodol defnyddio’r adolygiad hwn i fynd â’r Bïosffer ymlaen, gan ei wneud yn
gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, a sicrhau y cofir ein hamgylcheddau naturiol
megis rhywbeth mwy na dim ond geiriau cân.

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
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CRYNODEB
Cynhyrchwyd yr Adroddiad Cyflwr y Bïosffer hwn ynghyd ag Arolwg Cyfnodol
Gwarchodfa Bïosffer Dyfi UNESCO, sydd yn ofyniad ar bob Gwarchodfa Bïosffer
y Byd pob deng mlynedd tan Fframwaith Statudol y Rhwydwaith Gwarchodfeydd
Bïosffer Byd-eang. Amcan yr adolygiad cyfnodol yw gwella ansawdd Gwarchodfeydd
Bïosffer a’u gweithrediad megis safleoedd profi ac arddangos arddulliau datblygu
cynaliadwy.

Uchafbwyntiau Gwarchodfa
Bïosffer Dyfi

Cyflwyna’r adroddiad hwn gyflwr presennol y Warchodfa Bïosffer o safbwynt
amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol ar sail data sydd ar gael, cyfosod
gwybodaeth gyhoeddedig a deunyddiau ynghylch y Warchodfa Bïosffer a safbwyntiau
rhanddeiliaid. Ceisiwyd cyfraniad rhanddeiliaid lleol trwy weithdai, sesiynau cymunedol
ac e-arolygon ar-lein.

Mae ganddi ddwysedd uchel o safleoedd dynodedig, gan gynnwys pum safle
Natura 2000 a rhagor na 30 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae’r Warchodfa Bïosffer yn dirwedd bwysig yng Nghymru am resymau
amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd.

Mae gweithgareddau cadwraethol yn amlwg yn yr ardal trwy waith CNC,
CFGA,Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn a llawer eraill.

Deillia cynnwys yr adroddiad hwn o gasgliadau’r adolygiad cyfnodol a gloriannodd
dair swyddogaeth greiddiol y Warchodfa Bïosffer , sef cadwraeth (amgylchedd
naturiol), datblygu (economi a chymdeithas) a chefnogaeth gyflenwol (ymchwil a
llywodraethiant).

Mae wedi cynnal diwylliant Cymraeg cryf gyda nifer fawr o siaradwyr
Cymraeg brodorol yn byw ac yn gweithio yn ardal y Warchodfa Bïosffer.
Mae’n cyfrannu’n sylweddol at yr economi trwy’r prif ddiwydiannau, gan
gynnwys twristiaeth, amaeth ac addysg.

Anelir yr adroddiad hwn at gynulleidfa sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor
am Fïosffer Dyfi a’r budd a ddaw ohono. Ynghyd â’r adolygiad, bydd o gymorth i
lywio cyfeiriad y Warchodfa Bïosffer at y dyfodol a chytgordio gweithgareddau â
blaenoriaethau lleol a chenedlaethol megis Cynlluniau Datblygu Lleol ac esgor ar
lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol.

Amaethu yw’r gweithgaredd economaidd tirol mwyaf, gydag amaethu 70% o’r
tir, ar gyfer defaid yn bennaf. Mae mwyafrif y ffermydd o dan Glastir, y cynllun
amaeth-amgylcheddol, er mai canlyniadau cymysg sydd i hyn.
Rheolir Dyfi gan Bartneriaeth o gyrff yn cydweithio er mwyn gwireddu
gweledigaeth y Bïosffer. Tros y ddegawd ddiwethaf mae llawer o brosiectau a
mentrau wedi dwyn pobl ynghyd i ddatblygu syniadau a chyfleoedd newydd a
datrys problemau yn yr ardal.

Am ragor o wybodaeth am y Bïosffer, ymwelwch ag: https://www.dyfibiosphere.
wales/ (Saesneg) neu https://www.biosfferdyfi.cymru/ (Cymraeg).

Mae dichon i Warchodfa Bïosffer Dyfi gyfrannu llawer at gyflawni amcanion
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd Cymru, trwy
gyfuno cadwraeth amgylcheddol a gwaith adfer â buddion cymdeithasol
ac economaidd uniongyrchol i bobl, gan fraenaru’r tir ar gyfer datblygu
cynaliadwy yng Nghymru.
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GOLWG CYFFREDINOL
GWARCHODFEYDD BÏOSFFER Y BYD UNESCO
Mae Rhaglen Dyn a’r Bïosffer UNESCO (RhDB) yn hyrwyddo gweithgareddau ar
gyfer cadwraeth a defnydd cynaliadwy amrywiaeth biolegol, a gwella’r berthynas
rhwng pobl a’u hamgylchedd ledled y byd. Mae Gwarchodfeydd Bïosffer yn
ardaloedd o ecosystemau tirol ac arfordirol neu forol, neu gyfuniad o’r cyfryw, a
gydnabyddir yn rhyngwladol ac o fewn y Rhaglen RhDB. Enwebir Gwarchodfeydd
Bïosffer gan lywodraethau cenedlaethol, ac arhosant o dan eu hawdurdod.
Dynodir Bïosfferau UNESCO er mwyn ysbrydoli cymunedau i gydweithio er
mwyn creu dyfodol y gallwn oll fod yn falch ohono, gan gysylltu pobl â natur a
threftadaeth ddiwylliannol, gan gryfhau’r economi lleol ar yr un pryd. Rhaid iddynt
gyflawni tri amcan:
•

Cadwraeth – diogelu bywyd gwyllt, cynefinoedd a’r amgylchedd.

•

Datblygu – annog economi a chymuned gynaliadwy.

•

Cefnogaeth gyflenwol - addysg amgylcheddol ac addysg datblygu
cynaliadwy a hyfforddiant ymchwil ac arolygu.

Mae i Warchodfeydd Bïosffer tri pharth cydberthynol sy’n amcanu cyflawni’r tri
amcan (cadwraeth, datblygu, cefnogaeth gyflenwol):
•

Mae’r ardal graidd neu ardaloedd raid yn ecosystem tan warchodaeth
lem sy’n cyfrannu at gadwraeth tirweddau, ecosystemau, rhywogaethau ac
amrywiaeth enidol.

•

Mae’r parth clustogi ogylch neu’n gyffiniol â’r parthau craidd, ac fe’i
defnyddir ar gyfer gweithgareddau cydnaws ag arferion ecolegol da a allant
gefnogi ymchwil gwyddonol, arolygu, hyfforddi ac addysg.

•

Y parth trawsnewid yw’r rhan honno o’r warchodfa lle caniateir
y gweithgaredd mwyaf, gan feithrin datblygu economaidd a dynol sy’n
gynaliadwy o safbwynt cymdeithasol-diwylliannol ac ecolegol.

Mae Gwarchodfa Bïosffer Dyfi yn un o 686 Gwarchodfa Bïosffer y Byd UNESCO
mewn 122 o wledydd. Mae’n un o chwech yn y DU, a’r unig un yng Nghymru
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Yn fras mae Gwarchodfa Bïosffer Dyfi’n dilyn ffin y
dalgylch, ond hefyd yn cynnwys Aberystwyth. Mae’n
cynnwys rhannau o ardaloedd Cynghorau Sir Gwynedd,
Ceredigion a Phowys, yn ogystal â de Parc Cenedlaethol
Eryri. Amcangyfrifwyd yn 2013 fod poblogaeth 16-64
oed wardiau’r Bïosffer yn 20,015 o bobl. Mae bron i
hanner poblogaeth y Bïosffer, myfyrwyr yn bennaf, yn
byw yn Aberystwyth.
Tabl 1 – Golwg gyffredinol ar Warchodfa Bïosffer Dyfi
Arwynebedd Gwarchodfa
Bïosffer Dyfi
Ardal graidd
Parth clustogi
Ardal drawsnewidiol
Poblogaeth (16-64 oed)
Amrywiaeth glawiad
Isadeiledd trefol
Parc Cenedlaethol Eryri
Safleoedd o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig
(SoDdGA)
Tir amaeth
Coetir
Coetiroedd Llywodraeth
Cymru (wedi’u rheoli gan
CNC)
Corsydd
Dŵr Agored (heb
gynnwys aberoedd)

84,479 ha
10,559 ha
1,574 ha
72,347 ha
20,015
1000 mm-2000 mm y
flwyddyn
4%
27%
10%
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Ffigur 1 – Lleoliad Gwarchodfa Bïosffer Dyfi
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Ffîn Biosffer Dyfi

User Name: ashley.durston

Dynodwyd rhan isaf Dyffryn Dyfi’n Warchodfa
Bïosffer ddynodedig gyntaf yn y 1970au. Tan feini
prawf newydd, cofrestrwyd ardal llawer ehangach ag
UNESCO yn 2009 yn dilyn ymgynghori lleol eang. Mae’r
Warchodfa Bïosffer yn mesur 845 cilomedr sgwâr, o ba
rai y mae 765 yn dir a 80 yn fôr.
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Gweledigaeth Bïosffer Dyfi

Naw amcan Bïosffer Dyfi

Cydnabyddir a pherchir Bïosffer Dyfi’n rhyngwladol,
yn genedlaethol ac yn lleol am amrywiaeth ei
brydferthwch naturiol, ei dreftadaeth a’i fywyd
gwyllt, ac am ymdrechion ei bobl i wneud cyfraniad
adeiladol at fyd mwy cynaliadwy. Bydd yn gymuned
hunan-hyderus, iach, gofalgar a dwyieithog, wedi’i
chynnal gan economi cryf ar sail leol.

1.

Cadw a gwella’r ardal megis lle gwych i fyw,
gweithio a magu plant ynddo, a chreu rhagor o
gyfleoedd iddynt aros yma.

2.

Deall, gwerthfawrogi a diogelu pob agwedd
ar ein treftadaeth naturiol a diwylliannol, gan
gynnwys yr amgylchedd adeiledig a’r iaith
Gymraeg.

3.

Sicrhau amgylchedd cynaliadwy, cysylltiedig
a chadarn (yn enwedig parthed newid yn
yr hinsawdd ac yn enwedig trwy ddulliau
gwirfoddol).

4.

Annog trafod, cytuno a chydgysylltu cydrhwng
pobl a chyrff â gwahanol werthoedd a
blaenoriaethau.

5.

Datblygu economi lleol mwy hunan-ddibynol,
llai dibynnol ar danwydd ffosil, ac wedi’i gyrru
gan wybodaeth ac adnoddau lleol.

6.

Datblygu ardal fwy cynaliadwy, gyda
phreswylwyr ac ymwelwyr yn dewis nwyddau
lleol yn amlach ac yn lleihau ein heffaith ar y
byd.

7.

Defnyddio ‘brand’ y Bïosffer i hyrwyddo
ansawdd cynnyrch lleol amaethyddol ac arall, a
phrofiadau twristiaeth.

8.

Sicrhau addysg a hyfforddiant mewn
datblygu cynaliadwy, yn ogystal ag ymchwil
i’r gwyddorau naturiol a chymdeithasol, wrth
gefnogi gweledigaeth y Bïosffer.

9.

Manteisio ar gymorth a chyngor gan UNESCO
a Gwarchodfeydd Bïosffer eraill ledled y byd.

Rheoli Bïosffer Dyfi
Mae statws Bïosffer Dyfi’n wirfoddol, ac nid oes nawdd
rheolaidd ar gyfer ei weithgareddau creiddiol, felly
cyflawnir ei amcanion gan bobl a chyrff yn cydweithredu
â’i gilydd. Mae Partneriaeth Bïosffer Dyfi’n cynrychioli
amryw farnau rhanddeiliaid ynghylch yr ardal. Mae’r
grŵp creiddiol hwn yn arolygu’r holl weithgareddau,
gan hysbysu UNESCO trwy Cyfoeth Naturiol Cymru
(CNC) a Llywodraeth Cymru. Mae cyfarfodydd
partneriaeth a Chyfarfodydd Blynyddol yn galluogi
cymunedau lleol i fod â rhan ac i ddylanwadu ar y
weledigaeth, yr amcanion a’r prosiectau a weithredir.
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Gwneir llawer o waith Bïosffer Dyfi gan bobl yn
dod at ei gilydd i ffurfio grwpiau neu rwydweithiau
thematig megis Grŵp Addysg Bïosffer Dyfi, Cymdeithas
Dwristiaeth Bïosffer Dyfi, a grwpiau cyfathrebu a
Chelfyddyd a Diwylliant Bïosffer Dyfi.
Er 2009, cyflawnwyd llawer o brosiectau yng
Ngwarchodfa Bïosffer dyfi sy’n taro’r nodau a osodwyd
gan y Bartneriaeth.
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Mae yn agos i hanner tir Gwarchodfa Bïosffer Dyfi’n borfa
ac yn gorsydd (34,390 ha; 47%). Mae coed dros 24%
o’r tir, o ba rai mae 7% (4,875 ha) yn goetir llydanddail.
Mae 5,444 ha ychwanegol yn weundir. Mae 1,370 ha o
gorsydd, gan gynnwys Cors Fochno (53 ha) sef pedwaredd
gyforgors llawr gwlad fwyaf y DU. Bach iawn o dir yr
adeiladwyd arno (2.3%), yn bennaf yn Aberystwyth, unig
dref sylweddol yr ardal.
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Mae’r ardal dirol yn ymestyn o fryniau Mawddwy at y môr
a thraethau’r Borth ac Aberdyfi. Nodwedd fwyaf y fro yw
Dyfi ei hun a’i llu rhagnentydd.

Gwrychoedd
Mign
Rhynglamwol
Dŵr agored
Halwyndir
Twyni tywod, graean ac arfordirol
Prysgoed, parcdir a choed
gwasgaredig
Siglen, ymylol a gorlifdir
Llysiau tal a rhedyn
Dim data

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol
Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data
Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741.
Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Client:

Project:

Dyfi Bïosffer Adolygiad
Title

Cynefinoedd Daearol
Dyfi Bïosffer
Drawing No:

Cilomedrau
0

2.5

5

Date:

7.5

10

Scale:

Main
15/04/2019
165,000 @ A3

Drawn:
Checked:
Approved:

AD
JM
JM

Ffigur 2 – Map cynefinoedd tirol Gwarchodfa Bïosffer Dyfi
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Mae’r Bïosffer yn ymestyn i Fôr Iwerddon. Ceir tywod
chwyth a dyddodion traeth ar ymylon y glannau. Mae’r
holl aber a dyfroedd y glannau’n rhan o ACA Pen Llŷn
a’r Sarnau ACA (gw. isod). Mae’r Sarnau’n gefnennau
rhewlifol o gerrig mawr a mân yn gymysg ag amryw
raddau o ddyddodion. Mae llifeiriannau llanwol cyflym
a thonnau nerthol yn effeithio’n fawr ar y cymunedau
morol sydd yno. Mae clogwyni a chreigiau’r glannau
rhwng y Borth a Chlarach hefyd o bwys cenedlaethol,
gan fod yn rhan bwysig o’r system forol.
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Ffigur 4 – Cynefinoedd morol

llun: Estuary Mouth (Patrick Leverty)
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NATURAL ENVIRONMENT
Safleoedd Dynodedig
Rhoddir dynodiadau cenedlaethol a rhyngwladol i
safleoedd sy’n bwysig ar gyfer cadwraeth natur. Golyga
sawl un o’r dynodiadau hyn fod safleoedd wedi’u
gwarchod tan gyfraith Ewrop neu’r DU. Mae nifer y
safleoedd dynodedig a gynhwysir o fewn Gwarchodfa
Bïosffer Dyfi’n ei gwneud yn eglur ei bod yn bwysig ar
gyfer cadw a gwella’r amgylchedd naturiol.

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
(ACAoedd) yn safleoedd a fabwysiadwyd gan y
Comisiwn Ewropeaidd (EC) a’u dynodi’n ffurfiol
gan lywodraeth y wlad ymhle y mae’r safle. Maent
yn safleoedd a ddiogelir yn llym tan Gyfarwyddeb
Cynefinoedd y GE. Ffurfiant rwydwaith o
safleoedd cadwraeth pwysig o ansawdd da sy’n
cyfrannu’n sylweddol at gadwraeth cynefinoedd a
rhywogaethau sydd â blaenoriaeth.

Cors Fochno
Mae Cors Fochno i’r de-ddwyrain o’r twyni a Leri.
Mae’n un o’r enghreifftiau mwyaf a gorau sy’n weddill
ym Mhrydain o gyforgors fawn. Dechreuodd ymffurfio
tua 5500 CC pan orchuddiwyd rhan o orlifdir yr aber
gan goed, ond wrth i lefel y môr godi, disodlwyd y coed
gan gyrs ac yna mawnog. Migwyn coch ac euraidd sydd
amlycaf ar wyneb y gors heddiw. Mae’r rhan fwyaf
gorllewinol wedi’i herydu gan y môr, bellach, ond ar drai
gellir eto gweld bonion coed sydd wedi hen farw ar y
traeth wrth y Borth. Mae llawer o rywogaethau prin ac
anarferol yn byw yma, gan gynnwys planhigion pryfysol
fel chwys yr haul, gwyfyn gwrid y gors a’r fursen fach
goch.
llun: Leri Pools Borth Bog (NRW)
llun: Pwll Du Cors Fochno (NRW)

Mae gan Warchodfa Bïosffer Dyfi ardal greiddiol sy’n
cynnwys tair ACA.
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Pen Llŷn a’r Sarnau

Llun:Ynslas & Aberdyfi (Patrick Leverty)

Coed Cwm Einion
Mae Coed Cwm Einion yn goetir llydanddail cymysg
lled-naturiol. Mae’r goedwig fechan ond anarferol hon
yn ymestyn i fyny hafn serth, gydag ynn yn amlycaf
a nifer dda o bisgwydd dail bychain. Mae’n neilltuol
bwysig oherwydd y gymuned redyn a bryoffytau
Iwerydd yno, gan gynnwys rhedyn teneuwe a’r
farchredynen weir-aroglus. Mae hefyd yn gartref i
lysiau’r afu prin yn y wlad hon, sef dueglys y gorllewin,
a’r cen Parmotrema robustum a gofnodwyd mewn dim
ond tri safle yng Nghymru. Cofnodwyd pathewod yn y
safle hwn ac y maent i’w cael mewn ambell i goedwig
arall yn yr ardal.

Mae aber Dyfi’n rhan o ACA Pen Llŷn a’r Sarnau, safle
morol helaeth sy’n cynnwys ardaloedd morol, arfordirol
ac aberol sy’n cynnal amrywiaeth eang o wahanol
gynefinoedd a bywyd gwyllt. Mae gwahanol fathau
o greigiau a gwaddodion, wynebwedd, symudiadau
dyddodion ac agoredrwydd at gerrynt llanwol a
gwaith y tonnau, eglurdeb dŵr a halltedd ynghyd
â chydadweithiau biolegol a chadwyni bwyd wedi
creu amrywiaeth eang o gynefinoedd a chymunedau
cysylltiedig o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid
morol, rhai ohonynt yn unigryw yng Nghymru. Bernir
mai’r aber prin ei faetholion, mewnlenwol, tywodlyd
hwn yw’r un o’r enghreifftiau gorau o’i fath yn Ewrop.
Enwir y proffil siâp twndis, yr ystumiau morol a’r aberdir
yn nodweddion diddorol o bwys.

Special Protection Areas (SPAs)
Mae Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig
(AGAoedd) yn safleoedd a warchodir yn llym
ac a ddosberthir yn unol â Chyfarwyddeb Adar y
GE. Fe’u dynodir er mwyn diogelu cynefinoedd
adar prin ac agored i niwed, ac adar ymfudol sy’n
ymweld yn gyson.

AGA Berwyn
Mae pen deheuol AGA (ac ACA) Berwyn o fewn y
Warchodfa Bïosffer. Mae’r ardal o weundir agored
o bwys cenedlaethol a rhyngwladol oherwydd ei
llystyfiant ac fel magwrfa adar. Mae’r boda tinwyn, y
barcud coch, a’r gwalch glas yn rhywogaethau adar
ysglyfaethus nodedig yno.

AGA Aber Dyfi
Mae aber dyfi’n noddfa o bwys rhanbarthol i adar
gwylltion. Mae’n Ardal o Bwys i Adar ac yn Ardal
Gwarchodaeth Arbennig oherwydd bod morfeydd heli
a phorfeydd gwlybion yr aber yn parhau i gynnal haid
o wyddau talcenwen yr Ynys Las ac yn unig safle gaeafa
rheolaidd iddynt yng Nghymru a Lloegr. Ynghyd ag ACA
Cors Fochno fe’i dynodwyd, hefyd yn Safle Ramsar
rhyngwladol.

Mae gan yr aber nodweddion o bwys, gan gynnwys ardal
helaeth o draethellau tywod a llaid rhynglanwol, gydag
amrywiaeth eang o gymunedau di-asgwrn-cefn yn trigo
yn y gwaddodion, yn ogystal â morfeydd heli Iwerydd
ac ogofeydd môr tanddwr neu rhannol danddwr.
Cofnodwyd morloi llwydion, dolffiniaid trwynbwl a
dyfrgwn oll yn yr ardal. Mae’r aber yn feithrinfa hanfodol
ar gyfer ddraenogod môr ifainc a rhywogaethau’r
cegddu ifainc, ac y mae o gymorth i bysgod ymfudol
pwysig eraill, gan gynnwys poblogaethau pysgod
eogffurf.

llun:Turnstone (CNC)

Â’i gilydd mae safleoedd ACA ac AGA yn ffurfio
rhwydwaith Natura 2000 Ewrop, y rhwydwaith
cydlynedig mwyaf yn y byd o ardaloedd gwarchodedig.
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Enw’r safle

Cod y safle

Dynodiad

Enw’r nodwedd

Cyflwr y nodwedd: asesiad
diweddaraf

Dyddiad yr asesiad
diweddaraf

Aber Dyfi

UK9020284

AGA

Anffafriol:Yn dirywio

Tach-12

Berwyn

UK9013111

AGA

Coed Cwm Einion

UK0030117

ACA

Anffafriol: Heb ei ddosbarthu
Ffafriol: Heb ei ddosbarthu
Anffafriol: Heb ei ddosbarthu
Anffafriol: Heb ei ddosbarthu
Anffafriol: Heb ei ddosbarthu

Meh-00
Meh-04
Meh-04
Meh-02
Mai-12

Cors Fochno

UK0014791

ACA

Pen Llŷn a`r Sarnau

UK0013117

ACA

Gŵydd Dalcenwyn yr Ynys Las
(W)
Barcut Coch (B)
Boda Tinwyn (B)
Cudyll Bach (B)
Gwalch Glas (B)
Coetir cymysg ar briddoedd
bas-gyfoethog yn gysylltiedig â
llethrau creigiog.
Cyforgorsydd gweithredol
Cyforgorsydd dirywiedig
Pantiau ar is-haenau mawn
Morfeydd heli Iwerydd
Morlynnoedd
Aberoedd
Morlo llwyd (R)
Mornentydd a baeau bas
Dyfrgi (R)
Traethellau llaid a thywod
rhynglanwol
Basgreigiau
Llyrlys a phlanhigion unflwydd
eraill yn cytrefu llaid a thywod
Cefnennau tywod is-lanwol
Ogofâu môr
Dolffin trwynbwl (R)

Anffafriol:Yn ymadfer
Anffafriol:Yn ymadfer
Anffafriol:Yn ymadfer
Anffafriol:Yn dirywio
Anffafriol:Yn dirywio
Anffafriol: Dim newid
Ffafriol: Wedi’i gynnal
Anffafriol: Heb ei ddosbarthu
Anffafriol: Heb ei ddosbarthu
Anffafriol:Yn dirywio

Rhag-09
Rhag-09
Rhag-09
Hyd-11
Tach-07
Tach-07
Tach-07
Meh-09
Ion-08
Tach-07

Ffafriol: Wedi’i gynnal
Ffafriol: Heb ei ddosbarthu

Tach-07
Awst-11

Ffafriol: Wedi’i gynnal
Ffafriol: Wedi’i gynnal
Ffafriol: Wedi’i gynnal

Tach-07
Tach-07
Tach-07

Cyfoeth Naturiol Cymru
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Tabl 2 – Safleoedd Natura 2000 o fewn Bïosffer Dyfi
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Yn ogystal â’r safleoedd uchod a ddynodwyd ar raddfa
ryngwladol, mae 35 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig o fewn y Bïosffer. Dynodir y safleoedd
hyn yng Nghymru gan CNC er mwyn helpu cadw a
diogelu’r gorau o’n treftadaeth bywyd gwyllt, daearegol
a ffisiograffegol er budd cenedlaethau heddiw a’r
dyfodol. Maent yn cynnal planhigion, anifeiliaid a
chynefinoedd sy’n brin, yn dirywio neu’n unigryw, yn
ogystal â diogelu nodweddion daearegol pwysig. Mae
llawer yn ACAoedd neu’n AGAoedd hefyd. Diogelir
tir o fewn SoDdGA rhag datblygu ac y mae gan bob
SoDdGA yng Nghymru gynlluniau rheoli er mwyn
sicrhau rheolaeth tymor hir gyson, ffafriol o’r safleoedd
hyn. Tafolir cyflwr SoDdGA o bryd i’w gilydd er mwyn
mesur cynnydd at nodau, er mwyn gwella cyflwr
cynefinoedd o fewn y safleoedd hyn.

Ardal Cadwraeth Arbennig

Pen Llyn a'r Sarnau
/ Lleyn Peninsula
and the Sarnau
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Mae Safle o Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig (SoDdGA) yn ardal a warchodir
tan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad
1981 oherwydd y cynhwysa fywyd gwyllt neu
nodweddion daearegol neu dirol sydd o bwys
neilltuol.
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Ffigur 5 – Safleoedd dynodedig yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi a’i chyffiniau (enwau (SoDdGA yn y Tabl).
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Tabl 3 - SoDdGA o fewn Bïosffer Dyfi
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PARC CENEDLAETHOL ERYRI
Mae ychydig mwy na 6% o Barc Cenedlaethol Eryri
(PCE) o fewn y Warchodfa Bïosffer, ac y mae’n 27% o
ardal dirol y Bïosffer. Rheolir PCE gan Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri. Mae Parciau Cenedlaethol yn y DU
yn Dirweddau Gwarchodedig Dosbarth V yr Undeb
Rhyngwladol Er Cadwraeth Natur. Mae’r dynodiadau
yno er mwyn cadw a gwella prydferthwch naturiol a
hyrwyddo mwynhad eu nodweddion arbennig gan y
cyhoedd.

Llun: Tal y Llŷn copyright APCE-SNPA

Llun: Above Cwm
Cywarch - copyright
APCE-SNPA
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Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi
(GNG)
Mae 2,000 hectar (ha) GNG Dyfi hefyd yn safle
Ramsar (gwlypdir o bwys rhyngwladol) ac yn
cynnwys tair prif ardal:
• Aber Dyfi;
• Twyni tywod Ynys-las; a
• Cyforgors Cors Fochno.
Mae’r aber yn cynnwys ardaloedd eang o dwyni
llaid, twyni tywod a morfeydd heli o bwys
rhyngwladol sydd yn fannau fwydo a nythu
pwysig ar gyfer adar gwlypdir, ac o’r herwydd fe’i
dosbarthwyd yn Ardal o Bwys i Adar gan BirdLife
International. Mae twyni tywod Ynys-las yn gartref
i boblogaeth gyfoethog o degeirianau, mwsoglau,
llysiau’r afu, ffyngoedd, pryfed a chorynnod; mae
llawer o’r rhywogaethau hyn yn brin, a rhai ddim
i’w cael yn unman arall ym Mhrydain. Mae gan y
Warchodfa ganolfan ymwelwyr a llwybr estyllod ar
gyfer cael mynegiad i’r traeth trwy’r twyni.
Mae’r aber yn cynnwys ardaloedd eang o dwyni llaid,
twyni tywod a morfeydd heli o bwys rhyngwladol sydd
yn fannau fwydo a nythu pwysig ar gyfer adar gwlypdir,
ac o’r herwydd fe’i dosbarthwyd yn Ardal o Bwys i
Adar gan BirdLife International. Mae twyni tywod Ynyslas yn gartref i boblogaeth gyfoethog o degeirianau,
mwsoglau, llysiau’r afu, ffyngoedd, pryfed a chorynnod;
mae llawer o’r rhywogaethau hyn yn brin, a rhai ddim
Mae Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLl) yn safleoedd
ychwanegol a sefydlwyd ac a reolir gan awdurdodau
lleol, yn dilyn ymgynghori â CNC. Diben GNLl yw
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Mae pob Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG)
yng Nghymru wedi’i dynodi’n SoDdGA, ac felly
â diogelwch cyfreithiol. Rheolir y mwyafrif gan
CNC, er y rheolir nifer gan gyrff gwirfoddol
megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, CFGA,
Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, neu gan
awdurdodau lleol.
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Ffigur 6 – Gwarchodfeydd Natur yn ac yng nghyffiniau Gwarchodfa Bïosffer Dyfi

nid yn unig diogelu cynefinoedd a bywyd gwyllt, ond
cynyddu ymwybyddiaeth pobl o’u hamgylchedd. Maent
yn fannau lle gall plant ddysgu am natur, ac fe’u ceir
yn aml mewn neu’n agos at ardaloedd trefol. Mae gan
Warchodfa Bïosffer Dyfi dair GNL ger Aberystwyth
yng Ngheredigion: Coed y Cwm, Parc Natur Pen-glais a
Phen Dinas a Than-y-bwlch.
i’w cael yn unman arall ym Mhrydain. Mae gan y
Warchodfa ganolfan ymwelwyr a llwybr estyllod ar
gyfer cael mynegiad i’r traeth trwy’r twyni.
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GWARCHODFEYDD NATUR

•

Yr aber a dyfroedd cyfagos y glannau yn ACA Pen
Llŷn a’r Sarnau

•

ACA Cors Fochno

•

ACA Coed Cwm Einion

Y parth clustogi yw’r saith SoDdGA o fewn y ffin:
•

Dyfi

•

Coed Cwm Cletwr

•

Coed Cwm Llyfnant

•

Pencreigiau’r Llan

•

Pengarreg Gopa a Moel Hyrddod

•

Ceunant Twymyn

•

Afon Dyfi ger Mallwyd

Mae’r ardal drawsnewid yn dilyn, yn fras, dalgylch
Dyfi, ac yn cynnwys y 13 ardal Cyngor Cymuned a
Threfol sydd fwy neu lai o fewn y dalgylch, gydag ardal
Aberystwyth yn ychwanegol. Yn ymarferol mae’r ffin yn
hyblyg, er mwyn galluogi pobl a mentrau i gyfrannu at
waith gweledigaeth y Bïosffer.
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Ffigur 7 – Partholiad Gwarchodfa Bïosffer Dyfi

22

YR AMGYLCHEDD NATURIOL

CYNEFINOEDD A
RHYWOGAETHAU
ALLWEDDOL
MOROL AC ARFORDIROL
Mae gan Fïosffer Dyfi forlin trawiadol, a’r aber yw’r rhan
amlycaf ohoni. Twyni tywod Ynys-las ar ochr ddeheuol
ceg yr aber yw’r rhai mwyaf yng Ngheredigion. Mae ar y
twyni olyniaeth o fathau o blanhigion, o dwyni newydd
eu ffurfio i gymunedau porfa twyn aeddfetach, hŷn o
lawer. Mae Ynys-las yn gyfundrefn sydd wrthi’n tyfu, ac y
mae yno ardal sylweddol o dwyni ifainc, symudol a lledorchuddiedig â phlanhigion gyda llawer o foresg a blodau
gwylltion. Maent yn gartref i boblogaeth gyfoethog o
degeirianau, mwsoglau, llysiau’r afu, ffyngoedd, pryfed
a chorynnod; mae llawer o’r rhywogaethau hyn o bwys
cenedlaethol, a rhai ddim i’w cael yn unman arall ym
Mhrydain. Gwneir gwaith cadwraethol sylweddol gan
CNC er mwyn cynnal cyfundrefn dwyni arbennig yr
ardal a’r fioamrywiaeth gysylltiedig mewn cydbwysedd
â’i defnydd at ddibenion hamdden.

Ffigur 8 - Cynefinoedd rhynglanwol aber Dyfi

Llun:Ynyslas Sand Dunes (NRW)

Llun: Near Clarach (NRW)
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Ffigur 9 - Cynefinoedd twyni cysylltiedig ag aber Dyfi
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Prosiect gwyddau talcenwyn yr Ynys
Las

Mae Ynys-hir yn warchodfa natur a reolir
gan CFGA ac y mae o fewn aber Dyfi. Mae’r
warchodfa’n 800 ha o gynefinoedd cymysg, gan
gynnwys mynydd-dir, porfeydd iseldir gwlyb,
corsleoedd, corsydd, coetiroedd a morfeydd heli.
Mae morfeydd heli a phorfeydd iseldir gwlyb
yr aber yn cynnal y gornchwiglen a’r pibydd
coesgoch wrth iddynt nythu.Yn ystod misoedd
yr hydref a’r gaeaf mae’r cynefin hen yn bwysig ar
gyfer gwyddau talcenwyn yr Ynys Las, cwtiaid aur,
cornchwiglod, chwiwellau a gwyrain. Mae’r CFGA
yn cadw golwg ar boblogaethau o adar hirgoes
yn y safle hwn. Er yr ymddengys fod niferoedd y
pibyddion coesgoch yn gymharol sefydlog, mae
nifer y cornchwiglod sy’n nythu yn y warchodfa
ac ar Ddyfi wedi lleihau yn ystod y deng mlynedd
diwethaf. Cyrhaeddodd isafbwynt yn 2016 gyda 43
pâr yn y warchodfa CFGA a dau bâr ym mannau
eraill.Yn ystod y tair blynedd diwethaf newidiwyd
y modd y rheolir caeau adar hirgoes er budd
cornchwiglod, er nad ataliodd hyn eu dirywiad.Yn
2017 datblygodd CFGA strategaeth yn amlinellu
gweithredu diymdroi a thymor hir er mwyn
gwrthdroi’r dirywiad hwn, gan gynnwys cynyddu’r
gweithlu a’r arian gan CFGA er mwyn paratoi i
ddechrau gwaith ychwanegol.

Mae poblogaeth fyd-eang gŵydd dalcenwyn yr
Ynys Las wedi dirywio’n sylweddol yn ystod y
degawdau diweddar, o 35,600 unigolyn ym 1999 i
ddim ond 20,556 unigolyn yn 2017. Rhestrwyd y
rhywogaeth yn un Mewn Perygl Difrifol ar raddfa’r
DU, ac y mae ar y rhestr goch yn y DU a Chymru.
Mae Aber Dyfi’n safle gaeafa pwysig ar gyfer haid
fechan o wyddau talcenwyn yr Ynys Las, ac yma
y canolbwyntiwyd ymdrechion cadwraeth ac
ymchwil ar gyfer y rhywogaeth hon yng Nghymru.
Yn ôl adroddiad Cyflwr Adar Cymru, mae’r haid
hon wedi dirywio o 167 o adar cyn ddiweddared
â 1999 i ddim ond 22 unigolyn yn 2016/17. Yn
2016 gosodwyd coleri SLF ar ddwy iâr aeddfed a
choleri gwddf ar 10 aderyn arall, er mwyn caniatáu
i wyddonwyr astudio eu symudiadau bwydo a
chlwydo yn y gaeaf, yn ogystal â’u llwybrau ymfudo,
er mwyn ceisio deall y rheswm am y dirywiad hwn
a helpu cyfeirio gwaith cadwraeth uniongyrchol at
ddiogelu dyfodol gŵydd dalcenwyn Yr Ynys Las, yng
Nghymru a ledled eu cynefin byd-eang cyfan fel ei
gilydd.

Salt Marsh (CFGA)

Llun: Aerial View CFGA Ynys-Hir (CFGA)

Llun: Greenland White Fronted Goose (CFGA)
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Rheoli Porfeydd Iseldir Gwlyb ar
gyfer adar hirgoes sy’n nythu
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DŴR CROYW

PORFEYDD

Mae Dyfi’n tarddu i fyny ym mryniau Mawddwy. Mae’n
enwog ei phoblogaeth eogiaid a brithyllod mudol, gan
ei gwneud yn boblogaidd ar gyfer pysgota adloniadol.
Bu cloddio plwm a llechi yn nalgylch Dyfi, gan arwain
at lygru rhai o gynefinoedd dŵr croyw’r dalgylch.
Mae gwaelodion dyffryn Dyfi a’i haber yn safleoedd
dynodedig ar gyfer cadwraeth natur oherwydd eu
pwysigrwydd ar gyfer amryw rywogaethau, yn enwedig
poblogaethau adar gwylltion a rhai hirgoes..

Ym mro Dyfi mae porfeydd yn cynnal cynhyrchu bwyd
(cig a llaethfwyd), yn gronfeydd carbon sydd o gymorth
i liniaru newid yn yr hinsawdd, ac yn darparu cyfleoedd
ar gyfer hamdden a thwristiaeth.
Cadarnhaodd arolwg diweddar o borfeydd iseldir
dalgylch Dyfi fod porfeydd lled-naturiol iseldir y
dalgylch tan fygythiad oherwydd eu darnio a’u cyflwr,
sydd yn aml yn wael. Bydd angen rheolaeth benodol er
mwyn cadw’r cynefin pwysig hwn ar gyfer y dyfodol.

Llun: (Zoe Wang)

Llun: Afon Dyfi Near Pennal (NRW)
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Dolau Dyfi
Mae Dolau Dyfi’n brosiect cydweithredol
diweddar sy’n cysylltu gwella adnoddau naturiol
ag iechyd a lles trwy annog ymarfer corff a
gweithgarwch yn yr awyr agored ar lwybrau
mynediad wedi’u hyrwyddo trwy gynefinoedd
adferedig o fewn y Bïosffer. Adferir cynefinoedd
rhagor na 30 o safleoedd, tros ragor na 750 ha
o borfeydd, ffriddoedd, mawnogydd a thwyni
tywod, a bydd yn cynnwys rheoli rhedyn, mieri
ac eithin, ailgyflwyno pori, rheoli brwyn a dŵr,
a gwaith gwella mynediad ar gyfer y cyhoedd.
Bydd y rhywogaethau a gânt les yn cynnwys y
bras melyn, y gornchwiglen, y brith perlog bach,
clychlys eiddewddail a’r ysgyfarnog. Sefydlodd
y prosiect rwydwaith gwirfoddolwyr lleol,
prosiectau celfyddyd a rhaglen “cerdded i iechyd”
ynghyd ag adferiad er mwyn gwella cyfnerthedd
a chydgysylltedd ecosystemau aberol a thir isel
o fewn Gwarchodfa Bïosffer Dyfi, gan wella
porfeydd tir isel er budd ffermwyr, bioamrywiaeth
(dolau blodau gwylltion) a lles (trwy hwyluso
mynediad).

Dirywiad niferoedd adar tir amaeth

Ceredigion a Phowys (siroedd ymhle mae’r Warchodfa
Bïosffer) yw dwy o brif siroedd amaethyddol Cymru.
Felly mae tir amaeth yn gyfran helaeth o ardal y
Warchodfa Bïosffer, ac y mae gan amaethyddiaeth ran
sylweddol mewn ffurfio cymeriad y dirwedd ogylch. Mae
tir amaeth, sy’n frithwaith o gynefinoedd, yn rhagor na
70% o dir y Warchodfa Bïosffer. Mae agos yr holl dir
amaeth yn y dosbarthau “gwael” neu “gwael iawn”, sy’n
cyfyngu ar y mathau o gnydau a chynnyrch y gall y tir ei
gynnal. Cysylltir yr ardal yn bennaf â magu da byw, gan
arbenigo mewn cynhyrchu defaid a chig eidion, er y ceir
ychydig ffermydd llaeth yn yr ardal. Cyfyngedig yw nifer
rhywogaethau’r rhan fwyaf o’r porfeydd, er yr erys rhai
cynefinoedd lled-naturiol ac y mae porfeydd nad ydynt
wedi’u gwella sydd â chyfoeth o rywogaethau blodau.
Mae Glastir, cynllun amaeth-amgylcheddol cenedlaethol
Cymru, wedi arwain llawer o ffermydd i greu nodweddion
megis gwrychoedd, waliau sychion, coedlannau bychain,
coridorau glan nant, a chlytiau o borfeydd garw â rhedyn
neu eithin ac ati, sydd yn bwysig iawn ar gyfer ansawdd
ac amrywiaeth cyffredinol y dirwedd a bywyd gwyllt
y cyffiniau. Mae tir amaeth Dyfi o gymorth i gynnal
poblogaethau ystlumod brodorol, o ba rai mae deuddeg
o ddwy rywogaeth ar bymtheg y DU i’w cael yn ardal
drawsnewidiol y Bïosffer

Llun: (Zoe Wang)

Bu dirywiad cyflym yn niferoedd rhywogaethau
adar tir amaeth ledled Ewrop, gyda dirywiad o 55%
yn helaethrwydd adar tir amaeth ledled pob un o
28 gwlad Ewrop yn ystod y tri degawd diwethaf
(Cyngor Cyfrifiad Adar Ewropeaidd).Ymysg adar
cynefinoedd tir amaeth bryniau Cymru, dim ond
tueddiadau dosbarthiad brain coesgoch sydd wedi
aros yn obeithiol yn y tymhorau byr a hir fel ei gilydd,
lle bo tiriogaethau’r gylfinir, y cwtiad aur, y rugiar
ddu, coch y grug a mwyalchen y mynydd oll wedi
crebachu’n sylweddol. Mae’r betrisen, y siglen felen, y
durtur a golfan y mynydd wedi lleihau gan ragor na
50%. Mae cynlluniau amaeth-amgylcheddol fel Glastir
yn gam i’r cyfeiriad iawn, ond heb lwyddo i atal y
dirywiad, ac efallai y bydd angen rheoli tir mewn dull
mwy penodol ar gyfer bywyd gwyllt.

Llun: Sheep at Penantigi Uchaf below Cribin Fawr (Andrew Currie)
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TIR AMAETH
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COETIROEDD
Ar hyn o bryd mae 24% o ddalgylch Dyfi tan goed,
a’r rhan fwyaf yn goed conwydd. Plannwyd ardaloedd
helaeth o’r bryniau â rhywogaethau conwydd masnachol
– pyrwydden Sitka, yn bennaf – yn y 1930au. Mae CNC
bellach yn rheoli’r coetiroedd hyn ac yn eu plannu ag
amrywiaeth ehangach o rywogaethau gan gynnwys
ffynidwydden Douglas, llarwydd, cedrwydd coch a
choed llydanddail.
Mae coetiroedd llydanddail yn nodwedd bwysig o
lethrau dyffryn Dyfi a’i haml ragnentydd, er ond yn 6.5%
o arwynebedd tir y Bïosffer. Dynodwyd coetiroedd
hynafol dros tua 4,000ha o’r ardal, a’u cyflwr ecolegol yn
amrywio o Goetir Lled-naturiol Hynafol, sy’n cynnwys
SoDdGA Coed Maes-mawr, i ardaloedd helaeth o
Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (1,450ha) heb ond
ychydig nodweddion yn weddill. Mae coetiroedd
hynafol adferedig yn 730ha ychwanegol. Ceir coetiroedd
lled-naturiol hynafol, gyda choed derwen ddigoes yn
amlycaf, yma a thraw. Mae gan lawer isdyfiant neu haen
brysgwydd o ddrain gwynion, cyll, drain duon, a mannau
mwy agored lle ceir rhedyn ac eithin yn bennaf. Mae
gan y coedydd hynafol mwyaf digyffwrdd rywogaethau
nodweddiadol o blanhigion ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn
nas ceir mewn coedydd iau. Mae pren marw’n nodwedd
bwysig yn rhai safleoedd, gan y darpara gynefin ar gyfer
ffyngau, anifeiliaid di-asgwrn-cefn arbenigol a chenau.
Mae gan flaenau Dyfi a’i choedydd cysgodol, llaith ar hyd
y rhagnentydd gymunedau o fryoffytau Iwerydd nodedig
o bwys Ewropeaidd. Mae hefyd nodweddion treftadaeth
pwysig ledled y goedwig, megis heb gloddfeydd a
nodweddion amaethyddol.

Llun: Llechwedd Fowlmere Bontgoch

Llun: Bluebells and Oaks, Upper Dyfi Valley (Andrew Currie)

28

Date Saved: 16/04/2019 10:12:15

Perchenogaeth Coedwigaeth CNC
Coetir
Coetir wedi'i gwympo

User Name: ashley.durston

Safleoedd Targedu Phytophthora
Tybir wedi'i heintio; Cadarnhawyd wedi'i heintio
Cadarnhawyd ddim wedi'i heintio; Monitro;
Amheuir wedi'i heintio

Document Path: \\uk.wspgroup.com\central data\Projects\700519xx\70051993 - Dyfi Biosphere 10-year Periodic Review\03 GIS\Mxd\Woodland and Forestry\Dyfi_Biosphere_Forestry_Change_2016_Felling_WELSH.mxd

Phytophthora ramorum, pathogen tebyg i ffwng,
yw’r clefyd coed mwyaf difrifol sy’n effeithio ar
goedwigoedd Cymru, ac y mae iddo effeithiau
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol
sylweddol. Hyd yma mae wedi heintio rhagor
na 9,000ha o goed llarwydd ledled Cymru. Mae
ei reoli’n golygu cwympo’r coed er mwyn atal
lledaeniad y sborau.Yn ffodus, gellir parhau i
ddefnyddio pren llarwydd heintied, ar yr amod
yr arferir camau bioddiogeledd er mwyn osgoi
lledu’r haint yn ddamweiniol. Mae coedwigoedd
Gwarchodfa Bïosffer Dyfi wedi’u heffeithio’n
eang ac y mae CNC yn rheoli’n weithredol
trwy gwympo coed a heintiwyd ac ailblannu â
choetir cymysg. Mae hyn yn gwella gallu ecolegol
i wrthsefyll rhagor o ymosodiadau o du plâon a
heintiau.

Ffîn Biosffer Dyfi

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol
Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data
Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741.
Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.

Client:

Project:

Dyfi Bïosffer Adolygiad
Title

Newidiadau mewn coedwigaeth (2016) –
Phytophthora a chlirio llarwydd
Drawing No:

Cilomedrau
0

2.5

Date:

5

Scale:

Main
16/04/2019
80,958 @ A3

Drawn:

AD

Checked:

JM

Approved:

JM

Ffigur 10 – Newidiadau yng nghoedwigaeth Gwarchodfa Bïosffer Dyfi - Phytophthora a chlirio coed llarwydd
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Clirio coed llarwydd
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MAWNOGYDD
Mae ACA Cors Fochno yn ardal greiddiol y Bïosffer, ac
yn nodwedd brin ac arbennig o orlifdir yr aber. Er bod
ei maint wedi’i leihau gan adennill tir yn y gorffennol,
mae’i harwynebedd yn 650ha ac y mae’n un o gorsydd
llawr gwlad mwyaf Prydain. Cromen ganolog y gors
(tua 200ha) yw cyforgors ddigyffwrdd fwyaf iseldir
Prydain, ac mae wedi’i hamgylchu gan gors addasedig
lle’r adferwyd twf mawn yn y rhan fwyaf ohoni.
Mae’r safle’n gynefin i lawer o rywogaethau prinion,
ac y mae’n neilltuol bwysig ar gyfer poblogaethau o
fwsoglau, llysiau’r afu, adar, dyfrgwn ac amrywiaeth
eithriadol o anifeiliaid di-asgwrn-cefn.
Llun: Cors Fochno Borth Bog (NRW)

Cyforgorsydd LIFE yng Nghymru
Prosiect £4 miliwn (2017 - 2021) wedi’i ariannu
gan raglen LIFE y GE, gan anelu at wella statws
cadwraeth yn agos i 700ha o gyforgorsydd
gweithredol a 270ha o gyforgorsydd dirywiedig a
chynefinoedd cysylltiedig yn saith safle cyforgors
yng Nghymru trwy weithredu rheolaeth ffafriol.
Yng Nghors Fochno mae’r prosiect LIFE wedi
galluogi prynu dau glwt o gyforgors ddirywiedig,
cyfanswm o 12ha, oddi wrth berchnogion
preifat cyfagos i’w paratoi i’w hadfer ynghyd
â rhannau ymylol o gymhlethfa’r siglen. Tros y
pedair blynedd nesaf adeiledir 22km o fyndio
cyfuchlinol isel er mwyn ail-wlychu rhannau o’r
gors a effeithiwyd gan ddraenio a thorri mawn
yn y gorffennol. Bydd clirio prysgoed helyg a
bedw a rhododendron, ac adferir mannau lle
ceir gwair Molinia yn bennaf trwy gladdu mawn
a phori. Mae gwell rheolaeth ar lefelau ffosydd
ymylol ar y gweill, hefyd. Byd arolygu a chadw
golwg ar y safle yn cofnodi canlyniadau gwaith
adfer, ac anogir pobl leol i ymuno â chasglu data
ac agweddau eraill ar y prosiect
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GWEUNYDD BRYNIOG
Mae sawl enghraifft ragorol o weunydd bryniog gyda
chymysgeddau o dir pori sur, gorgorsydd a rhostiroedd
corlwyni neu rug. Ceir migwyn yn bennaf yn y
gorgorsydd, ac y mae amrywiaeth eang o gymunedau
planhigion gan gynnwys rhai nodweddiadol o glogwyni
a marianau, gyda rhai rhywogaethau prinion. Bryniau’r
canolbarth fu noddfa olaf y barcut coch yn Ynysoedd
Prydain - erbyn y 1930au nid oedd yn weddill ond un
iâr yn nythu. Wedi’i enwi’n “Aderyn yr 20fed Ganrif”
trwy bleidlais lethol aelodau Ymddiriedolaeth Adareg
Prydain a CFGA, mae’r barcut coch bellach yn ffynnu
yng Nghymru ac wedi’i ailgyflwyno’n llwyddiannus i
sawl rhan o Loegr a’r Alban.

Mae’r amgylchedd naturiol yn darparu inni sawl budd
trwy’r hyn y cyfeirir atynt yn aml megis “gwasanaethau
ecosystem”. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys
darparu bwyd, dŵr croyw, pren, ffibr a thanwydd,
yn ogystal â rheoleiddio’r hinsawdd, llifogydd, plâon
a heintiau a chyfleoedd addysgiadol ac adloniannol.
Trwy’r gwasanaethau hyn mae’r amgylchedd naturiol yn
cyfrannu buddion diriaethol at yr economi, cymdeithas,
ac iechyd a lles unigolion.

YR AMGYLCHEDD NATURIOL

GWASANAETHAU
ECOSYSTEM
Yn dilyn ymgynghori fel rhan o gynhyrchu’r adroddiad
hwn, barn rhanddeiliaid lleol yw mai gwasanaethau
ecosystem pwysicaf bro Ddyfi yw cynhyrchu bwyd
(o amaeth i gynnyrch arall megis jamiau, mêl a jin),
rheoleiddio’r hinsawdd, treftadaeth a hunaniaeth
ddiwylliannol, prydferthwch y dirwedd, yr ymdeimlad o
le a thwristiaeth a hamdden

Mae cynefinoedd Gwarchodfa Bïosffer Dyfi’n darparu
amrywiaeth o wasanaethau ecosystem pwysig i’r rhai
sy’n byw yn yr ardal a’i chyffiniau. Mae’r mawnogydd,
yn y bryniau ac ar lawr gwlad dyffryn Dyfi’n enwedig
(fel cyforgors Cors Fochno), yn storio carbon sydd
o gymorth i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.
Adroddir bod adfer mawnogydd (250ha) ym
Mhumlumon wedi cyfrannu at gydbwysedd carbon
Prydain sef storio 1,347 tunnell fetrig o CO2 pob
blwyddyn. Mae mawnogydd hefyd yn puro dŵr trwy
leihau dwyseddau maetholion (nitradau, nitridau
a ffosfforws tawdd) a llygryddion (megis metelau)
mewn dyfroedd a chreaduriaid byw ymhellach i lawr
yr afon, ynghyd â buddion addysgiadol, gwyddonol
a diwylliannol. Mae morfeydd heli, twyni tywod a
chynefinoedd eraill y glannau ar ochrau Aberdyfi ac
Ynys-las yr aber fel ei gilydd yn lleihau cost diogelu
rhag llifogydd glan môr yn sylweddol, gan y ffurfiant
rwystr naturiol rhag tonnau ac ynni llanwol. Trwy leihau
uchder tonnau mewn dŵr dwfn, mae morfeydd heli yn
lleihau perygl erydu’r glannau a llifogydd. Mae llawer o’r
lleihau hwn oherwydd presenoldeb planhigion cors yn
unig. Mae’r planhigion sy’n tyfu ar draethellau llaid yn
dal gwaddodion a llygryddion, sydd hefyd yn cyfrannu
at gynnal ansawdd dŵr. Mae morfeydd heli hefyd yn
arbennig o bwysig ar gyfer pysgodfeydd, gan eu bod yn
feithrinfeydd ar gyfer pysgod ifainc.
Llun:Ynys eidol view (RSPB)
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Tabl 4 – Gwerthusiad cyflym o wasanaethau ecosystem
Buddiolwyr GE
Gwasanaeth Ecosystem

Pwysigrwydd GE

Darparwyd

O fewn y
safle

Yn nesaf
at y safle

Ymhell
o’r safle

Gwasanaethau
pwysicaf











Manylion ychwanegol ynghylch y GE,
buddiolwyr a/neu bwysigrwydd

Newid yng NgE
Newid yn y
10 mlynedd
diwethad
(saethau)

Manylion
ychwanegol
ynghylch
newidiadau

Provisioning services
Bwyd

Pren a chynhyrchion crai
eraill
Tanwydd biomas / ynni
adnewyddadwy



Ffermydd yn darparu bwyd ond hefyd wasanaethau
eraill trwy gynllun taliadau amgylcheddol



Cynnydd yn
argaeledd
cynnyrch lleol

Cynhyrchir pren ond mae’n anodd cael cyflenwad lleol



Rhagor o ynni
adnewyddadwy
a diddordeb yn
hyn



Dŵr croyw



Deunydd genidol



Adnoddau biocemegol a
meddyginiaethol









Rheoleiddio ansawdd aer









Rheoleidio’r hinsawdd
















Prosiect gweilch y pysgod yn cyfrannu at ymchwil
genidol ynghylch unigolion y DU

Gwasanaethau rheoleiddio

Rheoleiddio llif dŵr
Rheoleiddio erydiad
Puro dŵr / trin gwastraff

Rheoleiddio heintiau
Rheoleiddio plâon
Peillio

Lliniaru peryglon naturiol

Ansawdd aer lleol yn dda, presenoldeb cenau’n
ddangosydd
Ymwybyddiaeth gynyddol o ran cynefinoedd mewn
rheoleiddio’r hinsawdd





Rhagor o
ymwybyddiaeth



Cynnydd
gwenyna

Cau ffosydd a agorwyd ar gyfer coedwigaeth ac amaeth yn
y gorffennol ac adfer ecosystemau storio dŵr (mawn)


Effeithir ansawdd dŵr gan fwyngloddio hanesyddol ac
asideiddiad planhigfeydd oed. Arolygir hyn yn rheolaidd
ar gyfer CFfD





Amrywiaeth y cynefinoedd sydd ar gael gan gynnwys
porfa lled-naturiol a choetiroedd ar gyfer paill blodau
a choed. Cynnydd ffermydd a gerddi organaidd.
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Gwasanaeth Ecosystem

Darparwyd

Yn nesaf at
y safle

Pwysigrwydd GE

Ymhell o’r
safle

Gwasanaethau
pwysicaf

Manylion ychwanegol ynghylch y GE,
buddiolwyr a/neu bwysigrwydd

Newid yng NgE
Newid yn y
10 mlynedd
diwethad
(saethau)

Manylion
ychwanegol
ynghylch
newidiadau



Bu Dyfi’n bwysig
ar gyfer diwylliant
a threftadaeth
erioed ond y mae
pobl ifainc yn
allfudo



Cynnydd
diweddar
mewn gwyliau a
digwyddiadau



Twristiaeth werdd,
beicio, Llwybr yr
Arfordir

Gwasanaethau diwylliannol
Hunaniaeth a threftadaeth
ddiwylliannol





Ysbrydolrwydd a chrefydd





Systemau gwybodaeth ac
addysg





Datblygiad dirnadol, iechyd
a lles





Profiad esthetig





Ysbrydoliaeth ar gyfer
meddwl a gwaith creadigol
dynol
Hamdden, ecodwristiaeth

Ymdeimlad o le





























Llawer o wyliau celfyddydol a diwylliannol.
Cymuned greadigol, pobl â’r diddordeb hwn yn
symud i’r ardal




Yn ogystal â’r arfarniad sydyn yn y gweithdy rhanddeiliaid, casglwyd gwybodaeth am wasanaethau ecosystem trwy gyfarpar DGDT, ORVal a
NEVO. Gweler manylion yn yr Atodiad.
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Beneficiaries of ES
O fewn y
safle
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Prosiect talu am wasanaethau
ecosystem Pumlumon

Gwerth Addysgiadol
Cors Fochno

Adfer coetir hynafol Cwm
Glesywrch, Coed Dyfi

Prosiect Pumlumon yw brosiect blaenllaw’r
Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, gan arloesi
economi ucheldirol wedi’i adeiladu ogylch bywyd
gwyllt, ecoleg a chynaliadwyedd tymor hir ledled
40,000ha o fryniau’r canolbarth. Trwy ddull talu
am wasanaethau ecosystem mae’r prosiect yn
darparu nifer o fuddion gwasanaeth ecosystem,
gan gynnwys storio carbon sydd wedi’i gloi mewn
priddoedd mawnog y bryniau; dal a storio carbon
o dwf cyflymach corsydd adferedig a phlannu
coed; lleihau perygl llifogydd trwy gynyddu storio
dŵr; gwell ansawdd dŵr trwy reoli erydiad; gwell
gweithrediad a bioamrywiaeth ecosystemol trwy
reolaeth addasach; cynhyrchu bwyd o ansawdd
cadwraethol; gwell mynediad a dehongli ar gyfer
ymwelwyr a phreswylwyr, a chreu atyniadau
newydd i ymwelwyr yn seiliedig ar fywyd gwyllt,
gan gynyddu gwariant yn yr ardal leol. Elfen
bwysig o’r prosiect yw arolygu gwyddonol, wedi’i
ddilysu, ar gynefinoedd a hydroleg er mwyn
sicrhau mesur unrhyw newidiadau yn narpariaeth
gwasanaethau ecosystem oherwydd y prosiect.

Mae Cors Fochno yn adnabyddus gan y gymuned
wyddonol ac yn werthfawr iawn ganddi, felly
y mae ymysg y cyforgorsydd y bu mwyaf o
astudio arnynt yn Ewrop a ledled y byd. Mae gan
ymchwilwyr prifysgolion Aberystwyth, Bangor,
Leeds, Llundain QM, Manceinion, Southampton
ac Efrog brosiectau ymchwil ar y safle, neu bu
ganddynt yn ddiweddar. Mae sawl astudiaeth
ddoethuriaethol ac ôl-ddoethuriaethol wedi
cyfrannu’n sylweddol at y llenyddiaeth wyddonol
ynghylch rhyngweithio ddoe a heddiw cydrhwng
corsydd, nwyon tŷ gwydr a newid amgylcheddol.

Mae CNC yn adfer 78ha o blanhigfa ar safle
coetir hynafol (PSCH) yn goetir llydanddail
cymysg megis rhan o ymdrech ehangach i
gynyddu cydnerthedd y coetir ledled Bïosffer
Dyfi. Mae coetir llydanddail yn darparu
amryw wasanaethau ecosystem, gan gynnwys
rheoleiddio llifogydd, rheoleiddio erydiad, dal
a storio carbon a bioamrywiaeth. Gwyddys
fod coetir llydanddail ag amrywiaeth ehangach
o gilfachau ecolegol, a’i fod yn addasach ar
gyfer ein bywyd gwyllt brodorol nag yw
coed conwydd, felly mae â rhagor o fuddion
bioamrywiaethol (ond llai o fuddion cynhyrchu
pren). Mae cegid y gorllewin a rhododendron
(rhywogaethau ymledol, estron, trafferthus)
wedi’u symud ymaith er mwyn gwella
ymsefydliad rhywogaethau brodorol ac agor
yr ardal ar gyfer gwella mynediad at ddiben
hamddena.

Mae niferoedd bychain o grwpiau arbenigol ac
addysg uwch yn ymweld â’r safle’n flynyddol. Mae
dichon gwneud defnydd addysgiadol mawr o’r
safle mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd,
codiad lefel y môr, gwerthoedd corsydd a
gwlypdir, a chorsydd megis archifau gwybodaeth
hanesyddol ac amgylcheddol.
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GWASANAETHAU DARPARU
Gwasanaethau darparu yw’r cynhyrchion a geir yn
uniongyrchol o ecosystemau (bwyd, ffibr, pren, er
enghraifft).

Cynhyrchu amaethyddol
Mae amaeth yn weithgaredd economaidd a diwylliannol
yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi. Arferir trefn
draddodiadol “Hafod a Hendre”, lle deuir â defaid o’r
mynyddoedd i lawr gwlad yn ystod y gaeaf, ac y’u gyrrir
yn ôl i’r bryniau yn y gwanwyn gyda’u hŵyn. Pesgir ŵyn
hefyd ar forfeydd heli Dyfi, er mwyn cynhyrchu cig ‘oen
morfa heli’ blasus.
Yn 2015, tafolodd CNC rai o’r gwasanaethau ecosystem
a ddarperir gan ddalgylch Dyfi. Gan ddefnyddio
Dangosydd Galluogrwydd Defnydd Tir (DGDT) ,
mapiwyd cynhyrchiant presennol tir bro Ddyfi. Mae’r
ardaloedd mwyaf cynhyrchiol hyd lannau’r afonydd a’r
aber.
Gwelwyd yn y gweithdy rhanddeiliaid yr enillir arian
amaethu ym Mïosffer Dyfi trwy gyfuniad o daliadau
trwy gynllun amaeth-amgylcheddol Glastir a gwerthu
cynnyrch amaethyddol.
Yn ôl y cyfarpar Natural Environment Valuation Online
(NEVO) , mae dalgylch Dyfi yn cynhyrchu £3.3 miliwn
o elw fferm yn flynyddol, 97% ohono trwy dda byw, a’r
rhan fwyaf o hynny trwy gadw defaid.

Ffigur 11 – Cynhyrchiant Amaethyddol Presennol
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Darparu dŵr
Yn ôl cyfarpar NEVO, mae glawiad blynyddol cymedrig
dalgylch Dyfi’n 1,533 milimedr (mm). Amcangyfrifir
bod cyfaint y dŵr yn 636Mm3 gyda llif cymedrig o
20m3/e. O gofio natur wledig yr ardal, mae llawer
o gartrefi’n cael dŵr o’u tir eu hunain. Darperir
cyflenwad dŵr pibell gan Dŵr Cymru Welsh Water a
Severn Trent Water. Mae’r cwmnïau hyn yn gyfrifol am
sicrhau cyflenwadau dŵr cyson ar gyfer cwsmeriaid
gydol y flwyddyn.

Pren
Gwelwyd fod pren yn wasanaeth ecosystem pwysig
a ddarparwyd gan Fïosffer Dyfi. Er y cynhyrchir peth
wmbredd o bren gan yr ardal, fe’i prosesir, ar hyn
o bryd, y tu hwnt i ffin Bïosffer Dyfi, felly nid yw’n
cyfrannu llawer o swyddi lleol. Mae cyfle i ystyried sut
y gallai coedwigaeth gyfrannu’n well at yr economi lleol
trwy ddarparu cyfleusterau prosesu a gweithgynhyrchu
lleol.

Llun: (Zoe Wang)
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Perygl Llifogydd o Afonydd a’r
Môr
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Gwasanaethau rheoleiddio yw’r buddion a geir o
reoleiddio prosesau ecosystem (rheoleiddio’r hinsawdd,
lleihau perygl llifogydd, trin a phuro dŵr, er enghraifft).

Ffigur 12 –
Ardaloedd perygl
llifogydd yn
nalgylch Dyfi

Uchel
Canolig
Isel
Isel iawn

Perygl llifogydd

Tybir bod ffactorau megis draenio’r bryniau, cywasgiad
pridd gan dda byw, diffyg gorchudd llystyfiannol a
draenio gwlypdiroedd, gorlifdiroedd a mawnogydd yn
cyfrannu at berygl llifogydd ymhellach i lawr yr afon, ac
y mae sawl prosiect o fewn Gwarchodfa Bïosffer Dyfi’n
amcanu mynd i’r afael â hyn trwy reoli’r tir mewn
modd addas.

Document Path: \\uk.wspgroup.com\central data\Projects\700519xx\70051993 - Dyfi Biosphere 10-year Periodic Review\03 GIS\Mxd\Flood Risk & Erosion\Dyfi_Biosphere_Flood_2_WELSH.mxd

Mae dalgylch Dyfi yn dueddol at lifogydd oherwydd
bod yr afon yn gymharol fer a’r glawiad yn fawr.
Mae glannau’r môr tan fygythiad codiad lefel y môr
a digwyddiadau eithafol a chynnydd uchder tonnau.
Bernir bod eiddo a thir yng nghyffiniau’r Borth yn
wynebu perygl llifogydd sylweddol yn ôl data Parthau
Llifogydd y Gofrestr Cymunedau ym Mherygl. Mae
cynnydd glawiad gaeafol a chodiad lefel y môr yn debyg
o achosi rhagor o lifogydd yn y dyfodol. Yng Nghynllun
Rheoli Traethlin yr ardal, clustnodir Cors Fochno,
Afon Leri, maes golff y Borth a’r Borth ei hun ar gyfer
“adlinio a reolir” yn y tymor hir, h.y. wedi 40 mlynedd
nid amddiffynnir yr ardaloedd hyn rhag codiad lefel y
môr.
Ffigur 13 – Gallu
dichonol tir i storio
dŵr llifogydd
dalgylch Dyfi

Mae defnyddio’r model DGDT, gan gyfuno data gofodol
ynghylch llystyfiant, priddoedd, daeareg a llethrau,
yn rhoi gwybodaeth ynghylch lle mae ardaloedd yn
cyfrannu fwyaf ( a lleiaf) at liniaru llifogydd. Mae
coetiroedd ar lethrau’n cyfrannu llawer at arafu llif
dŵr wyneb trwy alluogi’r pridd i amsugno dŵr. Mae
cyforgorsydd yn storio peth wmbredd o ddŵr croyw
ac yn lleihau dichonoldeb llifogydd ar dir cyfagos. Mae
95% o gyfaint mawn canol Cors Fochno yn ddŵr. Yn
wrthgyferbyniol, mae priddoedd a gywasgwyd yn arw,
megis lle mae pori dwys gan dda byw, yn gwaethygu
problemau llifogydd.
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Perygl Llifogydd o Afonydd a’r Môr; Map Llifogydd Hanesyddol;
Cynllun Rheoli Traethlin ac Erydu Arfordirol; Cyfarwyddeb
Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd Gweithredol – Cyfoeth
Naturiol Cymru.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi'i lawrlwytho Tachwedd 2018]
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GWASANAETHAU RHEOLEIDDIO

Ansawdd dŵr
Roedd cloddio metelau’n weithgaredd economaidd
mawr yn y gorffennol, gyda mwyngloddiau mawrion
megis un Dylife yn cynhyrchu rhagor na 2,500 tunnell
o blwm y flwyddyn yn ei anterth ganol y 19eg ganrif.
Cloddfa Dylife ei hun yw ffynhonnell sinc fwyaf y
dalgylch, gan effeithio ar tua 40km o’r afon. Er gwaethaf
hyn, mae ansawdd dŵr dalgylch Dyfi’n gyffredinol
dda, ac yn 2015 roedd gan bob afon o fewn y dalgylch
statws cyffredinol cymedrol neu dda.
Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae 13 o afonydd yn
methu safonau cemegol “Cyfarwyddeb Fframwaith
Dŵr” y GE oherwydd llygredd metelau tremion.
Mae’r rhain yn cynnwys Twymyn, Ystwyth a rhan o
Ddyfi. Mae gogledd Bae Ceredigion a rhan isaf aber
Dyfi yn methu ar statws cemegol oherwydd nitrogen
anorganaidd tawdd uchel.
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Mae Rheoli Perygl Llifogydd Naturiol (RhPLlN)
yn ddull amgen na defnyddio seilwaith caled i
reoli perygl llifogydd. Ymchwiliodd astudiaeth
Pennal i ddewisiadau RhPLlN ar gyfer lleihau
bygythiad llifogydd i bentref Pennal trwy arafu
goferiad dŵr wyneb o’r rhan hon o’r dalgylch
tra hefyd yn darparu buddion eraill megis gwella
ansawdd dŵr a chludo llai o waddodion o’r rhan
hon o ddalgylch afon Pennal. Lluniodd y prosiect
astudiaeth hydrolegol yn edrych ar ddefnyddio
RhPLlN er mwyn helpu gostwng uchafbwyntiau
llif yn y clwt o goetir y mae CNC yn ei reoli
uwchlaw pentref Pennal. Cyflwynwyd amryw
ddewisiadau gan yr astudiaeth, ac y mae CNC yn
awr yn amcanu bwrw ymlaen â’r gwaith cyfalaf a
chadw golwg ar y canlyniadau.
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Gwael
Ansawdd Dŵr Trosiannol
Da
Cymedrol
Ansawdd Dŵr Afonydd
Da
Cymedrol
Lake
Status:
Good
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Rheoli Perygl Llifogydd Naturiol
ym Mlaen Dalgylch Pennal

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd Gweithredol;
WFD Llynoedd Gwaelodlin; WFD Llynoedd Cylch 1; WFD Llynoedd
Cylch 2 (data dros dro); WFD Afonydd Gwaelodlin; WFD Afonydd
Cylch 1; WFD Llynoedd Cylch 2 (data dros dro); WFD Dalgylch Afon
Gwaelodlin; WFD Dalgylch Afon Cylch 1; WFD Dalgylch Afon Cylch
2 (2018); WFD Trosiannol Gwaelodlin; WFD Trosiannol Cylch 1;
WFD Trosiannol Cylch 2 (2015); WFD Arfordirol Gwaelodlin; WFD
Arfordirol Cylch 2 (2015) – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi'i lawrlwytho Tachwedd 2018] / [Data
wedi'i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr 2019]
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Ffigur 14 – Statws cyffredinol dyfroedd wyneb Gwarchodfa Bïosffer Dyfi
Mae problemau ansawdd dŵr yn effeithio ar
fioamrywiaeth a physgodfeydd aberol a dŵr croyw,
pysgodfeydd cregyn a thraethau ymdrochi megis
Aberdyfi. Mae llygredd gwasgaredig o dda byw a
rheoli tir, goferiad dŵr wyneb o gaeau a buarthau
sy’n cynnwys gwastraff anifeiliaid, lefelau uchel o
faetholion ac erydiad yn llygru dyfrffyrdd ac yn gostwng
ansawdd dŵr, gan effeithio ar rywogaethau a lleihau
gwerth ecolegol. Mae’r prif fannau lle ceir gwaddodi a
ffosfforws yn cyfateb yn bennaf i’r ardaloedd ffermio
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dwysach. Mae niferoedd mawrion o dda byw yn arwain
at gywasgu’r pridd, gan achosi rhagor o oferiad a
chynyddu perygl llifogydd a gwaddodiad. Mae Einion
wedi dioddef asideiddio oherwydd coedwigaeth yn
y gorffennol, ac y mae gan rai o ragnentydd Dyfi
broblemau asideiddio y gall coedwigoedd conwydd eu
gwaethygu.

YR AMGYLCHEDD NATURIOL

Rheoleiddio’r hinsawdd
Mae allyriadau deuocsid carbon o’r awyrgylch o newid
defnydd tir, trafnidiaeth, adeiladu, ffermio da byw a
ffynonellau eraill yn cyfrannu at newid yn yr hinsawdd.
Amsugnir deuocsid carbon gan blanhigion ac fe’i storir
yn garbon yn y planhigion eu hunain ac ym mhren
marw, deunydd organaidd sy’n pydru a phriddoedd.
Mae gallu rhai cynefinoedd neilltuol i ddal a storio
carbon o’r amgylchedd yn eu gwneud yn gaffaeliad yn
her cynnal hinsawdd y gellir byw ynddi. Mae priddoedd
mawnog a choetiroedd (yn enwedig coetiroedd
hynafol) o fewn Gwarchodfa Bïosffer Dyfi yn bwysig
iawn ar gyfer storio carbon, fel y dangosir yn y map
isod. Mae ACA Cors Fochno yn amlwg yn cynnwys
lefelau uchel iawn o stoc garbon.Yn ôl yr Asesiad
Mawndiroedd, Bioamrywiaeth a Newid yn yr Hinsawdd
a gyflawnwyd yn ddiweddar gan Wetlands International
a’r Ganolfan Amgylchedd Fyd-eang, “mawnogydd yw
storfa garbon tymor hir pwysicaf y bïosffer daearol”.
Yn ôl NEVO, amcangyfrifir bod tir amaeth y dalgylch yn
ollyngwr net 84,300 tunnell fetrig o CO2 a’i gyfatebol
yn flynyddol. Hynny oherwydd faint o dda byw a ffermir
ar y tir. Amcangyfrifir fod gweithgareddau coedwigaeth
yn dal a storio 50,000 tunnell fetrig o CO2 a’i gyfatebol
yn flynyddol, ond nid yw’r ffigurau hyn yn ystyried
carbon wedi’i storio mewn priddoedd, sydd yn rhai
mannau yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi (megis Cors
Fochno) yn sylweddol ac yn debyg o wrthbwyso
dal a storio o dir amaeth. Mae adfer mawnogydd
gweithredol a choetiroedd yn y Bïosffer yn cyfrannu at
leihau allyriadau carbon yr ardal.

Ffigur 15 - Stoc garbon Dalgylch Dyfi
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Mae gwasanaethau diwylliannol yn neilltuol bwysig yn y
Bïosffer. Bernir bod diwylliant, treftadaeth, ymdeimlad
o le a phrydferthwch oll yn sylfaenol i’r bobl sy’n byw
yn y Bïosffer ac yn ymweld ag ef. Sylwyd y bu cynnydd
yn nifer y gwyliau a’r digwyddiadau sy’n dod â phobl
i’r ardal: gŵyl gomedi a gŵyl gwrw Machynlleth, er
enghraifft. Mae’n hanesyddol bwysig ar gyfer yr iaith
Gymraeg ac y mae cyfran uchel o bobl yn siarad
Cymraeg yn yr ardal. Trafodir rhagor ar ddiwylliant a
threftadaeth yn yr adran Cymdeithas.

Twristiaeth a hamdden
Mae twristiaeth a hamdden yn weithgareddau o
bwys yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi ac yn cyfrannu’n
sylweddol at yr economi lleol. Mae buddsoddiadau
diweddar fel Llwybr Arfordir Cymru a gwell llwybrau
beicio wedi hybu ecodwristiaeth yn yr ardal. Mae natur
hygyrch, megid Gwarchodfeydd Natur a gofod glas a
gwyrdd arall yn darparu buddion ychwanegol ar gyfer
iechyd corff a meddwl, a chysylltu pobl â natur.
Amcangyfrifir bod safle Ramsar (ac ACA) Dyfi ei
hun yn dod â £60,253 o fudd economaidd blynyddol
ar sail ymweliadau â’r safle, gan ddefnyddio model
economaidd galw hamdden “ORVal” (gweler Atodiad
A). Mae chwe Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganol
(AGEHG) Gwarchodfa Bïosffer Dyfi yn dwyn £10.3
miliwn o fudd o 2.67 miliwn ymweliad hamdden y
flwyddyn i’r ardaloedd hyn.
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Gwasanaethau diwylliannol yw’r buddion anfaterol y
mae pobl yn eu cael gan ecosystemau (ysbrydoliaeth
esthetig, hunaniaeth ddiwylliannol, ymdeimlad o le,
a phrofiad ysbrydol mewn perthynas â’r amgylchedd
naturiol, er enghraifft).
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Tir Mynediad Statudol Arall
Coetiroedd Penodedig
Tir Comin Cofrestredig
Tir Agored
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GWASANAETHAU DIWYLLIANNOL

Gwarchodfeydd Natur Lleol; Llwybr Arfordir Cymru; Llwybrau
Cenedlaethol; Tir Comin Cofrestredig 2014; Coetiroedd
Penodedig/Mynediad Marchogaeth 2014; Tir Agored 2014; Tir
Mynediad Statudol Arall 2014; Gorchudd Coed Trefol 2006
polygonau; Gorchudd Coed Trefol 2006 pwyntiau; Gorchudd Coed
Trefol 2009 pwyntiau; Gorchudd Coed Trefol 2013 polygonau;
Gorchudd Coed Trefol 2013 pwyntiau – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi'i lawrlwytho Tachwedd 2018]
Llwynbrau Rhanbarthol; Teithiau Byr Lleol; Llwybrau Teithio Llesol;
Mannau gwyrdd CNC mewn cyflwr anhysbys; Mannau gwyrdd
potensial CNC; Natur yr Arfordir; Gweithgareddau Hamdden
Afonydd – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data wedi'i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr 2019]
Llwybrau Beicio Cenedlaethol; Llwybrau Beicio Rhanbarthol;
Llwybrau Cyswllt Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol – SUSTRANS.
[Data wedi'i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr 2019]
OSMM pob Man Gwyrdd; OSMM Mannau Gwyrdd agored; OSMM
Pwyntiau Mynediad Mannau Gwyrdd – OS MasterMap.
[Data wedi'i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr 2019]
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Ffigur 16 – Mynediad a hamdden ym Mïosffer Dyfi
Tabl 5 – Gwerth economaidd hamdden o fewn yr AGEHG sy’n gorgyffwrdd â Bïosffer Dyfi
AGEHG
(ID:6906) Ceredigion 001
(ID:6888) Powys 004
(ID:6823) Gwynedd 017
(ID:6821) Gwynedd 015
(ID:6907) Ceredigion 002
(ID:6908) Ceredigion 003
Cyfanswm
40

Gwerthoedd Lles (y flwyddyn)
£2,122,124
£974,728
£2,053,600
£1,433,562
£1,776,736
£1,991,661
£10,352,411

Mae Gwarchodfa Bïosffer Dyfi ar diroedd tri
Awdurdod Lleol: Ceredigion, Powys a Gwynedd. O
fewn yr Awdurdodau hyn, mae gweithgareddau iechyd
dynol a gwaith cymdeithasol, cyfanwerthu a manwerthu
ac addysg yn darparu agos hanner y swyddi. Mae
addysg hefyd yn sector allweddol. Mae tua 10% o
gyflogedigion Awdurdodau Lleol Dyfi yn gweithio ym
maes addysg, a Phrifysgol Aberystwyth yn gyflogwr
sylweddol ar gyfer trigolion y cyffiniau. Mae twristiaeth
yn sector economaidd pwysig arall.Yn ôl data’r SYG,
mae 9% o swyddi Awdurdodau Lleol Dyfi’n ymwneud â
gweithgareddau darparu llety a bwyd.
Mae ardal Gwarchodfa Bïosffer Dyfi’n cynhyrchu
buddion economaidd sylweddol ar gyfer yr economi
lleol. Defnyddir Gwerth Ychwanegol Gros (GYG)
yn gyffredin yn fesur o berfformiad economaidd
rhanbarthol, ac y mae’n werth a gynhyrchir gan
fusnesau sy’n cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau.
Dengys y Tabl y bu gan Wynedd, Powys a Cheredigion
GYG o £1,942 miliwn, ar gyfartaledd, yn 2015, y
flwyddyn ddiweddaraf y mae ffigurau ar gael ar ei
chyfer. Bu twf GYG ledled Awdurdodau Lleol Dyfi o
2008-2015 yn 15% ar gyfartaledd (o gymharu ag 20%
ledled Cymru).Y GYG y pen ym mro Dyfi fu £17,558
ar gyfartaledd yn 2015, a thyfodd cynhyrchiant yno
gan 14% rhwng 2008 a 2015, sydd ychydig yn llai na
chyfartaledd Cymru (£18,692) yn yr un flwyddyn.
Tyfodd GYG y pen Cymru ar gyfradd ychydig nag
Awdurdodau Lleol Dyfi o 2008 hyd 2015, hefyd, sef
17% o’i gymharu â 14% yn y drefn honno.

Adeiladu
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Gweithgynhyrchu

6%

6%

Cyfanwerthu a manwerthu; trwsio ceir modur
a beiciau modur
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Cludiant a storio

19%

13%

Gweithgareddau gwasanaethau llety
a bwyd
Gwybodaeth a chyfathrebu
Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a
thechnegol

6%

Gweithgareddau gwasanaethau gweinyddol a
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Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn;
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Ffigur 17- Swyddi yn ôl diwydiant yn awdurdodau lleol (ffynhonnell:Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Tabl 6 – Gwerth Ychwanegol Gros, £mn
GVA (£m)
Gwynedd
Powys
Ceredigion
Average

2008
2,063
1,888
1,097
1,683

2009
1,975
1,790
1,093
1,619

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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2010
1,905
1,859
1,113
1,626

2011
2,027
1,936
1,152
1,705

2012
2,191
2,049
1,106
1,782

2013
2,252
2,123
1,166
1,847

2014
2,227
2,167
1,197
1,864

2015
2,317
2,251
1,258
1,942
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Ffigur 18 - GYG y pen ar gyfartaledd yn Awdurdodau Lleol Dyfi, £oedd (Ffynhonnell:Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Mae’r cyfraddau gweithgaredd economaidd uchaf yn
yr AGEHG ym Mhowys, a’r isaf yng Ngheredigion.
Mae’n werth sylwi y bu gan Geredigion y cyfraddau
gweithgaredd economaidd isaf yn y ddwy flwyddyn,
ond hefyd y cyfraddau diweithdra isaf. Awgryma hyn
fod y mwyafrif o bobl sy’n chwilio am waith eisoes â
swydd, a bod swyddi ar gael o fewn Ceredigion, sy’n
unol â natur fwy trefol yr ardal.

Yn y tair AGEHG sirol, cynyddodd gweithgaredd
economaidd rhwng y blynyddoedd Cyfrifiad diweddaraf
(2001 a 2011) a disgynnodd cyfraddau diweithdra.
Awgryma hyn fod rhagor o swyddi ar gael ac, fe
ddichon, economi mwy ffyniannus, gan adlewyrchu’r
duedd barhaus at dwf economaidd ledled y rhan fwyaf
o’r DU.
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Gwynedd
2001

Ceredigion

2011

2001

Powys

2011

2001

2011

Yn Economaidd
Weithgar

61.8%

66.2%

53.3%

55.8%

64.4%

69.7%

Yn Economaidd
Weithgar: Â swydd

56.9%

61.3%

43.1%

40.7%

59.9%

65.0%

3.4%

3.2%

2.5%

2.1%

3.4%

2.5%

Yn Economaidd
Weithgar: Heb swydd

ECONOMI

Tabl 7 – Gweithgaredd Economaidd ar Raddfa AGEHG 2001 a 2011

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

O gymharu’r data AGEHG uchod ag ystadegau graddfa ward 2011 dangosir bod
wardiau’r tri awdurdod lleol yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi yn gyson iawn â data
graddfa AGEHG. Ledled y wardiau sy’n ffurfio’r tair ardal awdurdod lleol mae
canran y preswylwyr sy’n economaidd weithgar o fewn un neu ddau bwynt canran
i’r gweithgarwch economaidd ar raddfa AGEHG level. Mae hyn yr un fath ar gyfer
preswylwyr â swydd a di-waith.
Tabl 8 - Gweithgaredd Economaidd ar Raddfa Ward 2011
Wardiau Gwynedd

Wardiau Ceredigion

Wardiau Powys

2011

2011

2011

Yn Economaidd
Weithgar

63.4%

55.4%

71.6%

Yn Economaidd
Weithgar: Â swydd

59.1%

40.4%

66.6%

Yn Economaidd
Weithgar: Heb swydd

2.7%

2.2%

2.8%

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
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SECTORAU ECONOMAIDD ALLWEDDOL
Mae tir, tirwedd, afonydd, moroedd a glannau môr
Dyfi yn bwysig at gyfer cynnal yr economi lleol. Bu
cloddio metelau’n weithgaredd economaidd pwysig yn
y gorffennol, gyda chloddfeydd mawrion fel yn Nylife yn
cynhyrchu rhagor na 2,500 tunnell o blwm y flwyddyn.
Heddiw, fodd bynnag, prif weithgareddau economaidd
y tir yw ffermio, coedwigaeth, twristiaeth ac ,yn
gynyddol, ynni adnewyddadwy. Mae’r pridd, y dŵr
a’r amgylchedd naturiol yn cynnal y gweithgareddau
hyn. Dengys y graff isod fod cyfran fawr o fusnesau’n
gweithredu yn y sectorau adeiladu, gwasanaethau
llety a bwyd, proffesiynol a manwerthu, gyda sector
celfyddyd, adloniant a hamdden cryf. Bach o newid fu
yn sectorau economaidd allweddol Awdurdodau Lleol
Dyfi yn ystod y deng mlynedd diwethaf.
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Ffigur 19 – Mentrau yn ôl math o ddiwydiant yn awdurdodau lleol Dyfi (Ffynhonnell: StatsCymru)
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ECONOMI

AMAETH
0.03

Amaethu yw’r gweithgaredd economaidd mwyaf a seiliwyd ar dir bro Ddyfi, gydag
amaethu 70% o’r tir, ar gyfer defaid yn bennaf (er bod peth ffermio llaeth lleol ar y
gorlifdir ffrwython ac yn nyffrynnoedd yr afonydd). Mae rheoli helgig a bywyd gwyllt
hefyd yn sector bychan ond o bwys lleol. Mae hinsawdd fwyn a glawiad mawr yr
ardal yn ei gwneud yn addas iawn at gadw da byw, yn enwedig yn nyffrynnoedd yr
afonydd.
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Ffigur 20 - GYG amaethyddol megis canran cyfanswm GYG Awdurdodau Lleol Dyfi
(Ffynhonnell:Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

Llun: Peny Sarn Ddu,Taliesin (NRW)

Cyfrannodd y diwydiant amaeth £153 miliwn mewn GYG at economïau Powys,
Ceredigion a Gwynedd yn 2015 (sef Awdurdodau Lleol Dyfi), ac y mae ganddo
gysylltiadau cryfion â’r sector bwyd a diod sydd o bwys lleol.Yn yr un flwyddyn
roedd GYG o amaethyddiaeth yn 2.6% o gyfanswm GYG y tri Awdurdod Lleol. Er
2008 bu twf cyson yn y ganran o gyfanswm y GYG a briodolir i amaethyddiaeth yn
yr ardal hon.Yn 2012, nid oedd y GYG a briodolid i amaethyddiaeth ond yn 1.6% o
gyfanswm y GYG (er y gellir priodoli hyn i’r ffaith mai hydref 2012 oedd y gwlypaf
yng Nghymru a Lloegr er 2000, gyda phlannu ardal lai o gnydau a heuid yn y gaeaf ar
gyfer cynhaeaf 2013 o ganlyniad).
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Mae nifer y ffermydd gweithredol wedi aros yn o
gyson yn y deng mlynedd diwethaf, er y bu peth uno
ffermydd. Mae diflaniad y fferm deuluol ganolig yn
duedd ledled y DU.
Ariennir datblygiad amaethyddol a gwledig y GE o
dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin. Darpara gymorth
i ffermwyr a rheolwyr tir gynhyrchu nwyddau
amaethyddol a chymorth i economïau a chymunedau
gwledig trwy amryw ddulliau, gan gynnwys cynlluniau
amaeth-amgylcheddol. Darpara’r cynlluniau hyn arian
i ffermwyr reoli eu tir mewn modd sydd o fudd i
nodweddion bioamrywiaeth a thirwedd, ac yn gwella
ansawdd dŵr a phridd. Cyflwynwyd Glastir yn 2012
yn gynllun unigol ar gyfer Cymru a gyfunai cynlluniau
blaenorol. Amcana Glastir:
•

ddarparu cydbwysedd rhwng angen cynhyrchu
bwyd ac angen diogelu’r amgylchedd;

•

bod o fewn cyrraedd pawb;

•

cefnogi allbynnau bioamrywiaeth, newid yn yr
hinsawdd a dŵr; a

•

gwasgaru arian ar gyfer gweithredu gwaith
amaeth-amgylcheddol yn ehangach ymysg
ffermwyr.

Mae mwyafrif ffermydd gweithredol Gwarchodfa Bïosffer
Dyfi’n gweithredu o dan y cynllun Glastir, ac y maent yn
76% o gyfanswm tir amaeth yr ardal (42,995ha). Mae dwy
ran o dair o hyn o dan y cynllun uwch, a chofrestrwyd
1,665ha o dir comin o dan y cynllun.
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Bu’r gweithlu amaethyddol yn edwino ers blynyddoedd
lawer oherwydd cynnydd mecanyddu a newid arferion
amaethu. Mae angen llai o ffermwyr heddiw oherwydd
y gallant gynhyrchu rhagor o fwyd ar eu tir gan
ddefnyddio technoleg a pheiriannau. Yn Awdurdodau
Lleol Dyfi disgynnodd nifer y gweithwyr fferm
rheolaidd gan yn agos i 800 o weithwyr rhwng 2008
a 2012. Nid oes data ar gael y tu hwnt i 2012, ond
disgwylir y bydd niferoedd y gweithwyr wedi parhau i
ddisgyn oherwydd esblygiad arferion amaethu sydd ag
angen llai o lafur.

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol
Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data
Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741.
Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.
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Ffigur 21 – Tir amaeth ym Mïosffer Dyfi
Yn y blynyddoedd a ddaw mae’n debyg y newidir polisi
amaeth y DU ac y bydd cyfle i adolygu’r drefn er mwyn
esgor ar nwyddau cyhoeddus ehangach. Yn 2015
archwiliodd Prawf Rheolaeth Adnoddau Naturiol Dyfi
diroedd â’r potensial mwyaf i wneud hyn. Ardaloedd
â chapasiti cynhyrchu isel sy’n cynnig y cyfleoedd
gorau ar gyfer ffermio sydd o Werth Mawr i Natur,
gan gynnwys defnyddio ynni adnewyddadwy ac adfer
cynefinoedd mawnogydd, gwlyptiroedd, coetiroedd a
gweunydd.
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PYSGODFEYDD
Bu rheoli pysgodfeydd môr ac adnodd pysgodfeydd
aber Dyfi erioed yn rhan allweddol o hunaniaeth
ddiwylliannol yr ardal, yn ogystal â bod yn rhan bwysig
o’r economi lleol. Mae aber Dyfi’n cynnal poblogaethau
pwysig o eogiaid a brithyllod mudol, yn yr aber a
thu allan iddi yn ardal forol Bae Ceredigion a Môr
Iwerddon. Dyfi yw un o 80 prif afon eogiaid Cymru a
Lloegr . Cynaeafir cregyn gleision o wlâu naturiol Dyfi,
hefyd.

Ffigur 22 - Pwysigrwydd cynefinoedd aberol i gynnal rhywogaethau o bwys economaidd
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Mae’r tablau isod yn crynhoi gweithgaredd pysgota cychod pysgota Prydeinig sy’n dadlwytho ym mhorthladd Aberystwyth, yn ogystal â physgota masnachol longau a
gofrestrwyd dramor. Cregynbysgod yw agos y cyfan a ddadlwythwyd yn Aberystwyth.Yn 2017, daliwyd a dadlwythwyd 195 tunnell fetrig ym mhorthladd Aberystwyth, ac yr
oedd ei werth tua £575,000. O gymharu â’r saith mlynedd flaenorol mae swm y cregynbysgod a ddadlwythwyd yn llai o lawer, ond mae ei werth yn gymharol â’r gwerth yn
2013 a 2015. Mae pysgod dyfnforol (rhywogaethau’n byw ar waelod y môr neu’n agos ato) yn llai nag 1% o’r pysgod a laniwyd ym mhorthladd Aberystwyth, ac y mae’r helfa
pysgod cefnforol yn bitw iawn.
Tabl 9 – Tunelli metrig a laniwyd yn ôl dosbarth glaniadau
Pwysau a laniwyd
(tunelli metrig)
Cregynbysgod
Dyfnforol

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

88

151

177

242

294

243

301

237

302

195

0.10

0.05

0.03

0.32

0.78

0.09

0.19

0.59

0.83

0.47

Y Sefydliad Rheoli Morol

Tabl 10 – Gwerth glaniadau mewn £oedd
Gwerth (£)
Cregynbysgod
Dyfnforol

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

384,445

549,252

533,571

617,858

706,848

582,665

743,120

560,669

760,594

575,406

830

369

49

1,706

3,191

682

1,388

4,018

5,542

2,794

Y Sefydliad Rheoli Morol

Llun: Aberystwyth Harbour (NRW)
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Mae CNC yn arolygu stoc eogiaid a brithyllod mudol
Dyfi’n ofalus. Canfu asesiad yn 2015 fod y stoc eogiaid
ym mherygl, a bod tueddiadau’r presennol a’r dyfodol
yn awgrymu y bydd poblogaeth eogiaid yr afon yn
parhau i grebachu.
Mae statws brithyllod mudol yn gwella, a bernir ar
sail cyfraddau dal presennol nad yw ym mherygl.
Yn gyffelyb, mae dwysedd brithyllod ifainc Dyfi wedi
gwella’n fawr er 2006.

Ffigur 23- Pwysigrwydd cynefinoedd aberol ar gyfer brithyllod mudol
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Mapio rhwystrau i ymfudiad pysgod
Mae pysgodfa fewndirol iach yn bwysig yn
nhermau bioamrywiaeth, hamdden a thwristiaeth.
Mae rhwystrau i ymfudiad pysgod yn bwnc
pwysig y mae angen mynd i’r afael ag ef er
mwyn gwella pysgodfeydd mewndirol. Trwy
weithio â chlybiau pysgota, casglodd CNC yr
wybodaeth angenrheidiol ar gyfer canfod ymhle
i ganolbwyntio ymdrechion yn yr ardal. Canfu a
mapiodd y prosiect 126 o rwystrau i ymfudiad
pysgod ledled y dalgylch, o ba rai yr oedd 44 yn
rhwystrau llwyr.Yr oedd tuag 20% o’r rhwystrau
o waith dyn.Yn Nant Gwydol darfu i symud
ymaith rhwystr i bysgod ac ailgodi pont agor 6km
ychwanegol, pwysig o gynefin silio, gan wella gallu
pysgod Dyfi i ymfudo ar hyd yr afon.

Ffigur 24 – Pwysigrwydd cynefinoedd aberol i eogiaid Iwerydd
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Mae twristiaeth yn weithgaredd economaidd o
bwys yn Awdurdodau Lleol Dyfi. Mae data Monitor
Gweithgaredd Economaidd Twristiaeth Scarborough
(MGETS) 2017 data yn dangos y bu effaith economaidd
twristiaeth yn Awdurdodau Lleol Dyfi ychydig rhagor
na £2 biliwn, gyda rhagor na 15 miliwn o bobl yn
ymweld â’r ardal yn flynyddol.Yn ôl StatsCymru, yn
2015 roedd yn agos i 19,000 o bobl wedi’u cyflogi’n
uniongyrchol mewn swyddi perthynol i dwristiaeth
ledled Awdurdodau Lleol Dyfi ac yr oedd y diwydiant
twristiaeth yn cynnal rhagor na 30,000 swydd
“cyfwerth ag amser llawn” (MGETS, 2017).

Tabl 11 – Nifer y bobl a gyflogir mewn swyddi perthynol i dwristiaeth
Swyddi Twristiaeth
Gwynedd
Powys
Ceredigion
Cyfanswm

2009
7,700
5,900
3,200
16,800

2010
7,500
5,800
3,400
16,700

2011
7,000
5,700
3,400
16,100

2012
8,600
6,200
3,600
18,400

2013
8,500
5,900
3,600
18,000

2014
7,000
6,100
3,400
16,500

2015
8,100
6,400
4,200
18,700

Stats Cymru

Dangosodd data MGETS a gafwyd yn benodol ar gyfer dyffryn Dyfi yn 2015 fod Gwarchodfa Bïosffer Dyfi, yn
2013, yn cynnal rhagor na 2,200 swydd Cyfwerth ag Amser Llawn yn y sectorau canlynol: 22% Llety; 23% Bwyd a
Diod; 18% Manwerthu; 10% Hamdden; 6% Trafnidiaeth; a 21% Cyflogaeth anuniongyrchol. Nid yw nifer y swyddi a
gynhelir gan dwristiaeth wedi cynyddu llawer yn y tri Awdurdod Lleol er 2009.
Tabl 12 – Data twristiaeth cryno
Effaith economaidd (£mn)
Nifer ymwelwyr (mn)
Nifer Ymwelwyr sy’n Aros (mn)

2012
138
1.13
0.45

2013
143
1.15
0.46

Nifer Ymwelwyr Dydd (mn)
Diwrnodau Ymwelwyr (mn)
Diwrnodau Ymwelwyr sy’n Aros (mn)
Diwrnodau Ymwelwyr Dydd (mn)
Cyfanswm Cyflogaeth (Cyfwerth ag amser llawn)

0.64
3.19
2.50
0.68
2,246

0.69
3.20
2.51
0.69
2,249

Adroddiad MGETS ar gyfer 2012-2013 Dyffryn Dyfi
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TWRISTIAETH A HAMDDEN
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Mae effaith economaidd twristiaeth wedi cynyddu’n
sylweddol er 2009. Dengys y tabl isod i effaith
economaidd twristiaeth ym mro Dyfi gynyddu gan
£5 miliwn rhwng 2012 a 2013 yn unig. Ar sail data
MGETS 2013 ar gyfer Dyffryn Dyfi a data diweddarach
Awdurdodau Lleol, amcangyfrifir bod twristiaeth yn
esgor ar effeithiau economaidd o £168 miliwn yn y
Bïosffer ar hyn o bryd, cynnydd o 22% er 2012. Dengys
hyn fod yr ardal yn lle atyniadol i ymweld ag ef, ac yn
prysur ddod yn gyrchfan twristiaeth ddiwylliannol
werdd a gwledig ar gyfer Cymru.
Mae’r Warchodfa Fïosffer yn fan gwyliau traddodiadol
ar gyfer twristiaid o’r DU a atynnir at brydferthwch
glannau’r môr, cefn gwlad, mynyddoedd a’r amgylchedd
hanesyddol. O fewn Parc Cenedlaethol Eryri, er
enghraifft, sy’n cynnwys 33% o Fïosffer Dyfi, honnodd
80% o ymwelwyr fod ansawdd yr amgylchedd yn
rheswm dros eu hymweliad. Ymwelodd rhagor na
miliwn o bobl â bro Ddyfi yn 2013, agos hanner
ohonynt yn y dosbarth ymwelwyr sy’n aros (yn treulio
rhagor na diwrnod yn yr ardal). Golyga hyn fod nifer
sylweddol o ymwelwyr yn gwario ar lety, bwyd a diod
ym mro Dyfi. Mae’r fro’n gartref i sawl gwesty, maes
pebyll a math arall o lety o safon uchel, er mwyn
sicrhau bod gan ymwelwyr sy’n aros ddigon o ddewis.

Mae twristiaeth bywyd gwyllt hefyd yn sector pwysig
a chynyddol, gyda safleoedd dynodedig megis Ynys
Hir, Cors Dyfi, Cors Fochno ac aber Dyfi ei hun
yn denu llawer o ymwelwyr. Yng Nghoed Tŷ Gwyn,
coetir y mae CNC yn ei reoli gerllaw Machynlleth yng
Nghoetiroedd Dyfi, mae tîm o addysgwyr awyr agored
yn helpu cysylltu pobl â’r coetiroedd trwy addysg a
dysgu medrau coedwriaethol mewn modd ymarferol.
Mae Cymdeithas Twristiaeth Dyfi’n rhwydwaith o brif
fusnesau twristiaeth sy’n cydweithio er mwyn cefnogi
Gwarchodfa Bïosffer dyfi trwy brosiectau a hyrwyddo.
Mae llawer o’r rhain yn cyfeirio at y Warchodfa Bïosffer
ar eu gwefannau:

Llun: Borth Submerged Forest (NRW)

“Baeddwch eich dwylo â gwaith maes ac arbrofion er
mwyn dysgu’n wirioneddol am ryfeddodau naturiol rhai o’r
mannau rhyfeddol ym Mïosffer Dyfi.”Teithiau Cambria Tours
“Mae hon yn ardal wirioneddol unigryw, wedi’i chydnabod
yn rhyngwladol gan UNESCO am ei phwysigrwydd
amgylcheddol a diwylliannol, ac y mae ar eich trothwy. Gan
werthfawrogi pwysigrwydd enfawr y fro werthfawr hon,
rydym yn aelodau o Gymdeithas Twristiaeth Bïosffer Dyfi.”
Tyddyn Retreat

Mae gan fro Dyfi sector twristiaeth awyr agored
bywiog, yn amrywio o ddarparwyr mawrion fel
Outward Bound yn Aberdyfi, i feicio mynydd yng
Nghoed Dyfi, i syrffio, canŵio a llywio padlfyrddau yn
yr aber. Mae’r afonydd yn darparu cyfleoedd pysgota a
chaiacio rhagorol, gyda Dulas, Twymyn a blaenau Dyfi’n
rhai o afonydd caiacio clasurol Cymru. Mae defnydd
helaeth o’r coedwigoedd a’r coetiroedd gan gerddwyr
cŵn a beicwyr lleol ar gyfer hamdden, a llwybr beicio
mynydd arbenigol - llwybr - Dyfi ClimachX yn rhan
ogleddol Coed Dyfi - sy’n cydweddu â’r llwybrau beicio
mynydd Mach 1,2, a 3 sydd hefyd yn yr ardal. Defnyddir
y goedwig yn fwy ffurfiol gan Outward Bound, Rali
Cymru GB a digwyddiadau trefnedig eraill, yn ogystal â
marchogaeth (mae 11,000 o geffylau yng Ngheredigion
yn unig).

Llun: Ally Ddel Gogerddan Bow St (NRW)
Llun: Bird Watching (RSPB)
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Llun: ClimachX trail (Mike Greenwood)

Prosiect Gweilch y Pysgod Dyfi

Ariennir Darganfod Dyfi gan Gronfa Ddatblygu
Ranbarthol Cymunedau a Natur (CAN) Ewrop,
sy’n amcanu annog pobl i ymwneud rhagor â’r
awyr agored. Bu ymgynghori eang â phobl leol er
mwyn deall blaenoriaethau a chyfleoedd pwysig, ac
o ganlyniad datblygwyd 16 llwybr cerdded o fewn
y Bïosffer.

Dechreuodd Prosiect Gweilch y Pysgod Dyfi yn
2009 yng Ngwarchodfa Natur Cors Ddyfi ger
Machynlleth. Dau brif amcan sydd i’r prosiect:
cefnogi a chadw poblogaeth gweilch y pysgod
Cymru, a chyflawni prosiect gweilch y pysgod y mae
cymunedau yn greiddiol iddo.
Wedi’i gyfyngu, i ddechrau, i un glwyd gweilch y
pysgod, canolfan ymwelwyr bychan a dau gamera ar
y nyth, cafodd y prosiect arian i adeiladu Arsyllfa 360
a agorodd i’r cyhoedd yn 2014. Er 2010 mae nifer
yr ymwelwyr wedi cynyddu o tua 2,000 flwyddyn i
thua 40,000, ac amcangyfrifir i hyn ddod â £350,000
y flwyddyn i’r ardal. Bu Arsyllfa 360 Cors Ddyfi ar
restr fer Gwobrwyon SBSS Cymru (sy’n cydnabod
datblygiadau ysbrydoledig yn rheolaeth tir, eiddo ac

Llun: (Iolo ap Gwynn)

adeiladu), ac enillodd Wobr Amgylchedd y Loteri
Genedlaethol yn 2015, trwy bleidlais y cyhoedd.
Mae canolfan gweilch y pysgod yn cynnwys rhai
deunyddiau deongliadol ynghylch y Warchodfa
Bïosffer, ac fe’i hailddatblygir yn 2019 ag arian Cronfa
Dreftadaeth y Loteri er mwyn creu “Canolfan Bywyd
Gwyllt Dyfi” o’r math diweddaraf.
Mae’r prosiect wedi cyfrannu’n sylweddol ar
adfywiad poblogaeth gweilch y pysgod Cymru a’r
DU yn ehangach. Darfu i weilch y pysgod epilio yn
y warchodfa am y tro cyntaf yn 2011, gan fagu 19 o
gywion hyd yn hyn.
http://www.dyfibiosphere.wales/project-archive
Invest in the Pumlumon Project – Wildlife Trusts Brochure for
Green Investors
13
14

Yn 2015, cynhaliwyd Prawf Rheoli Adnoddau Naturiol Dyfi gan CNC megis rhagflaenydd Datganiadau Ardal gofynnol
o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Defnyddiwyd yr astudiaeth i ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer rheoli
adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Clustnododd feysydd allweddol gan gynnwys datblygu Coed Dyfi’n
lleoliad aml-weithgareddol ar gyfer beicio, marchogaeth, cerdded a theithio oddi ar ffyrdd; dewisiadau teithio llesol
ym Machynlleth a’r cyffiniau; a chyfleusterau hamdden yn agos at bentrefi mewndirol Mallwyd, Llanbrynmair, Dinas
Mawddwy a Cheinws, a chysylltu gorsaf Dyfi â Chanolfan Gweilch y Pysgod. Mae’r ffaith y defnyddiwyd Dyfi ar gyfer y
prawf yn arwydd o’i phwysigrwydd megis man arbrofi â rheolaeth amgylcheddol yng Nghymru.
Llun: Osprey (MWT)
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Llun: 360 Observatory (MWT)

Llun: 360 Observatory (MWT)
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BWYD A DIOD

COEDWIGAETH

Mae yna glwstwr o fusnesau bwyd a diod sy’n anelu at
ymwelwyr yn datblygu, gan amcanu cysylltu cwsmeriaid
â chyflenwyr lleol a hybu’r statws Gwarchodfa Bïosffer
UNESCO. Mae chwech ar hugain o fusnesau bwyd a
diod lleol wedi’u cofnodi o fewn y Warchodfa Bïosffer,
ac y mae ganddynt gyfle unigryw i lofnodi’r Siartr
Gwarchodfa Bïosffer i gefnogi gweledigaeth Dyfi a
hyrwyddo eu cynnyrch lleol ar y cyd â’r Bïosffer.

Mae’r coetiroedd yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi’n
darparu amryw fuddion i’r economi lleol, gan
gynnwys cynhyrchu pren o ansawdd da a biodanwydd,
a chyflogaeth ar gyfer contractwyr/rheolwyr
coedwigoedd. Mae’r coedwigoedd hefyd yn bwysig
ar gyfer twristiaeth a gweithgareddau hamdden
megis beicio mynydd, twristiaeth bywyd gwyllt, ralïo,
marchogaeth a’r sector gweithgareddau awyr agored
ehangach. Awgryma amcangyfrifon diweddar fod y
sector coedwigaeth yn cynnal rhagor nag 11,000 o
swyddi’n uniongyrchol yng nghoedwigaeth a thorri
coed yn foncyffion, cynhyrchu pren, cynhyrchion pren,
papur a chynhyrchion papur. Mae hyn yn werth rhagor
na £455 miliwn mewn GYG i economi Cymru. Cysylltir
llawer o’r swyddi hyn i ardaloedd gwledig fel bro Ddyfi,
ac y maent yn cyfrannu’n sylweddol at yr economi lleol.

Distyllfa Dyfi
Mae busnesau megis distyllfa Dyfi, sy’n
cynhyrchu jin â llysiau o’r Bïosffer, yn hysbysebu
a hyrwyddo’r ffaith mai Bïosffer Dyfi yw un o’r
prif resymau pam y daethant i’r ardal. Dywed y
cwmni: “Bïosffer Byd UNESCO Dyfi fu erioed yr
ardal a ddewisem ar gyfer chwilota a distyllu. Yn
y dyffryn Edenaidd, gaeedig ac anghysbell hwn,
mae amrywiaeth ac ansawdd y llysiau’n syfrdanol.
Mae’n gartref i rai o’r cymunedau planhigion
mwyaf amrywiol, y dŵr glanaf, yr wybrennau
tywyllaf a’r boblogaeth isaf yn Ewrop.”

Ledled y DU, dim ond 58% o goetiroedd a reolir ar hyn
o bryd, ac y mae’r wlad eto’n mewnforio 63% o’i phren
meddal a 94% o’i phren caled. Mae disodli pren wedi’i
fewnforio gan gynnyrch lleol hefyd o gymorth i Gymru
gadw gwell cydbwysedd carbon.

Llun:Upper Corris (Mike Greenwood)

Natural Resources Wales (2019) https://naturalresources.wales/
guidance-and-advice/business-sectors/forestry/forestry-sector/greengrowth-green-jobs/?lang=en
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Coed Dyfi
Mae Coed Dyfi i’r gogledd o’r afon ac i’r
dwyrain o Ddulas ar y ffin rhwng Gwynedd a
Phowys, ag arwynebedd o tua 2,955 ha. Mae’n
cynhyrchu llawer iawn o bren, gyda’r priddoedd
a’r hinsawdd yn addas ar gyfer tyfu amrywiaeth
eang o rywogaethau coed cynhyrchiol iawn,
gan gynnwys ffynidwydd Douglas, llarwydd,
cedrwydd coch a choed llydanddail. Mae
coedwigoedd Dyfi’n mwynhau glawiad mawr yr
ardal, a gallant dyfu’n llwyddiannus ar briddoedd
teneuach y bryniau a thir llai addas ar gyfer pori.
Yn ychwanegol at ei werth coedwigaethol, mae
yna lwybrau â chyfeirbwyntiau yn y tri choetir
sy’n ffurfio’r goedwig, gyda safleoedd picnic a
gweithgareddau teuluol.

Dengys yr adroddiad ‘Cynhyrchu Ynni yng Nghymru’
(2018) y bu twf yn nefnydd ynni adnewyddadwy ledled
yr ardal. Mae capasiti gwres a thrydan adnewyddadwy
(y cyfanswm a gynhyrchir pan fo’r allbwn fwyaf) wedi
dyblu yng Nghymru er 2012. Ailadroddir y duedd hon
yn Awdurdodau Lleol Gwarchodfa Bïosffer Dyfi, lle
mae capasiti sawl technoleg carbon isel allweddol, gan
gynnwys ynni haul a thrydan biomas, wedi cynyddu.
Mae cyfanswm y gwres a’r oriau pŵer trydanol hefyd
wedi mwy na dyblu yng Nghymru ac yn Awdurdodau
Lleol Gwarchodfa Bïosffer Dyfi fel ei gilydd. Bu i’r tri
Awdurdod Lleol sydd o fewn y Warchodfa Fïosffer
gynhyrchu rhagor na 75% o ynni dŵr Cymru yn 2017
a thraean o dreuliant anerobig a phympiau gwres y
wlad.

2012
Awdurdod Lleol

Capasiti (MW)

2017

Ceredigion
Gwynedd

144
62

Cynhyrchiant
Amcangyfrifedig (GWh)
300
112

Powys

155

369

Capasiti (MW)
252
120

Cynhyrchiant
Amcangyfrifedig (GWh)
636
223

351

904

Cynhyrchu Ynni yng Nghymru 2018
1200

1000

800

Capasiti (MW)

Mae gan fro Dyfi hanes hir o harneisio ynni gwynt,
dŵr, haul a biomas, gan gynnwys cynlluniau cymunedol
arloesol. Oherwydd ei llethrau serth, ei glawiad
sylweddol, ei choetiroedd eang, ei hafonydd a’i glannau,
mae llawer o gyfleoedd ar gyfer ynni adnewyddadwy
ym mro Dyfi. Mae yma hefyd gyrff arbenigol fel y
Ganolfan Technoleg Amgen ac ymgynghoriadau ynni
adnewyddadwy a all gynghori ynghylch darparu atebion
byw gwyrdd ymarferol.

Tabl 13 – Capasiti a chynhyrchiant gwres a thrydan adnewyddadwy Awdurdodau Lleol Dyfi
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Ffigur 25 – Cynhyrchu Gwres a Thrydan yn ôl math technoleg yn Awdurdodau Lleol Dyfi
(Ffynhonnell: Cynhyrchu Ynni yng Nghymru 2018)
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ECONOMI

DEFNYDDIO A CHYNHYRCHU
YNNI

ECONOMI

Bro Dyfi Community Renewables

Menter Mynyddoedd Cambria

Mae Bro Dyfi Community Renewables yn
gwmni ynni adnewyddadwy a berchnogir gan
gymuned, un o gynlluniau ynni adnewyddadwy
cymunedol cyntaf y DU. Ar hyn o bryd maent yn
berchen ar ddau dyrbin gwynt ger Machynlleth,
yn cynhyrchu trydan glân ar gyfer y rhwydwaith
dosbarthu lleol.Yn weithredol er 2003, mae
Bro Dyfi Community Renewables yn enghraifft
o gymunedau a buddsoddwyr ymwybodol o’r
amgylchedd yn cydweithio er mwyn gwireddu
cynlluniau lleol i wrthweithio newid yn yr
hinsawdd, hybu adnewyddiad lleol ac atgyfnerthu
hunanddibyniaeth.Yn dilyn gosod y tyrbin gwynt
cyntaf o eiddo’r gymuned yn 2003, dechreuodd ail
dyrbin gwynt gynhyrchu yn Rhagfyr 2010.

Mae bryniau’r canolbarth yn 10% o arwynebedd
tir Cymru, ac yn rhannol o fewn y Bïosffer.
Sefydlwyd Menter Mynyddoedd Cambria gan Ei
Uchelder Tywysog Cymru yn 2008, gyda datganiad
cenhadol o “Weithio er mwyn sicrhau dyfodol
cynaliadwy ar gyfer cymunedau ardal Mynyddoedd
Cambria mewn ffyrdd sy’n gofalu am ei asedau
naturiol a diwylliannol.” Roedd blaenoriaethau’r
Fenter yn cynnwys : amaeth-fwyd a choedwigaeth,
cadwraeth a gwasanaethau ecosystem, twristiaeth,
yr amgylchedd adeiledig, ac ynni adnewyddadwy.
Mae’r Fenter yn awr yn cyflawni Dyfodol
Cambria yn brosiect cydweithredol tair blynedd
ledled grwpiau gweithredu lleol Ceredigion,
Powys a Sir Gaerfyrddin.Ychwanegwyd tri

Chwmni Budd Cymunedol sy’n canolbwyntio ar
gynnyrch at y Fenter, hefyd, ar gyfer masnachu cig oes,
cig eidion a gwlân.

Llun: Mynyddy Cemaisand Aran Fawddwy (NRW)
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Dengys y data poblogaeth diweddaraf sydd ar
gael o Gyfrifiad 2011 mai cyfanswm poblogaeth
yr AGEHGoedd sy’n cyfansoddi ardal Gwarchodfa
Bïosffer Dyfi oedd 44,846, 2,409 yn uwch na 2001,
cynnydd o 5.7% o gyfuno’r tri Awdurdod Lleol.
Of the three Awdurdod Lleol, gwelodd Ceredigion y
newid mwyaf yn y boblogaeth, gyda chynnydd o 8.1%
yn ystod y ddegawd. Ceredigion hefyd yw’r mwyaf
poblog o’r tri rhanbarth, gyda sawl canolfan sylweddol,
gan awgrymu nifer fawr o breswylwyr yn byw ac yn
gweithio yno.
Mewn gwrthgyferbyniad gwelodd Gwynedd a Phowys
dwf poblogaeth arafach, gan adlewyrchu natur fwy
gwledig yr ardaloedd hyn a’r dwyseddau poblogaeth is,
gyda llai o ganolfannau preswyl a chyflogaeth sylweddol
yn y ddau ranbarth hyn.
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Tabl 14 – Newid yn y Boblogaeth ar Raddfa AGEHG – 2001 a 2011
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Mae Gwarchodfa Bïosffer Dyfi o fewn ffiniau
gweinyddol tri Awdurdod Lleol (Ceredigion, Gwynedd
a Phowys) ac yn cynnwys rhan o ardal Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri. Mae ardal y Warchodfa Bïosffer
yn amrywiol iawn, gan gynnwys trefi amaethyddol
traddodiadol a rhai ag economi twristiaeth cryf;
cymunedau gwledig traddodiadol a chymunedau trefol
sydd wedi gweld twf cyflym yn yr 50 (fwy neu lai)
o flynyddoedd diwethaf. Aberystwyth yw tref fwyaf
y Bïosffer, yn y pen deheuol pellaf ar lan y môr. Mae
ganddi boblogaeth breswyl o 13,040, a phoblogaeth
bron cymaint â hynny (tua 10,000) o fyfyrwyr prifysgol.
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Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.
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Ffigur 26 – Newid yn y boblogaeth rhwng 2001 – 2011 (nifer yr unigolion)
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Yn neilltuol, crebachodd y grŵp oedran 0-17 yn y tri
rhanbarth rhwng 2001 a 2011, a chynyddodd y grŵp
oedran hŷn (65+) yng Ngwynedd a Phowys. Awgryma
hyn fod y boblogaeth oedran hŷn yn cynyddu yn y
mannau mwy gwledig, gyda llai o oedolion oedran
hŷn yn dewis byw yng Ngheredigion (a’r canolfannau
poblogaeth mwy yno). Cynrychiola hyn dueddiadau
ledled y DU, sef bod y boblogaeth yn heneiddio
(oherwydd gwelliannau iechyd, lles cyffredinol, a mwy
o fynediad at ofal iechyd yn cyfrannu at ymestyn hyd
einioes yn gyffredinol).
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Y grŵp oedran mwyaf niferus ledled tri Awdurdod
Lleol y Warchodfa Bïosffer yw’r grŵp 18-64 mlwydd,
sef oedolion oedran gweithio. Cynyddodd cyfrannau
oedolion oedran gweithio rhwng 2001 a 2011 yng
Ngheredigion a Phowys (gan 3.3% ac 1.2% yn y
drefn honno), lle yng Ngwynedd fe grebachodd y
grŵp oedran hwn gan 0.7% yn ystod y cyfnod hwn.
Adlewyrcha hyn ddirnadaethau rhanddeiliaid lleol
fod oedolion gweithiol (pobl ifainc yn enwedig) yn
cael eu hatynnu at fyw mewn amgylcheddau mwy
trefol, yn enwedig y canolfannau poblogaeth mwy yng
Ngheredigion.

Tabl 15 – Patrwm Oedran ar Raddfa AGEHG – 2001 a 2011
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Ffigur 27 – Oedran canolrifol ar raddfa AGEHG yn 2011
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ETHNIGRWYDD
Mae gan yr AGEHGoedd o fewn ardal y Warchodfa
Bïosffer boblogaethau Gwynion, gan fwyaf, yn y
tri Awdurdod Lleol (94.6% - 98.4% yn breswylwyr
Gwynion yn 2011), gydag ychydig newid cyffredinol ers
y Cyfrifiad blaenorol. Gan Geredigion oedd y gyfran
isaf o breswylwyr Gwynion, sydd debyg yn adlewyrchu’r
canolfannau trefol mwy a dwysedd poblogaeth uwch
cyffredinol yr ardal.
Mae amrywiaeth ethnig wedi cynyddu ym mhob
rhanbarth ers Cyfrifiad 2001, gyda phreswylwyr nad
ydynt yn Wynion yn 5.4% o breswylwyr Ceredigion,
3.9% o breswylwyr Gwynedd, ac 1.6% o breswylwyr
Powys. Y grŵp mwyaf niferus ymhobman oedd
preswylwyr Asiaidd, sef rhagor na hanner preswylwyr
Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALlE) y tri
Awdurdod Lleol. Grwpiau ethnig cymysg oedd y grŵp
DALlE ail mwyaf niferus. Preswylwyr Duon yw’r grŵp
ethnig lleiaf yn y tri Awdurdod Lleol, gyda’u niferoedd
yn rhy fechan i ymddangos yn ystadegol o fewn data’r
Cyfrifiad.

ADDYSG
Cymwysterau A Chyrhaeddiad Addysgol
Amlinellir isod gyrhaeddiad addysgol preswylwyr
AGEHGoedd tri Awdurdod Lleol y Warchodfa Bïosffer.Yn
y tair ardal bu dirywiad yn nifer y preswylwyr heb unrhyw
gymwysterau, gyda’r newid mwyaf rhwng 2001 a 2011 ym
Mhowys, lle mae cyfraddau wedi gostwng gan 8.3%.
Mwyaf nodedig yw lefel y bobl sydd â chymwysterau
Lefel 2 (a ostyngodd ym mhob ardal rhwng 2001 a
2011) a chymwysterau Lefel 4 (a gynyddodd yn y
tair ardal). Dengys hyn gynnydd cyffredinol mewn
cyrhaeddiad addysgol, gyda rhagor o bobl yn ennill
nifer fwy o gymwysterau. Gallai hyn fod o herwydd
sawl rheswm, yn enwedig pobl yn dewis aros mewn
addysg yn hwy, a niferoedd mwy o bobl yn dewis mynd
i brifysgol.
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Ffigur 28 – Cymwysterau ar Raddfa AGEHG Lefel 2001 a 2011 (Ffynhonnell:Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (yn eithrio data
Lefel 1 a Lefel 3)
Mae cymharu’r data AGEHG uchod ag ystadegau graddfa ward 2011 yn dangos bod wardiau’r tri Awdurdod
Lleol yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi yn cyfateb yn agos â’r data graddfa AGEHG. Ceredigion oedd â’r gyfran
isaf o breswylwyr digymhwyster, a’r gyfran uchaf o breswylwyr â chymwysterau Lefel 4 neu uwch.Yn gyffelyb,
mae data graddfa ward yng Ngwynedd a Phowys yn cyfateb yn agos i’w gilydd, gyda chyfran uwch o breswylwyr
digymhwyster a chyfran is sydd â chymwysterau Lefel 4 (o gymharu â Cheredigion).
Tabl 16 – Cymwysterau ar Raddfa Ward 2011
Wardiau Gwynedd

Wardiau Ceredigion

Wardiau Powys

2011

2011

2011

Dim cymwysterau

27.3%

12.9%

23.3%

Cymwysterau Lefel 2

17.1%

12.5%

15.7%

Cymwysterau Lefel 4

25.4%

29.1%

27.9%
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Ysgolion A Chyfleusterau Addysg Ffurfiol
Mae cyfanswm o 243 ysgol yn nhri Awdurdod Lleol y Warchodfa Bïosffer. O fewn y Bïosffer mae 11 ysgol gynradd
a 3 ysgol uwchradd, gyda 3 arall cyfagos â chysylltiadau â’r Biosffer.
Tabl 17 – Ysgolion y Warchodfa Bïosffer – Blwyddyn Ysgol 2017/18
Yn y Bïosffer
Cynradd

Gwynedd
Ysgol Dulas (Cynradd
Corris)

Powys
Ysgol Glantwymyn
Ysgol Llanbrynmair

Ysgol Gynradd Dinas
Mawddwy
Ysgol Gynradd Pennal

Uwchradd

Ysgol Bro Hyddgen

Ceredigion
Ysgol Gynradd Craig yr
Wylfa (Borth)
Ysgol Gynradd Tal y Bont
Ysgol St Padarn
Yr Ysgol Gymraeg
Aberystwyth
Ysgol Plascrug
Ysgol Rhydypennau
Ysgol Penglais
Ysgol Penweddig

Ysgolion cyfagos/dylanwadol
Gwynedd

Powys

Ceredigion
Ysgol Gynradd Comins
Coch
Ysgol Llwyn yr Eos
Penparcau

Cynradd

Uwchradd

Ysgol Uwchradd Tywyn

Mae cymeriad yr ysgolion hyn yn amrywiol, gyda llawer o ysgolion cynradd yn rhai un dosbarth y flwyddyn neu’n
ysgolion pentref, yn enwedig mewn ardaloedd mwy gwledig. Mae’r galw am gyfleusterau addysg fwyaf mewn ardaloedd
trefol, ac y mae ysgolion mewn canolfannau trefol (yn enwedig ysgolion uwchradd) yn fwy, gyda sawl dosbarth y
flwyddyn a dalgylchoedd ehangach.
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Prosiect Cydweithredu
Gwarchodfa Bïosffer Dyfi

Mae gan y Bïosffer gysylltiadau da â Phrifysgol Aberystwyth,
yn enwedig â’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.
Mae gan y Brifysgol ragor na 9,500 o fyfyrwyr, ac yn cynnal
cyrsiau israddedig ar amaeth, ecoleg, economeg, gwyddor
yr amgylchedd, daearyddiaeth, bioleg forol a dŵr croyw,
twristiaeth, astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, cadwraeth
bywyd gwyllt a sŵoleg. Mae cyrsiau ôl-raddedig yn
cynnwys rheolaeth amgylcheddol, newid amgylcheddol,
effaith ac addasiad a synhwyro o bell. Mae’r Bïosffer yn
cynnig i ymchwilwyr a myfyrwyr prifysgol labordy awyr
agored ar gyfer ymchwil. Mae prosiectau wedi cynnwys
hydroleg parth trawsnewid aber yr afon; system arolygu
bioamrywiaeth, gan ddefnyddio synhwyro o bell i fesur
ecosystemau; ymchwil i batrymau teithio defnyddwyr
parciau tai gwyliau, ac ymchwil i arfer eco-gelfyddyd yn y
Bïosffer

Cefnogir Prosiect Cydweithredu Bïosffer Dyfi gan
Grwpiau Gweithredu Lleol yng Ngwynedd, Powys
a Cheredigion tan arweiniad Grŵp Gweithredu
Lleol Ceredigion, Cynnal y Cardi. Sefydlwyd
Grwpiau Gweithredu Lleol trwy Raglen Datblygu
Gwledig y GE 2014-2021.
Mae a wnelo’r prosiect â chefnogi gweithrediadau
cymunedol wedi’u seilio ar nodweddion unigryw
ardal a chymuned Gwarchodfa Bïosffer Dyfi,
a bydd yn canolbwyntio ar ei nodweddion
economaidd, amgylcheddol, diwylliannol,
daearyddol a chymdeithasol. Un amcan pwysig
yw ymgysylltu â phlant a phobl ifainc er mwyn
ymchwilio i’r cyfleoedd unigryw y gall Gwarchodfa
Bïosffer Dyfi eu cynnig. Trwy’r prosiect, mae Grŵp
Addysg Bïosffer Dyfi wedi cynnal gweithgareddau â
sawl ysgol leol, gan gynnwys achlysur gyrfaoedd yn
Ysgol Bro Hyddgen mewn perthynas â swyddi yn y
Warchodfa Bïosffer a gwers ynghylch y Warchodfa
Bïosffer ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 7 Ysgol
Penglais.

Cynhelir gweithgareddau addysg awyr agored gan y
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a’r Gwarchodfeydd
Natur Lleol, hefyd, yn aml tan arweiniad gwirfoddolwyr
neu weithwyr y sefydliadau sy’n rheoli’r ardaloedd hyn.
Mae Prosiect Gweilch y Pysgod Dyfi yng Nghors Dyfi yn
croesawu ymweliadau grwpiau ysgol a grwpiau ysgolion
yn rheolaidd pob blwyddyn.

“Mae dysgu yn y byd go iawn yn wirioneddol bwysig
ar gyfer pobl ifainc. Golyga cael Bïosffer Dyfi ar ein
trothwy y gall ein disgyblion astudio datblygiad, defnydd
tir ac ecosystemau yng nghyd-destun eu cynefin.” Dan
Johnson, Pennaeth Daearyddiaeth,Ysgol Penglais

Llun: Family pond dipping (RSPB)

Llun: Cors Fochno coring (Andy Rowland)
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IECHYD A LLESIANT
Cyfeiria “iechyd” at gyflwr o lesiant corfforol a
meddyliol, yn hytrach na dim ond cyflwr corfforol
rhywun, ac y mae’n cwmpasu amrywiaeth eang o
fesuriadau. Mesurir iechyd mewn ymatebion Cyfrifiad
yn ôl barn yr ymatebwr ei hun o gyflwr ei lesiant
corfforol.
Yng Nghyfrifiad 2011, y grŵp mwyaf o ymatebwyr ym
mhob ardal oedd y rhai a ddywedent fod eu hiechyd
yn ‘dda iawn’, sef rhwng 45% - 55% o’r ymatebwyr.Y
grŵp lleiaf ym mhob ardal oedd y rhai ‘gwael iawn’
eu hiechyd, sef llai na 2% o’r holl ymatebwyr ym mhob
ardal.
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cyhoeddi proffiliau
ardal sy’n rhoi gwybod am iechyd cyffredinol
poblogaeth rhanbarth. Dengys proffiliau 2018
Ceredigion a Gwynedd fod y ddwy ardal yn gymharol
gyffredinol â Chymru fel gwlad gyfan. Mae Ceredigion
yn unol â’r cyfartaledd cenedlaethol yn achos llawer
o fesuriadau, ac yn well yn achos rhai mesuriadau
allweddol megis nifer plant yn byw mewn tlodi, a
chyfraddau asthma plant a phobl ifainc.Yn gyffelyb,
mae Gwynedd hefyd yn unol â llawer o fesuriadau
cenedlaethol, ac yn well mewn rhai achosion , gan
gynnwys cyfraddau bwydo ar y fron a phlant yn byw
mewn tlodi. Mae Powys yn well na’r cyfartaledd
cenedlaethol, yn neilltuol yn achos mesuriadau gan
gynnwys tlodi plant, plant o deuluoedd ag enillion
bychain, beichiogi yn yr arddegau a chyfraddau
derbyn i ysbytai. Fodd bynnag, yn ôl data a gafwyd
gan Brawf Rheoli Adnoddau Naturiol Dyfi yn 2015,
mae amddifadedd iechyd ym Machynlleth yn uchel o’i
gymharu ag ardaloedd gwledig eraill, ac ymysg 20%
ardaloedd mwyaf amddifad Cymru wledig.

Llun: (Zoe Wang)

Mae teithio i waith gan ddefnyddio trafnidiaeth
gyhoeddus a dulliau ‘gwyrdd’ megis beicio a cherdded
wedi cynyddu yn y tri Awdurdod Lleol rhwng 2001 a
2011. Dengys hyn gynnydd yn nefnydd dulliau teithio i
waith mwy llesol i’r amgylchedd yn yr ardal.

Tabl 18 – Dull Teithio i Waith ar Raddfa Ward 2001 a
2011

Teithio i waith ar
Drafnidiaeth Gyhoeddus
Teithio i waith trwy
Gerdded
Teithio i waith trwy feicio
NOMIS
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Bïosffer Dyfi
2001
2011
4.27%
4.70%
19.14%

24.63%

1.72%

2.62%
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DIWYLLIANT A THREFTADAETH
Mae bro Dyfi’n ardal o drawsnewid o fewn Cymru.
Gorwedd lle mae de a gogledd Cymru’n cyfarfod, lle
mae’r dirwedd yn newid o fryniau llyfnion i fynyddoedd
geirwon, a lle mae amryw ddiwylliannau’n dod at ei
gilydd.Yn ystod y 1970au denodd canolbarth a gorllewin
Cymru lawer o bobl ifainc yn chwilio am ffyrdd amgen
o fyw. Bu iddynt feddiannu ac adnewyddu heb ffermdai
neu fythynnod mwyngloddwyr a oedd yn wag oherwydd
dirywiad y diwydiannau hyn.Ym mro Dyfi mae’r bobl hyn,
wedyn, wedi helpu creu diddordeb cymunedol cryf mewn
materion amgylcheddol a byw cynaliadwy. Machynlleth
yw anheddiad mwyaf canolog ardal y Warchodfa Bïosffer.
Mae’n dref marchnad ac yn groesfan bwysig (ffordd
ddu a rheilffordd) ar Ddyfi.Yr unig dref sylweddol yw
Aberystwyth, sydd â dwysedd poblogaeth llawer mwy na
gweddill yr ardal.

Llun: Machynlleth and up (Patrick Laverty)
Llun:Tanybwlch Aberystwyth (CNC)

Machynlleth yw anheddiad mwyaf canolog ardal y
Warchodfa Bïosffer. Yma y cyfarfu Senedd Owain
Glyndŵr ym 1404, ac fe’i gelwir yn “hen brifddinas
Cymru”. Heddiw mae’n dref marchnad ac yn groesfan
bwysig (ffordd ddu a rheilffordd) ar Ddyfi. Bu Plas
Machynlleth, adeilad hanesyddol yn y dref, yn breswylfa
Ardalyddion Londonderry yng Nghymru. Bellach mae
yn yr adeilad oriel gelf, siop a chaffi, ynghyd â swyddfa a
chyfleusterau cynadledda. Ceir siambr a swyddfa cyngor
y dref yn y Plas, hefyd.
Llun: Circle Dance Derwenlas (Mike Greenwood)
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Tabl 19 – Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol
ac Arbennig
Tirweddau o
Ddiddordeb
Hanesyddol
Eithriadol

Tirweddau o
Ddiddordeb
Hanesyddol
Arbennig

Tirweddau, Parciau a
Gerddi o Ddiddordeb
Hanesyddol Arbennig

Ucheldir
Ceredigion

Dyffryn
Clywedog

Plas Machynlleth

Dyffryn Dysynni

Date Saved: 15/04/2019 12:32:28
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Cyfrifir bod 80% o dirwedd hanesyddol Cymru
o ansawdd Uchel neu Eithriadol, a gellir priodoli
gwariant twristaidd sylweddol i’r amgylchedd
hanesyddol a denu ymwelwyr i Gymru. Mae gan
Warchodfa Bïosffer Dyfi gyfoeth o harddwch naturiol
a threftadaeth ddiwylliannol, a hanes hir o amaethu a
llawer o nodweddion tirwedd cysylltiedig ag amaethu,
megis waliau sychion, ffyrdd porthmyn ac adeiladau
amaethyddol, gan gyfrannu at yr ‘ymdeimlad o le’ a helpu
cynnal y diwydiant twristiaeth.Y mae hefyd draddodiad
morwrol cryf ac ymdeimlad unigryw o hunaniaeth
ymysg ei phobl. Adnabuwyd Tirweddau o Ddiddordeb
Hanesyddol Eithriadol ac Arbennig penodol sy’n
cynrychioli agweddau neilltuol bwysig o arwyddocâd
hanesyddol a chyfraniad at ddiwylliant Cymraeg
ehangach.
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Rhestr o Gyfleusterau Gwastraff Mwyngloddio wedi'u Cau – Cyfoeth
Naturiol Cymru.
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Ffigur 29 – Safleoedd Henebion cofrestredig a Thirweddau o Ddiddordeb Eithriadol ac
Arbennig Cofrestredig yng Ngwarchodfa Bïosffer Dyfi.
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CYMDEITHAS

Mae LANDMAP yn gyfarpar mapio a dosbarthu tirweddau yng Nghymru mewn
perthynas â gwerthoedd diwylliannol a threftadaeth. Mae’r haen Weledol a
Synhwyraidd yn cymryd priodoleddau tirweddau a gorchudd daear ac yn cloriannu
eu gwerth ar sail meini prawf canfyddiadol ac esthetig. Mae’r data gweledol a
synhwyraidd ar gyfer y Bïosffer yn dangos bod ganddo lawer o ardaloedd y bernir
eu bod yn ‘eithriadol’ ac yn ‘uchel’ mewn perthynas â’u hapêl weledol. Diweddarwyd
data LANDMAP o 2008 yn 2018, a dengys newid mawr. Mae’r cyflwr i’r gogledd o
Ddyfi’n dangos tuedd ar wella neu gyson, gan fwyaf. Ar ochr ddeheuol aber Dyfi,
sef morfeydd heli a chyforgors Cors Fochno, bu hefyd duedd at wella yn ystod y
ddegawd ddiwethaf. Mae ardaloedd sy’n dirywio yn cynnwys amryw fathau o gynefin,
gan gynnwys cyfran helaeth o borfa.

Llun: Dyfi valley between Dinas and Llanymawddwy (Andrew Currie)

Llun: Pistyll Gwyn, Llanymawddwy (Andrew Currie)
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Ffîn Biosffer Dyfi
Landmap – Synhwyraidd a Gweledol

Landmap Synhwyraidd a Gweledol 2018 – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi'i lawrlwytho Tachwedd 2018]
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Ffigur 30 – Sgorau gweledol a synhwyraidd ar gyfer tirweddau bro Ddyfi
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Landmap Synhwyraidd a Gweledol 2018 – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi'i lawrlwytho Tachwedd 2018]

Client:

Project:

Dyfi Bïosffer Adolygiad
Title

Tirwedd ym Mïosffer Dyfi: Arfarnaid
Gweledol a Synhwyraidd LANDMAP
Drawing No:

Cilomedrau
0

Ffigur 31 – Newid yn sgorau gweledol a synhwyraidd rhwng 2008 a 2018
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Tuedd Weledol a Synhwyraidd mewn Cyflwr
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Caffi Cletwr
Mae Caffi Cletwr yn gorff dielw a gynhelir
gan y gymuned er mwyn diogelu cyfleusterau
a gwasanaethau anhepgor yn yr ardal wledig
hon. Mae’r caffi’n ganolfan gymunedol sydd â
rhaglen brysur o ddigwyddiadau ac yn cynnal
arddangosfeydd gan artistiaid lleol, yn ogystal â
darparu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol. Mae’r
caffi yn hyrwyddo Gwarchodfa Bïosffer Dyfi, ac
fe’i defnyddid ar gyfer achlysuron ymgynghori
cymunedol parthed prosiectau o fewn y Bïosffer.

Iaith
Dyffryn Dyfi yw un o gadarnleoedd y Gymraeg, ac y
mae’r iaith a’i diwylliant cysylltiedig yn rhan hanfodol
a phwysig o fywyd cymunedol. Mae cyfran uchel o’r
gweithlu amaethyddol a theuluoedd amaethyddol
yn defnyddio’r Gymraeg ar gyfer y rhan fwyaf o’u
cyfathrebu diwylliannol, cymdeithasol, masnachol
a swyddogol, gan wneud cyfraniad sylweddol at
weithgareddau creadigol a diwylliannol lleol yn
nhermau cefnogaeth, trefnu, cyfrannu a pherfformio.
Yn ôl y Cyfrifiad, roedd gwybodaeth preswylwyr
AGEHGoedd Awdurdodau Lleol y Warchodfa Bïosffer
yn 2001 yn debyg i ardaloedd mwy gwledig Gwynedd
a Phowys, gydag agos hanner y preswylwyr yn yr
ardaloedd hynny’n siarad, yn darllen ac yn ysgrifennu
Cymraeg.Yng Ngheredigion roedd y ffigur hwn yn is
yn 2001. Mae’n werth nodi bod cyfran y preswylwyr
a allant siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg wedi
cynyddu’n sylweddol yng Ngheredigion yn 2011 (i
53%) ac wedi gostwng yng Ngwynedd a Phowys hwy ill
dau (38.6% a 35.5% yn y drefn honno). Gallai hyn fod
oherwydd gwahaniaethau mewn graddau mewnlifiad
neu fuddsoddiadau mewn rhaglenni addysg ddwyieithog
yn ardaloedd yr Awdurdodau.
Tabl 20 – Gwybodaeth o’r Gymraeg yn ôl Cyfrifiadau 2001 a
2011
Gwynedd

Ceredigion

Powys

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Yn siarad,
darllen ac
ysgrifennu
Cymraeg

49.5%

38.6%

33.7%

53.0%

48.7%

35.3%

Dim
gwybodaeth
o’r Gymraeg

36.1%

44.0%

49.1%

29.1%

33.3%

44.7%

Hydroddinasyddiaeth Cymerau
Amcanai prosiect Cymerau gynnwys cymunedau
ardal y Borth a Thal-y-bont mewn trafodaethau
ynghylch dŵr. Comisiynwyd sawl artist, wedi’u
noddi gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r
Dyniaethau i weithio â chymunedau tros gyfnod o
ddeuddeg mis.
Arweiniodd yr artist aml-gyfryngol Esther Tew,
sy’n gweithio â gosodweithiau sain a golau,
gymundod o artistiaid y Borth gan greu “Dŵr, dŵr
ymhobman”, coridor awyr agored ar hyd stryd
fawr y Borth yn taflunio darnau o ffilmiau ynghylch
lleoedd sy’n dioddef newid yn yr hinsawdd. Bu i’r
prosiect gynnwys pobl sy’n byw yn y tai yn y stryd
a’r rhai fu’n ymwneud â chynlluniau amddiffyn rhag
llifogydd y Borth.
Arweiniodd Anne Marie Carty, gwneuthurwraig
ffilmiau cyfranogol, dîm bychan i gynhyrchu ffilm
a seinwedd, “Y Gors”, ynglŷn â Chors Fochno,
y gyforgors o bwys rhyngwladol sy’n allweddol
ar gyfer rheoli llif dyfroedd. Golygai’r seinwedd
weithio â chôr cymunedol y Borth, Côr y Gors, a’i
gyfansoddwr ac ysgrifennydd cerddoriaeth, Nick
Jones.
Prosiect a gynhaliwyd trwy’r Gymraeg yn unig
oedd Penillion y Leri. Gweithiodd Gwilym Morus
Baird, bardd, cerddor ac un â diddordeb mewn
llên gwerin, â grŵp o drigolion pentref Tal-y-bont
a’r cyffiniau tros sawl mis i gyfansoddi penillion
a adlewyrchent dirwedd Leri gyfagos a themâu
cysylltiedig â dŵr yn yr ardal.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Llun: Leri Pools Borth Bog (CNC)
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ARDDULL
Cyfosod a dadansoddi data: Cynhaliwyd adolygiad bwrdd gwaith o ddata
cyhoeddedig perthnasol er mwyn cyfosod gwybodaeth allweddol a setiau data
perthnasol ar gyfer y gwahanol agweddau a gynhwyswyd yn yr adolygiad, gan
gynnwys yr economi, addysg, diwylliant a chymdeithas, yr amgylchedd naturiol a
gwerthoedd amgylcheddol. Defnyddiwyd data i ddatblygu proffil o’r boblogaeth
bresennol a chyfraniad y warchodfa at gymdeithas, yr amgylchedd a’r economi, ac
fe’i cymharwyd â’r data a gasglwyd yn 2009 ar gyfer dechrau’r warchodfa. Lle bu’n
ymarferol, casglwyd data gofodol er mwyn cynhyrchu mapiau er gwybodaeth.

Datblygwyd NEVO gan yr un grŵp ymchwil ag ORVal, ac y mae’n ymestyn modelau
presennol sy’n adnabod nodweddion yr amgylchedd a sut y mae defnyddiau
amgen yn achosi buddion, effeithiau a chyfnewidiadau lluosog. Gweithia ar draws
ddefnyddiau tir lluosog, megis amaeth, da byw, coetiroedd ac ardaloedd trefol, gan
ystyried newidiadau damcaniaethol mewn amrywiaeth eang o wasanaethau cyfalaf
naturiol (cynhyrchu bwyd, ansawdd a maint dŵr, storio nwyon tŷ gwydr, hamdden, a
bioamrywiaeth, er enghraifft). Parwyd fod NEVO ar gael i’w brofi ar gyfer y prosiect
hwn.

Gwasanaethau Ecosystem:

https://www.leep.exeter.ac.uk/nevo/

Cynhaliwyd asesiad sydyn o wasanaethau ecosystem mewn gweithdy rhanddeiliaid
yn Chwefror 2019.

Dogfennaeth: Cadwyd cofnodion helaeth gan Bartneriaeth Dyfi. Cyfosodwyd ac
adolygwyd y rhain er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer yr adroddiad hwn.

Atgynhyrchwyd mapiau at gyfer gwerthoedd gwasanaeth ecosystem o adroddiad
Prawf Rheoli Adnoddau Naturiol Dyfi lle defnyddiwyd y model DGDT. Mae DGDT
yn caniatáu mapio gwasanaethau ecosystem o raddfa’r is-faes i’r genedlaethol, effaith
gwasanaethau rheoli ar y gwasanaethau hyn, cyfnewidiadau tebygol, a chyfleoedd ar
gyfer ymyraethau sy’n gwneud y gorau o ofod. Ar hyn y bryd mae gwasanaethau’n
cynnwys cynhyrchiant amaethyddol, perygl llifogydd, erydiad, nitrogen, colli ffosfforws
i afonydd, storio a chyfraddau allyrru carbon, amrywiaeth cynefinoedd, a chysylltedd
ar gyfer rhywogaethau coetiroedd llydanddail. Mae DGDT yn ymestyniad ac yn
weithrediad meddalwedd ail genhedlaeth o’r fframwaith aml-wedd a ddisgrifir yn
Jackson et al (2013). Jackson, B., Pagella, T., Sinclair, F., Orellana, B., Henshaw, A.,
Reynolds, B., McIntyre, N., Wheater, H. ac Eycott, A. (2013) “Polyscape: A GIS mapping
framework providing efficiency and Spatially explicit landscale-scale valuation of
multiple ecosystem services.” Landscape and Urban Planning, 112, 74-88.

Ymgysylltu â rhanddeiliaid: Bu inni gynnal dadansoddiad rhanddeiliaid er
mwyn adnabod y grwpiau a’r unigolion perthnasol y dylid ymgysylltu â hwy yn yr
adolygiad. Roedd y cyfryw’n cynnwys aelodau’r Bartneriaeth Fïosffer, penderfynwyr
lleol, asiantaethau llywodraeth, cynghorau lleol, grwpiau cadwraeth lleol, trefnwyr/
rheolwyr gwarchodfeydd, a chymunedau. Cynhaliwyd cyfres o weithgareddau
ymgysylltu, gan gynnwys:
•

Cyfarfodydd â’r Bartneriaeth

•

Gweithdai ar gyfer arbenigwyr CNC ac amrywiaeth ehangach o randdeiliaid

•

Sesiynau galw heibio cymunedol

•

Cyfweliadau teleffon â rhanddeiliaid allweddol

•

Datganiadau i’r wasg, erthyglau papur newydd, a negesau cyfryngau cymdeithasol
er mwyn hyrwyddo’r Adolygiad Cyfnodol ac annog pobl i ymuno ac ymgysylltu

•

Arolygon electronig o gyrff ac unigolion sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

https://www.lucitools.org/
Defnyddiwyd ORVal, a ddatblygwyd gan Brifysgol Caerwysg, i amcangyfrif gwerth
adloniadol. Mae’n we-gyfarpar sydd ar gael yn rhad ac am ddim, gan ragweld nifer
yr ymweliadau â mannau gwyrddion presennol a newydd, ac amcangyfrif gwerth
llesiannol yr ymweliadau hynny yn nhermau ariannol. Fe’i seilir ar fodel econometrig
o’r galw adloniadol a ddeilliwyd o ddata Monitor Ymgysylltedd â’r Amgylchedd
Naturiol.
https://www.leep.exeter.ac.uk/orval/
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FFYNONELLAU MAPIO A DATA

Safleoedd dynodedig
ACAoedd AGAoedd,
SoDdGA

YR AMGYLCHEDD NATURIOL

PCE, GNC, GNLl

Casglwyd data ynghylch yr amgylchedd naturiol o amryw ffynonellau, yn bennaf
CNC trwy Drwydded Data a ganiatâi mynediad at setiau data gofodol. Cyfeiriwyd at
ddogfennau allweddol, gan gynnwys canlyniadau Prawf Rheolaeth Adnoddau Naturiol
Dyfi a gynhaliwyd yn 2015 a deunyddiau a ddarparwyd gan Bartneriaeth Bïosffer
Dyfi parthed prosiectau a gweithgareddau’r degawd a fu. Bu dadansoddi gofodol gan
ddefnyddio QGIS, gyda thorri data at ffin Gwarchodfa Bïosffer Dyfi.
Data
Ffin a phartholiad y
Bïosffer
Gorchudd tir

Cynefinoedd morol

Cynefinoedd aber
Dyfi

ACA Ardaloedd Cadwraeth Arbennig; SoDdGA Safleoedd
o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig; AGA Ardaloedd
Gwarchodaeth Arbennig; Ramsar; Gwarchodfeydd Natur
Lleol; Gwarchoddfeydd Natur Cenedlaethol; Parciau
Gwledig; Parciau Cenedlaethol – Cyfoeth Naturiol
Cymru..
[Data TLlA gan lle.gov.wales, cafwyd mynediad Tachwedd
2018]
Gwarchodfeydd CFGA – Y Gymdeithas Frenhinol er
Gwarchod Adar.

Ffynhonnell
Gwarchodfeydd Biosfferig – Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gorchudd coetir a
choedwigoedd

[Data TLlA gan lle.gov.wales, cafwyd mynediad Tachwedd
2018]
Map llystyfiant Cyfnod 1 cyfun (wedi’i synhwyro o bell ac
arolwg cynefin) Cymru – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data a ddarparwyd gan CNC tan drwydded, Ionawr
2019]
Rhanbarth map cyfun terfynol HABMAP; Art17 Gwaddod
Cysylltiedig ag Aberau ar gyfer Nodweddion ACA; Art17
Polygan Aberau; Art17 Man Ogofâu Môr; Art17 Man
Creigres Is-lanwol; Art17 Polygon Creigres Is-lanwol;
Art17 Polygon Traethellau Cymru – Cyfoeth Naturiol
Cymru.

[Data TLlA gan lle.gov.wales, cafwyd mynediad Tachwedd
2018]
Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol 2014; Rhestr
Goedwigaeth Genedlaethol 2016; Rhestr Coetir
Hynafol 2011; Rhwydweithiau cynefin coetir: rhychwant;
Rhwydweithiau cynefin coetir: canolbwyntiol;
Rhwydweithiau cynefin coetir: craidd; Rhwydweithiau
cynefin coetir: lleol – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data TLlA gan lle.gov.wales, cafwyd mynediad Tachwedd
2018]
Perchnogaeth Coedwig CNC – Cyfoeth Naturiol Cymru.

Phytophthora a
chlirio coed llarwydd

[Data TLlA gan lle.gov.wales, cafwyd mynediad Tachwedd
2018]
Ecosystem service provision (Fisheries Resource) in the
Dyfi Estuary System – gan Environment Systems Ltd
(Gorffennaf 2015)

[Data a ddarparwyd gan CNC tan drwydded, Ionawr
2019]
Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol 2014; Rhestr
Goedwigaeth Genedlaethol 2016; Rhestr Coetir Hynafol
2011 – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data TLlA gan lle.gov.wales, cafwyd mynediad Tachwedd
2018]
Safleoedd Nod Gweithiol Phytophthora – Cyfoeth
Naturiol Cymru.
[Data a ddarparwyd gan CNC tan drwydded, Ionawr
2019]
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Prawf Rheolaeth Adnoddau Naturiol Dyfi (2015) Cyfoeth
Naturiol Cymru

Stoc garbon Dalgylch
Dyfi
Mynediad a hamdden
ym Mïosffer Dyfi

Day, B. H., a G. Smith (2018). Natural Environment
Valuation Online (NEVO) Land, Environment, Economics
and Policy (LEEP) Institute, Business School, University of
Exeter. Ar gael yn: https://www.leep.exeter.ac.uk/nevo/
[Cafwyd mynediad 11 Chwefror 2019]
Ffiniau Caeau SAPT; Rhychwantau Glastir Sylfaenol;
Rhychwantau Glastir Uwch; Tiroedd Comin Glastir
Sylfaenol – Llywodraeth Cymru

Darpariaeth dŵr

[Data a ddarparwyd gan CNC tan drwydded, Ionawr
2019]
Day, B. H., a G. Smith (2018). Natural Environment
Valuation Online (NEVO) Land, Environment, Economics
and Policy (LEEP) Institute, Business School, University of
Exeter. Ar gael yn: https://www.leep.exeter.ac.uk/nevo/

Ardaloedd perygl
llifogydd

[Cafwyd mynediad 11 Chwefror 2019]
Perygl Llifogydd o Afonydd a’r Môr; Map Llifogydd
Hanesyddol; Amddiffynfeydd Llifogydd gyda phriodoleddau;
Cynllun Rheoli Morlin 2 – Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gallu dichonol tir
i storio dŵr yn
nalgylch Dyfi
Ansawdd dŵr

Prawf Rheolaeth Adnoddau Naturiol Dyfi (2015) Cyfoeth
Naturiol Cymru
Gwarchodfeydd Natur Lleol; Llwybr Arfordir Cymru;
Llwybrau Cenedlaethol; Tir Comin Cofrestredig 2014;
Coetiroedd Penodedig/Mynediad Marchogaeth 2014; Tir
Agored 2014; Tir Mynediad Statudol Arall 2014; Gorchudd
Coed Trefol 2006 polygonau; Gorchudd Coed Trefol
2006 pwyntiau; Gorchudd Coed Trefol 2009 pwyntiau;
Gorchudd Coed Trefol 2013 polygonau; Gorchudd Coed
Trefol 2013 pwyntiau – Cyfoeth Naturiol Cymru.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi’i lawrlwytho Tachwedd
2018]
Llwynbrau Rhanbarthol; Teithiau Byr Lleol; Llwybrau
Teithio Llesol; Mannau gwyrdd CNC mewn cyflwr
anhysbys; Mannau gwyrdd potensial CNC; Natur yr
Arfordir; Gweithgareddau Hamdden Afonydd – Cyfoeth
Naturiol Cymru.
[Data wedi’i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr
2019]
Llwybrau Beicio Cenedlaethol; Llwybrau Beicio
Rhanbarthol; Llwybrau Cyswllt Rhwydwaith Beicio
Cenedlaethol – SUSTRANS.

[Data TLlA gan lle.gov.wales, cafwyd mynediad Tachwedd
2018]
Prawf Rheolaeth Adnoddau Naturiol Dyfi (2015) Cyfoeth
Naturiol Cymru

[Data wedi’i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr
2019]
OSMM pob Man Gwyrdd; OSMM Mannau Gwyrdd
agored; OSMM Pwyntiau Mynediad Mannau Gwyrdd – OS
MasterMap.

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dalgylchoedd
Gweithredol; WFD Llynoedd Gwaelodlin; WFD Llynoedd
Cylch 1; WFD Llynoedd Cylch 2 (data dros dro); WFD
Afonydd Gwaelodlin; WFD Afonydd Cylch 1; WFD
Llynoedd Cylch 2 (data dros dro); WFD Dalgylch Afon
Gwaelodlin; WFD Dalgylch Afon Cylch 1; WFD Dalgylch
Afon Cylch 2 (2018); WFD Trosiannol Gwaelodlin; WFD
Trosiannol Cylch 1; WFD Trosiannol Cylch 2 (2015);
WFD Arfordirol Gwaelodlin; WFD Arfordirol Cylch 2
(2015) – Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gwerth economaidd
hamdden

[Data wedi’i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr
2019]
Day, B. H., a G. Smith (2018). Outdoor Recreation
Valuation (ORVal) User Guide:Version 2.0, Land,
Environment, Economics and Policy (LEEP) Institute,
Business School, University of Exeter. Ar gael yn: https://
www.leep.exeter.ac.uk/orval/
[Cafwyd mynediad 17 Ionawr 2019]

[Data OGL o lle.gov.wales, wedi’i lawrlwytho Tachwedd
2018] / [Data wedi’i ddarparu gan CNC o dan drwydded,
Ionawr 2019]
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Darparwyd cyfran helaeth o’r data cynlluniedig ar raddfa Awdurdod Lleol yn hytrach
na Ward neu Ardal Allbwn Cyfrifiad. Hynny oherwydd nad yw data economaidd ar
gael yn rhwydd ar raddfa Ward neu Ardal Allbwn. Cafwyd a dadansoddwyd data ar
gyfer tri Awdurdod Lleol Bïosffer Dyfi, Ceredigion, Gwynedd a Phowys, lle nad oedd
data gofodol manylach ar gael. Nid yw bro Ddyfi ond yn rhan fechan o gyfanswm
arwynebedd pob un o’r tri Awdurdod Lleol, felly nid yw gwerthoedd ar gyfer y
tri Awdurdod cyfan yn cynrychioli bro Ddyfi ei hun. Defnyddiwyd gwerthoedd ar
gyfartaledd lle bo angen.
Data
Gwerth
Ychwanegol
Gros

Gweithgaredd
economaidd

Source
Regional Gross Value Added (Income Approach) by
Local Authority in the UK. SYG, cadwyd Hawlfraint y
Goron [gan SYG ar 21 Tachwedd 2018] https://www.
ons.gov.uk/economy/grossvalueaddedGYG/datasets/
regionalgrossvalueaddedincomeapproach
Cyfrifiad 2001 KS009a – Gweithgaredd economaidd. SYG,
cadwyd Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]

Teithio i waith

Cyfrifiad 2011 KS009a – Gweithgaredd economaidd - SYG,
cadwyd Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
Dull Teithio i Waith ar Raddfa Ward – 2001 (UV037 – Dull teithio
i waith) a 2011 (QS701EW - Method of travel to work), Nomis.
https://www.nomisweb.co.uk/census/2001/uv037

Cyflogaeth

https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/qs701ew
Swyddi cyflogedigion yng Nghymru yn ôl diwydiant a blwyddyn,
StatsCymru [gan StatsCymru ar 4 Rhagfyr 2018]

Mentrau
yn ôl math
diwydiant

Pysgodfeydd

Coedwigaeth

Swyddi
Twristiaeth

Twristiaeth

Energy use

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-andLabour-Market/People-and-Work/Employment/Jobs/EmployeesOnly/Business-Register-and-Employment-Survey-SIC2007/
employeejobsinwales-by-industry-year
Genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes
yng Nghymru yn ôl diwydiant (SIC 2007), StatsCymru [gan
StatsCymru ar 4 Rhagfyr 2018]

Regional Gross Value Added (Income Approach) by Local
Authority in the UK. SYG, cadwyd Hawlfraint y Goron [gan SYG
ar 21 Tachwedd 2018]
https://www.ons.gov.uk/economy/grossvalueaddedgva/datasets/
regionalgrossvalueaddedincomeapproach
UK and foreign vessels landings by UK port (Aberystwyth),Y
Sefydliad Rheoli Morol [gan SRhM ar 21 Tachwedd 2018]
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/uk-andforeign-vessels-landings-by-uk-port-and-uk-vessel-landings-abroad
Cyfoeth Naturiol Cymru (2019) [Cafwyd mynediad ddiwethaf
12/02/19]]
https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/businesssectors/forestry/forestry-sector/green-growth-greenjobs/?lang=cy
Swyddi cyflogedigion mewn diwydiannau perthynol i dwristiaeth
yn ôl ardal a blwyddyn, StatsCymru [gan StatsCymru ar 3 Rhagfyr
2018]
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-andLabour-Market/People-and-Work/Employment/Jobs/EmployeesOnly/Business-Register-and-Employment-Survey-SIC2007/employ
eejobsintourismrelatedindustries-by-area-year
Adroddiad MGETS 2012-2013 Dyfffryn Dyfi
Adroddiadau Awdurdod Lleol MGETS 2017 - Darganfod
Ceredigion, Cyngor Sir Powys, Cyngor Gwynedd
Arolwg ynni carbon isel, 2014 a Chynhyrchu Ynni yng Nghymru,
2018
https://gov.wales/topics/environmentcountryside/energy/
renewable/energy-generation-in-wales/?skip=1&lang=cy

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-andLabour-Market/Businesses/Business-Demography/businessbirthsd
eathACAtiveenterprisesinwales-by-industry-variable-year
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Ysgolion a
Yr Adran Addysg, Data Cofrestrau a Chapasitïau Ysgolion 2017/18
Chyfleusterau https://www.gov.uk/government/collections/statistics-schoolAddysg
capacity
Ffurfiol
Rhestr Ysgolion Partneriaeth Bïosffer Dyfi 2017
Iechyd a
Cyfrifiad 2001 KS008 – Iechyd a darpariaeth gofal di-dâl - SYG,
Llesiant
cadwyd Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/census/2001/ks008

Seiliwyd y data a ddefnyddiwyd i fesur dangosyddion cymdeithasol ar ddata Cyfrifiad
o 2011, gan mai dyna’r data diweddaraf sydd ar gael i’r cyhoedd.Yn ogystal â’i
fod wedi’i gasglu sawl blwyddyn yn ôl, nid oedd ond modd cael data ar raddfa
Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganolig, yn hytrach nag ar raddfa Ardal Gynnyrch
Ehangach Is neu Ward (oherwydd anghenion diogelu data ar y fath raddfa fechan).
Felly nid yw data’n cyfateb yn union â ffin y Warchodfa Bïosffer, ond y mae’n
ymwneud â’r rhan gyffredinol honno o Gymru ymhle mae’r Warchodfa Bïosffer.
Data
Poblogaeth

Patrwm
oedran

Cyfrifiad 2011 KS301EW - Iechyd a darpariaeth gofal di-dâl - SYG,
cadwyd Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/ks301ew

Ffynhonnell
Cyfrifiad 2001 KS001 – Poblogaeth breswyl arferol - SYG, cadwyd
Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/summary.
asp?mode=construct&version=0&dataset=1634
Cyfrifiad 2001 KS101EW - Poblogaeth breswyl arferol - SYG,
cadwyd Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/summary.
asp?mode=construct&version=0&dataset=144
Cyfrifiad 2001 KS002 – Patrwm oedran - SYG, cadwyd Hawlfraint
y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/census/2001/ks002
Cyfrifiad 2011 KS102EW – Patrwm oedran - SYG, cadwyd
Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/census/2011/KS102EW

Iechyd 2018 – Ceredigion – Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru
http://www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk/home
Iechyd 2018 – Gwynedd – Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru
http://www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk/home

Diwylliant a
threftadaeth

Iechyd 2018 – Powys – Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru http://
www.publichealthwalesobservatory.wales.nhs.uk/home
Landmap Synhwyraidd a Gweledol 2018 – Cyfoeth Naturiol
Cymru.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi’i lawrlwytho Tachwedd 2018]
Henebion Cofrestredig; Adeiladau Rhestredig; Amgylchedd
Hanesyddol; Llongddrylliadau a warchodir – CADW.
[Data OGL o lle.gov.wales, wedi’i lawrlwytho Tachwedd 2018]

Grŵp ethnig

Cyfrifiad 2001 S006 – Grŵp ethnig - SYG, cadwyd
Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/summary.
asp?mode=construct&version=0&dataset=1606
Cyfrifiad 2011 S006 - Grŵp ethnig - SYG, cadwyd
Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/summary.
asp?mode=construct&version=0&dataset=608
Qualifications Cyfrifiad 2001 KS013 – Cymwysterau a myfyrwyr - SYG, cadwyd
and
Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
Educational
https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/summary.
Attainment
asp?mode=construct&version=0&dataset=1619
Cyfrifiad 2011 KS013 - Cymwysterau a myfyrwyr - SYG, cadwyd
Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/summary.
asp?mode=construct&version=0&dataset=623

Rhestr o Gyfleusterau Gwastraff Mwyngloddio wedi’u Cau –
Cyfoeth Naturiol Cymru.
Yr Iaith
Gymraeg

[Data wedi’i ddarparu gan CNC o dan drwydded, Ionawr 2019]
Cyfrifiad 2001 KS025 - Gwybodaeth o’r Gymraeg - SYG, cadwyd
Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019] https://www.
nomisweb.co.uk/census/2001/ks025
Cyfrifiad 2011 KS207WA - Gwybodaeth o’r Gymraeg - SYG,
cadwyd Hawlfraint y Goron [gan Nomis ar 24 Ionawr 2019]
https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/summary.
asp?mode=construct&version=0&dataset=614
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