
 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig  

Gwarchod Moroedd Cymru 

Crynodeb arolwg – Rheoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru   

Cefndir 

Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’r arolwg rheoli ardaloedd morol 

gwarchodedig yng Nghymru a gynhaliwyd gan y tîm Allgymorth.   

Roedd yr arolwg ar agor i ymgynghoriad ac ymatebion rhwng 02 Ionawr 2017 a 22 Chwefror 2017.   

Methodoleg 

I helpu’r Pwyllgor dod i ddeall barn y cyhoedd a’i dealltwriaeth o reoli ardaloedd morol 

gwarchodedig yng Nghymru cynhaliodd y tîm Allgymorth arolwg ar-lein ac ar bapur.   

Roedd yr arolwg yn targedu’r cyhoedd yn gyffredinol: y rhai oedd yn aml yn ymweld â’i arfordir lleol a’r 

rhai oedd ddim. Yn yr achos hwn, gofynnwyd amrywiaeth o gwestiynau a oedd yn ymwneud a gwarchod 

moroedd Cymru, gan gynnwys y rhesymau oedd yn achosi pwysau ar wella iechyd yr amgylchedd morol 

o weithgareddau sy’n ymwneud â’r môr a newid hinsawdd. 

Codi Ymwybyddiaeth 

Er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r arolwg a denu ymatebion, cysylltodd y tîm Allgymorth ag ystod 

eang o sefydliadau cynrychioladol, sefydliadau cymunedol, awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol. 

Roedd y rhai a chysylltwyd â hwy wedi gallu codi ymwybyddiaeth mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys 

rhoi erthyglau ar wefannau; tynnu sylw ar gyfryngau cymdeithasol megis Facebook a Twitter a danfon 

negeseuon e-bost yn uniongyrchol i aelodau. Defnyddiwyd cyfrifon corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru I rannu’r holiadur, yn ogystal â chyfrif swyddogol y Pwyllgor. 

Bu staff y Cynulliad hefyd yn hyrwyddo’r arolwg ymysg unigolion gan gynnal teithiau o’r Senedd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dadansoddiad Arolwg 

Ystadegau Allweddol 

859 Cyfanswm nifer yr ymatebion a gafwyd i’r arolwg 

Crynodeb Daearyddol o’r Ymatebion 

 

Nifer yr ymatebion i’r arolwg a gafwyd gan y cyhoedd wedi’i dadansoddi yn ôl awdurdod lleol 
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Crynodeb o’r ymatebion 

Ardaloedd morol gwarchodedig 

Yn yr un ffordd ag y mae Parciau Cenedlaethol yng Nghymru yn diogelu tirweddau gwerthfawr, pentrefi a safleoedd treftadaeth, mae 

ardaloedd morol gwarchodedig yn rhannau o’n moroedd  sy’n gwarchod bywyd gwyllt a chynefinoedd morol. Mae cyfanswm o 128 o 

ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru sy’n cwmpasu dros 5500 milltir sgwâr, neu dros 35 y cant o foroedd Cymru.  

01. Cyn cymryd rhan yn yr arolwg hwn, a oeddech yn ymwybodol bod ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru?   

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 852 

- Oeddwn: 717 (84.15%) 

- Nac oeddwn: 135 (15.85%)  
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Ymweld â Moroedd Cymru 

02. Pa mor aml yr ydych chi’n ymweld â’ch arfordir lleol, neu’n cymryd rhan mewn gweithgaredd sy’n 

ymwneud â’r môr? Er enghraifft, pysgota, syrffio, hwylio, deifio, gwylio bywyd gwyllt, nofio ac ati.    

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 795 

 

- O leiaf unwaith yr wythnos: 341 (42.89%) 

- O leiaf unwaith y mis: 238 (29.94%) 

- O leiaf unwaith pob chwe mis: 131 (16.48%) 

- O leiaf unwaith y flwyddyn: 50 (6.29%) 

- Heb ymweld ag arfordir Cymru yn y flwyddyn ddiwethaf: 35 (4.40%)  
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03. Sut yr ydych chi’n teithio i ymweld â’ch arfordir lleol, neu i gymryd rhan mewn gweithgaredd sy’n 

ymwneud â’r môr? 

Cyfanswm nifer yr ymatebion:  795 

- Ar droed: 150 (18.87%)                                                                            -        Beic: 20 (2.52%) 

- Trafnidiaeth gyhoeddus (bws neu drên): 48 (6.04%)                   -        Gyrru: 562 (70.62%) 

- Arall: 15 (1.89%) 

 

04. Pe byddech yn gyrru neu’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â’ch traeth lleol o’ch cartref, 

pa mor hir y byddai’n ei gymryd ichi gyrraedd pen eich taith? 

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 791 

- Llai na 10 munud: 265 (33.50%)                 -     30 munud neu lai: 234 (29.58%) 

- 45 munud neu lai: 110 (13.91%)                  -     Dros awr: 127 (16.06%) 

- Dros ddwy awr: 55 (6.95%)  

 

 

71%

19%

6%

3%

2%

Gyrru

Ar droed

Trafnidiaeth gyhoeddus

(bws neu drên)

Beic

Arall

33%

30%

14%

16%

7%
Llai na 10 munud

30 munud neu lai

45 munud neu llai

Dros awr

Dros ddwy awr



 

05. Beth sy’n eich atal chi rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd sy’n ymwneud â’r môr neu ymweld â’ch arfordir lleol fwy? 

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 633 
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06. Pam mae’r môr yn bwysig ichi? Dewiswch eich tri phrif reswm o’r rhestr isod. 

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 757 
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07. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r datganiadau a ganlyn? 

Datganiad A: “Credaf fod ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru yn cael eu rheoli’n dda”. 

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 756 

- Anghytuno’n gryf / anghytuno: 214 (28.31%) 

- Nid wyf yn cytuno nac yn anghytuno: 366 (48.41%) 

- Cytuno’n gryf / cytuno: 174 (23.02%)  

 

 

 

Datganiad B: “Mae’n hawdd dod o hyd i wybodaeth am ardaloedd gwarchodedig morol yng Nghymru”.  

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 756 

- Anghytuno’n gryf / anghytuno: 275 (36.37%) 

- Nid wyf yn cytuno nac yn anghytuno: 273 (36.11%) 

- Cytuno’n gryf / cytuno: 206 (27.25%)  
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Datganiad C: “Dylid bod mwy o ardaloedd gwarchodedig morol yng Nghymru”. 

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 756 

- Anghytuno’n gryf / anghytuno:  41 (5.43%) 

- Nid wyf yn cytuno nac yn anghytuno: 80 (10.58%) 

- Cytuno’n gryf / cytuno: 634 (83.86%)  
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Rheoli moroedd Cymru 

08. Pan ddaw i reoli a gwarchod ein moroedd, pwy sy’n y sefyllfa orau i wneud hynny?  

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 728  

 

  

 

2

13

19

19

32

41

96

143

174

189

Awdurdodau Lleol

Llywodraeth Cymru

Gwyddonwyr

Sefydliadau cymunedol

Grwpiau Amgylcheddol

Yr Undeb Ewropeaidd

Llywodraeth y DU

Sefydliadau preifat

Diwydiannau morol

Cyrff statudol, er enghraifft Cyfoeth Naturiol Cymru

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nifer yr ymatebion 

 



 

 

09. Beth yw’r bygythiadau mwyaf sy’n wynebu moroedd Cymru heddiw? Dewiswch eich tri phrif beth o’r rhestr isod. 

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 727  
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Cwestiwn Naw – Sylwadau Arall  
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10. A ydych yn credu bod digon yn cael ei wneud i reoli moroedd Cymru er lles pobl Cymru a 

chenedlaethau’r dyfodol?   

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 576  

- Ydw: 21 

- Nac ydw: 524 

- Ansicr: 31 
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Dyfyniadau allweddol  

Roedd mwyafrif llethol o ymatebwyr ddim yn credu oedd digon yn cael ei wneud i reoli moriodd 

gwarchodedig yng Nghymru er lles pobl Cymru a chenedlaethau’r dyfodol. Fodd bynnag, teimlai rhai o’r 

ymatebwyr bod dechrau da wedi’i wneud:   

“Ydy, mae’n dechrau da, fodd bynnag, dylid amddiffyn yr arfordir cyfan, felly caiff ei 

ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yr wyf am genedlaethau’r dyfodol i gael yr 

un profiad o arfordir Cymru a gefais i.”  

Roedd rhai wedi credydu llwyddiant rhai prosiectau, tra bod eraill â diddordeb brwd ym moroedd Cymru 

ddim yn ymwybodol o fodolaeth ardaloedd morol gwarchodedig. Dyma ddetholiad o rai o’r dyfyniadau a 

gafwyd:   

“Yn gyffredinol, na, ond rhaid cymeradwyo rhai o lwyddiant [Llywodraeth Cymru]: e.e. 

datblygiad llwybr arfordirol wedi bod yn llwyddiant ysgubol, yn economaidd ac ar 

gyfer lles, er nad yw hynny yn y môr. Mae llygredd carthion o amaethyddiaeth, sy’n 

mynd i’r môr o afonydd llygredig, yn enwedig yng ngorllewin Cymru, yn rheswm 

allweddol am y methiant safonau dŵr. Mae gor-bysgota heb dderbyn sylw effeithiol.” 

 

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei chael yn anodd gwahaniaethu rhwng ei rôl 

ymgynghori cadwraeth statudol a disgwyliadau y dylai fod yn fudiad “galluogi”. Y 

canlyniad yw bod mewnbwn arbenigol ecolegol ac ymagwedd ragofalus yn anweledig 

yn ei benderfyniadau”. 

 

“Does dim digon o bresenoldeb gwarchod morol - nad oes chwaith ffynhonnell blaen a 

syml o wybodaeth am amddiffyn morol. Yn ddelfrydol, byddai wardeiniaid traeth a 

gwasanaeth plismona morol, fel y ceir mewn gwledydd eraill.” 

 

“Yn aml, gwneir rheoli ar sail tymor byr, heb fawr o sylw i effaith yn y dyfodol. Gellir 

newid ardaloedd gwarchodedig i ardaloedd bysgota ar fympwy Llywodraeth newydd 

neu grŵp lobio. Nid yw bywyd môr yn cael y cyfle i adfywio ac adfer mewn cyfnod o 

bum mlynedd. Fel cenedl, yr ydym yn dda iawn am ddweud rydym eisiau gweld 

gwelliant yn yr amgylchedd morol, ond yn amharod i roi arian ac adnoddau i ymchwilio 

i effaith seilwaith dynol, rheoli pysgodfeydd gwael, ffo diwydiannol / all-lif carthion ar 

amgylchedd naturiol y môr. Ond eto yng Nghymru, rydym yn dibynnu ar dwristiaeth 

am ran o’n heconomi, ac eto yn barod i gymryd risgiau gyda’r bywyd gwyllt sy’n denu 

twristiaid i’r ardal, fel ym Mae Ceredigion...Mae gennym gyfoeth o draethau glân, 

diogel, gydag ansawdd dŵr da, ond heb amddiffyn da, nid oes modd sicrhau’r ‘run 

mantesion ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol”. 

 



 

“Dwi ddim yn meddwl bod gan Gymru farn glir o’r amgylchedd morol hoffai yn y 

dyfodol.  Mae’r cynllun morol presennol yn fframwaith syml ar gyfer ymelwa pellach, 

heb osod golwg clir ar ba fath o gyflwr yr ydym am ein moroedd i fod yn (yn benodol, 

yn hytrach na datganiadau cyffredinol am iechyd a chynnyrch sy’n ddiystyr heb 

gymhwyster penodol)…Mae problem fawr o symud llinellau sylfaen - y genhedlaeth 

bresennol yn barnu cyflwr yr amgylchedd o’u safbwynt unigol yn hytrach na meddwl 

am yr hyn y dylai mewn gwirionedd edrych ar er budd cenedlaethau’r presennol a’r 

dyfodol. I wneud hynny, mae angen trafodaeth wybodus a dwi ddim yn gweld llawr o 

hyn yn digwydd gan fod pawb o hyd yn dadlau o blaid eu hunain neu ar ran grŵp â 

buddiant. Os anelwn at rywbeth gwell na hyn ar gyfer moroedd Cymru, chredaf fod 

angen i  Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol dangos arweiniad gwirioneddol 

ar gyfer trafodaeth wybodus a chefnogi camau cyflawni ar gyfer amddiffyn a rheoli 

moroedd gwarchodedig fel bod rhywbeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol...” 

 

“Dylai’r ardaloedd morol gwarchodedig o’r ansawdd uchaf  (awgrymaf Sgomer, yr Afon 

Menai, Ynys Enlli) derbyn statws Ychwanegol o Barth Cadwraeth Forol, a byddai hyn 

yn galluogi lefel uwch o addas a thwristiaeth gynaliadwy gan barhau i gynorthwyo’r 

gymuned draddodiadol a chynaliadwy o echdynnu adnoddau. Dylai pob ardal forol 

warchodedig cael un unigolyn ymgysylltu â’r cyhoedd / addysg i helpu codi 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ein moroedd.” 

 

“Tra rwyf yn cymeradwyo llawer o ymdrechion llwyddiannus i lanhau traethau Cymru, 

mae’r gwrthdaro o ran buddiannau enillion tymor byr yn lleol ar gyfer rhai mentrau ac 

effeithiau hirdymor yn niweidiol i’r amgylchedd yn ymddangos yn pwysoli o blaid 

diwydiant gan gynghorau lleol ac / neu Lywodraeth Cymru”. 

 

“Ymddengys bod y rheoli presennol yn gwneud gwaith da, ond dylid gwneud mwy I 

amddiffyn ardaloedd cadwraeth arbennig yn barhaol, gan y mae’r rhain sy’n darparu 

seilwaith ar gyfer mamaliaid morol mawr yn byw yn y dyfroedd hyn, sydd wedyn yn 

dennu yr ymwelwyr y maen llawer ohonom yn dibynnu ar gyfer ein bywoliaeth.  I 

fygwth ardaloedd cadwraeth arbennig a bygwth newid eu rheolaeth yn hyrt yn fy marn 

i, I fudd-dal ychydig dros budd-dal y llawer”.   

 

“Yr wyf yn syrffio, ac nad oedd gennyf unrhyw syniad am ardaloedd morol 

gwarchodedig. Mae mwy angen ei wneud i ddod â hwy i sylw pobl. Dw i’n byw ar Ynys 

Môn ac mae’r Ynys 100% yn dibynnu ar y môr am nifer o resymau. Busnes a 

hamdden”. 

 

 



 

Awgrymwyd y dylai llywodraethau nodi’r gweithgareddau gwahanol a allai ddigwydd a lle y  

gallant ddigwydd ar y môr er mwyn helpu i ofalu am yr amgylchedd morol heddiw ac yn y dyfodol.   

 

11. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r syniad hwn?   

Cyfanswm nifer yr ymatebion: 706 

 

- Cytuno’n gryf / Cytuno: 639 (91.51%) 

- Anghytuno’n gryf / anghytuno: 67 (9.49%) 
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Manylion personol 

12. Beth yw eich oedran?  

       Cyfanswm nifer yr ymatebion: 705  

 

- 16 neu’n iau: 0 (0%) 

- 17 – 24: 72 (10.21%) 

- 25 – 44: 213 (30.21%) 

- 45 – 59: 234 (33.19%) 

- 60 – 64: 96 (13.62%) 

- 65 neu’n hŷn: 79 (11.21%) 

- Dewis peidio â dweud: 11 (1.56%) 
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