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Crynodeb 
Yng Nghymru, rydym yn etifeddu tirwedd a morwedd cyfoethog a ffurfiwyd gan ymyriadau 

pobl ddoe a heddiw. Mae aneddiadau arfordirol, trafnidiaeth a gwaith cloddio, rheoli a 

gwarchod i gyd yn enghreifftiau lle gallai cyflwr naturiol adnoddau fod wedi newid. Gall 

safleoedd hanesyddol morol ddarparu ecosystemau a chwarae rôl bwysig mewn 

cynefinoedd morol lleol. 

Mae dros 60% o boblogaeth Cymru yn byw ac yn gweithio ger yr arfordir, ac mae sicrhau 

cyfuniad cytûn o adnoddau naturiol a gweithgarwch dynol yn hanfodol o safbwynt 

cynaliadwyedd. Gall camau a gymerir i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy effeithio ar 

yr amgylchedd hanesyddol neu’i ategu a’i wella, ac i’r gwrthwyneb, er mwyn darparu ystod 

eang o fanteision o ran ecosystemau, lles a’r amgylchedd hanesyddol a manteision 

economaidd. Mae’r amgylchedd hanesyddol yn adnodd bregus, cyfyngedig ac agored i 

niwed, na ellir ei adnewyddu, a bydd newidiadau i’r amgylchedd hanesyddol yn effeithio ar 

yr amgylchedd naturiol.

https://coflein.gov.uk/cy/safle/506769/
https://cadwpublic-api.azurewebsites.net/reports/sam/FullReport?lang=cy&id=970
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Diffinio amgylchedd hanesyddol  

Mae ‘Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer rheoli amgylchedd hanesyddol Cymru mewn ffordd 

gynaliadwy’ yn diffinio amgylchedd hanesyddol fel a ganlyn: “Pob agwedd ar yr 

amgylchedd sy’n deillio o ryngweithio rhwng pobl a lleoedd dros amser, gan gynnwys holl 

olion gweithgarwch dyn yn y gorffennol sydd wedi goroesi, boed yn weladwy, yn gladdedig 

neu o dan ddŵr, ac wedi’u plannu neu wedi’u rheoli’n fwriadol.” 

Caiff ased hanesyddol ei ddiffinio fel a ganlyn: “Elfen o’r amgylchedd hanesyddol y gellir ei 

hadnabod. Gall fod yn safle archeolegol, yn adeilad neu’n ardal hanesyddol, yn barc a 

gardd hanesyddol neu’n rhan o dirwedd hanesyddol, neu’n gyfuniad ohonynt. Fel arfer, 

caiff asedau hanesyddol o bwysigrwydd cenedlaethol eu dynodi.” Gallwch lawrlwytho 

Egwyddorion Cadwraeth a gyhoeddwyd yn 2011, o wefan Cadw, Llywodraeth Cymru. 

Yr amgylchedd hanesyddol morol  

Mae Datganiad Ardal Forol Cymru yn deillio o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac yn 

ymdrin â dyfroedd glannau Cymru sy’n ymestyn 12 milltir fôr o’r tir ac sy’n ffurfio 43% o 

diriogaeth Cymru. Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn tarddu o Ddeddf y Môr a 

Mynediad i’r Arfordir 2009 ac mae’n ymestyn i derfyn dyfroedd Cymru tua’r môr, a elwir yn 

llinell ganol. O fewn yr ardaloedd hyn, gellir diffinio’r amgylchedd hanesyddol morol fel 

mannau o dan y môr ac yn y parth rhynglanwol lle mae tystiolaeth o weithgarwch dynol 

wedi’i chadw. At hynny, gellir nodi  ‘ymyl arfordirol’ pellach o asedau hanesyddol 

cysylltiedig sydd â diben ‘arforol’. 

Mae ‘Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Morol Cymru’ yn egluro dull Llywodraeth Cymru o 

ymdrin â’r amgylchedd hanesyddol morol, ac mae’n cynnig canllawiau arfer gorau ar gyfer 

gwarchod a rheoli’r amgylchedd hwnnw.  Mae’n cynnwys: 

• tystiolaeth, bygythiadau a chyfleoedd a sut y gellir rheoli’r amgylchedd hanesyddol 

morol mewn modd cynaliadwy a, 

• chyngor ac arweiniad ymarferol sy’n cynnwys sut y gall defnyddwyr y môr, 

datblygwyr ac awdurdodau cyhoeddus weithredu Egwyddorion Cadwraeth Cadw ar 

gyfer rheoli amgylchedd hanesyddol Cymru mewn ffordd gynaliadwy, er mwyn 

gwneud penderfyniadau am weithgareddau tanddwr sy’n effeithio ar yr amgylchedd 

hanesyddol morol. 

Gallwch lawrlwytho Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Morol Cymru a gyhoeddwyd yn 2020, 

o wefan Cadw, Llywodraeth Cymru. 

https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2019-05/Conservation_Principles_CY.pdf
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2020-03/39705%20Managing%20Marine%20W%20WEB.pdf
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Esboniad o le morol, cyfundrefnau cynllunio ac asedau hanesyddol posibl ym mhob parth. 

Diben y ddogfen hon yw tynnu sylw at enghreifftiau’n seiliedig ar le, sy’n gysylltiedig â’r 

datganiadau ardaloedd tirol, gan gynnig persbectif amgylchedd hanesyddol i ategu’r 

wybodaeth am yr ymylon arfordirol a’r môr.  

Mae’r Datganiad Ardal Forol yn cynnwys thema ynghylch “Gwneud y mwyaf o gynllunio 

morol” ac mae’n nodi camau gweithredu y mae angen eu cymryd er mwyn cael y 

gweithgareddau iawn yn y lle iawn, a fydd yn helpu i sicrhau bod ein moroedd yn iach ac 

yn wydn ac yn darparu’r hyn y mae ei angen arnom – ynni, bwyd, mwynhad – yn awr ac yn 

y dyfodol. 

Mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn cynnwys polisïau sy’n ymwneud ag ystod o 

ystyriaethau cymdeithasol, gan gynnwys mynediad, treftadaeth, newid arfordirol a 

llifogydd, sy’n ceisio sicrhau cymdeithas gref, iach a chyfiawn.  

Mae treftadaeth yn cynnwys tri pholisi sy’n ceisio osgoi, lleihau neu liniaru effeithiau ac 

annog camau i wella: SOC_05: Asedau Hanesyddol, SOC_06: Tirweddau Dynodedig, a 

SOC_07: Morweddau.  
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Mae Polisi SOC_05 yn cydnabod pwysigrwydd gwerthfawrogi ac amddiffyn ein 

hamgylchedd hanesyddol arfordirol a thanddwr a’i wneud yn hygyrch i genedlaethau 

heddiw ac yfory.  Amcan arall y polisi hwn yw sicrhau y caiff cyfleoedd i ddeall arwyddocâd 

asedau hanesyddol yn well eu hannog a’u hyrwyddo. Dylai Polisi SOC_05 gyfrannu felly at 

ddatblygu cynaliadwy trwy helpu i amddiffyn ein hamgylchedd hanesyddol a chefnogi 

cyfleoedd ar gyfer twristiaeth a hamdden.  

Caiff y cyfle hwnnw ei wireddu yn Crwydro Arfordir Cymru, sef ap ar gyfer dyfeisiau 

symudol, sy’n galluogi ei ddefnyddwyr, sef y cyhoedd yn bennaf, i archwilio’r amgylchedd 

hanesyddol ochr yn ochr â’r amgylchedd naturiol. Mae gwaith rheoli’n cael ei hwyluso gan 

y ffaith bod defnyddwyr yn gallu adrodd ynghylch nodweddion a welir, boed yn adar môr 

neu’n asedau hanesyddol. Ewch i Crwydro Arfordir Cymru i gael gwybod mwy. 

Cofrestr o Dirweddau Hanesyddol  

Mae’r Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol yn nodi 58 o dirweddau o ddiddordeb hanesyddol 

eithriadol neu arbennig yng Nghymru. Yn gysylltiedig â hynny, mae gwaith Disgrifio 

Cymeriad Tirweddau Hanesyddol yn isddosbarthu ac yn disgrifio pob Tirwedd Hanesyddol 

Gofrestredig ymhellach, a gallai fod yn ddefnyddiol ar gyfer nodi’r ardaloedd cymeriad 

hynny sydd agosaf i’r arfordir. Mae naratif Disgrifio Cymeriad Tirwedd Hanesyddol ar gyfer 

pob tirwedd hanesyddol gofrestredig yn egluro’r prosesau sydd wedi llunio’r dirwedd dros 

ganrifoedd o weithgarwch pobl, gan gyfrannu at ei chymeriad presennol.   

Mae’r cofnodion canlynol yn y Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol yn ymwneud â mannau 

sydd ar yr arfordir neu’n agos iddo: 

Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig o 

ddiddordeb eithriadol  

 5. Moryd Aberdaugleddau 

 6. Penrhyn Tyddewi ac Ynys Dewi 

 7. Dyffryn Tywi  

 8. Ynys Selyf 

11. Aber Afonydd Taf a Thywi  

12. Twyni Merthyr Mawr, Cynffig a Margam  

15. Gŵyr  

17. Gwastadeddau Gwent  

19. Amlwch a Mynydd Parys  

20. Ardudwy  

23. Creuddyn a Chonwy  

24. Dinorwig  

25. Aberglaslyn  

26. Llŷn ac Ynys Enlli  

28. Dyffryn Ogwen  

30. Gogledd Arllechwedd  

32. Mawddach  

33. Penmon  

Tirwedd Hanesyddol Gofrestredig o 

ddiddordeb arbennig 

43 Pen Caer: Garn Fawr a Phen Strwmbwl   

44. Cwningar Ystagbwll 

45. Maenorbŷr  

46. Pen Isaf Dyffryn Teifi  

47. Trefdraeth a Charningli  

  

https://wildseas.wales/cy/pages/wales-coast-explorer
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Cyd-destun a lleoliad 

Mae asedau hanesyddol yn fwy na dim ond y safle neu’r strwythur sydd o ddiddordeb. 

Mae arweiniad a gyhoeddwyd gan Cadw yn egluro sut y mae ‘lleoliad’ ased hanesyddol yn 

bwysig hefyd. Mae’n cynnwys yr ardal o amgylch y man y mae’r ased hanesyddol wedi’i 

leoli ynddo a’r berthynas rhyngddo a’i dirwedd gysylltiedig, yn awr ac yn y gorffennol. 

Mae’n bwysig sylweddoli nad yw lleoliad ased hanesyddol yn ddigyfnewid, ac y gall 

newid/y bydd yn newid dros amser – mewn modd negyddol a/neu gadarnhaol.  

Gall lleoliad fod yn bwysig i asedau hanesyddol mewn ardaloedd morol, rhynglanwol ac 

arfordirol, mewn cysylltiad â thirwedd neu forwedd efallai, neu fel modd i ddeall pam y mae 

strwythur, safle neu longddrylliad wedi’i leoli mewn man penodol neu wedi’i ddefnyddio 

mewn ffordd benodol yn y gorffennol.  

Gallwch lawrlwytho Lleoliad Asedau Hanesyddol yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 2017, o 

wefan Cadw, Llywodraeth Cymru. 

Cymeriad ac asedau hanesyddol morweddau  

Caiff morweddau eu diffinio yn Natganiad Polisi Morol y DU 2011 fel tirweddau sydd â 

golygfeydd o’r arfordir neu’r môr, yn ogystal ag arfordiroedd a’r amgylchedd morol cyfagos 

sydd â chysylltiadau diwylliannol, hanesyddol ac archaeolegol â’i gilydd. Mae’r 

amgylchedd hanesyddol yn agwedd bwysig ar gymeriad lle. Cyfeirir at yr amgylchedd 

hanesyddol mewn asesiadau cymeriad morweddau, er bod y ffocws ar nodweddion 

allweddol yn hytrach nag ar restru’r holl asedau hanesyddol sydd mewn ardal. 

Y 29 o Ardaloedd Cymeriad Morol 

Cenedlaethol (ar y dde) yw’r raddfa asesu 

ehangaf yng Nghymru, ac mae gan bob un 

ohonynt broffil disgrifiadol sy’n amlygu’r 

dylanwadau naturiol, diwylliannol a 

chanfyddiadol yn ogystal â rhyngwelededd 

tir/môr. At hynny, mae Asesiadau Cymeriad 

Morweddau Lleol yn darparu rhagor o fanylion 

ac unedau gofodol mewn rhai rhannau o 

Gymru. Mae’r asesiadau hyn wedi’u mireinio â 

chyfraniad rhanddeiliaid lleol, ac fel rheol  

bydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yn eu 

mabwysiadu fel tystiolaeth ar ffurf Canllawiau 

Cynllunio Atodol.  

Ewch i’r dudalen Ardaloedd Cymeriad Morol i 

gael rhagor o wybodaeth. 

https://cadw.gov.wales/sites/default/files/2019-05/Setting%20of%20Historic%20Assets%20in%20Wales%20CY.pdf
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/marine-character-areas/?lang=cy
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/marine-character-areas/?lang=cy
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Mae’r gwaith o ddisgrifio cymeriad morweddau hanesyddol yn rhoi tystiolaeth â mwy o 

ffocws i lywio ein dealltwriaeth o’r mathau o 

asedau hanesyddol sy’n debygol o fod ar gael 

mewn rhai ardaloedd o’r amgylchedd morol. 

Mae’n cynnwys cyfeiriad at baleotirweddau o’r 

cyfnod pan oedd lefel y môr yn is. Gall helpu i 

ragfynegi ble y dylid sianelu asesiadau mwy 

manwl mewn mannau penodol, pan na fydd 

lleoliadau asedau hanesyddol yn hysbys. Mae 

gwaith i nodi paleotirweddau (ar y dde) ym 

mharth morol Cymru wedi’i gyflawni trwy 

Arolwg Paleotirweddau Arfordir y Gorllewin. 

Gallwch lawrlwytho adroddiad arolwg 

Paleotirweddau Arfordir y Gorllewin a 

gyhoeddwyd yn 2011, o wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed. 

Tirweddau Hanesyddol LANDMAP 
Mae LANDMAP yn adnodd tirwedd cyflawn ar gyfer Cymru gyfan, sy’n seiliedig ar System 

Gwybodaeth Ddaearyddol ac sy’n cofnodi ac yn gwerthuso nodweddion a phriodoleddau 

tirweddau a’r hyn sy’n dylanwadu arnynt, er mwyn creu set ddata sy’n gyson ar draws y 

wlad.  Mae set ddata tirweddau hanesyddol LANDMAP yn mapio ac yn cofnodi’r defnydd 

tir amlycaf a phatrwm y dirwedd sy’n cyfrannu at gymeriad gwledig ac adeiledig 

hanesyddol y dirwedd sydd i’w gweld heddiw, sy’n cynnwys twyni tywod, y blaen traeth, 

topiau clogwyni, morfeydd heli a gwlyptiroedd arfordirol ar yr ymyl arfordirol. Caiff 

gwybodaeth LANDMAP am dirweddau hanesyddol ei defnyddio mewn asesiadau 

cymeriad morweddau. Ewch i dudalen LANDMAP i gael rhagor o wybodaeth. 

  

Llun: Prifysgol Birmingham, 

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed. 

 

https://dyfedarchaeology.org.uk/lostlandscapes/WCPStechnical.pdf
https://dyfedarchaeology.org.uk/lostlandscapes/WCPStechnical.pdf
https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/planning-and-development/evidence-to-inform-development-planning/landmap-the-welsh-landscape-baseline/?lang=cy
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Yr Amgylchedd Hanesyddol Morol  

Mae amgylchedd arfordirol helaeth Cymru yn amrywio o draethau tywod, systemau twyni, 

aberoedd, gwelyau mawn agored, fflatiau llaid rhynglanwol, morfeydd heli wedi’u hadennill 

a chorstir a morydiau i glogwyni uchel a chilfachau creigiog bach – pob un â’i ecosystem 

benodol ei hun. O dan y tonnau, ceir cyfres arall o amgylcheddau unigryw, o welyau 

morwellt i riffiau creigiog ac ardaloedd o donnau tywod ar wely’r môr. 

Mae’r rhyngweithio â’r amgylcheddau hyn yn y presennol a’r gorffennol, a’r modd y 

cawsant eu hecsbloetio, wedi arwain at greu nodweddion amgylchedd hanesyddol 

arbennig sy’n cyfrannu at fioamrywiaeth, megis porthladdoedd a harbyrau bach, chwareli 

ar ymyl clogwyni arfordirol, cynlluniau i adennill tir hanesyddol, a chorsydd a hen 

goredau/trapiau pysgod ar y blaen traeth. Gall yr olaf o’r rhain fod yn fannau bridio 

cyfoethog ac yn lloches i bysgod a bywyd morol arall. Yn y cyfamser, mae llongddrylliadau 

o bob cyfnod yn ffurfio riffiau artiffisial ar y môr, y mae bywyd morol yn eu cytrefu, ar 

welyau môr tywodlyd sy’n ddinodwedd fel arall. Gweler y Prosiect Llongau-U i gael rhagor 

o wybodaeth. 

At ddiben deall asedau hanesyddol morol, gellir rhoi’r gwahanol amgylcheddau hyn mewn 

tri pharth cyffredinol: ymyl arfordirol, parth rhynglanwol a pharth morol. Mae pob parth yn 

cynnwys llawer iawn o weddillion archaeolegol, o’r cyfnod cynhanesyddol i weithgarwch 

Rhufeinig a Chanoloesol a hyd heddiw. Maent yn cynnwys aneddiadau, strwythurau, 

llongddrylliadau a thirweddau tanddwr, y mae llawer ohonynt o bwysigrwydd cenedlaethol 

ac yn cael eu gwarchod fel Henebion Cofrestredig. Gyda’i gilydd, mae’r safleoedd hyn i 

gyd yn rhoi gwybodaeth i ni am y rhyngweithio rhwng pobl a’r tirweddau a’r morweddau 

sy’n rhan o arfordir a môr Cymru.  

 

Mathau o safleoedd asedau hanesyddol a allai fod yn y parth morol, y parth rhynglanwol a’r ymyl arfordirol. 

https://prosiectllongauu.cymru/bywyd-mor/
https://prosiectllongauu.cymru/bywyd-mor/
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Dosbarthiad mathau dethol o asedau hanesyddol, wedi’u dosbarthu’n fras yn rhai ‘morol’ neu ‘arforol’ yng 

Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. 
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Y Parth Morol 
Mae’r parth morol asedau hanesyddol yn 

ymestyn o’r marc distyll cymedrig i’r llinell 

ganol. Yng Nghynllun Morol Cenedlaethol 

Cymru caiff ei rannu’n rhanbarth y glannau a 

rhanbarth y môr mawr. Mae rhanbarth y 

glannau’n dechrau o’r marc penllanw 

cymedrig, er mwyn caniatáu ar gyfer y modd y 

mae’r llanw yn codi ac yn gostwng, ac mae’n 

ymestyn i’r terfyn 12 milltir fôr. Mae rhanbarth 

y môr mawr yn ymestyn o’r terfyn 12 milltir fôr 

i’r llinell ganol rhwng dyfroedd Cymru ac 

awdurdodaethau eraill. 

Llongddrylliadau yw’r ased hanesyddol 

amlycaf ym mharth morol Cymru. Mae’r 

llongau a’r cychod a gollwyd yn yr ardal hon 

yn cyfrif am ryw 5,500 o gofnodion yng 

Nghofnod Henebion Cenedlaethol Cymru ac 

maent yn cynnwys pob math o longau a 

chychod, o longau hwylio masnachwyr i 

longau-U o’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae union 

leoliad y rhan fwyaf o’r llongddrylliadau hyn yn 

anhysbys o hyd, felly mae’n bosibl y cânt eu 

darganfod yn ystod gwaith datblygu ar y môr 

mawr. 

Mae safleoedd awyrennau drylliedig yn 

asedau hanesyddol nodedig eraill yn y parth 

morol, ac mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn cael eu 

gwarchod yn awtomatig gan y gyfraith. Mae 

gwely’r môr ei hun yn cynnwys gweddillion 

hen dirweddau sydd bellach wedi’u boddi. 

Mae dadansoddi’r deunydd a gasglwyd o’r 

ardaloedd hyn yn ystod arolygon 

geotechnegol yn gallu rhoi dealltwriaeth well i 

ni o amgylcheddau’r gorffennol a phrosesau 

sy’n gysylltiedig â newid yn lefel y môr. 

Yn aml iawn, mae modd osgoi unrhyw effaith 

ar yr asedau hanesyddol hyn o ganlyniad i 

waith datblygu morol, yn unol â Pholisi 

SOC_05 Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru. 

Er mwyn gallu sicrhau hynny, mae angen 

arolygon morol manwl (geoffisegol a 

geotechnegol) yn ystod camau cychwynnol y 

gwaith datblygu er mwyn ei gwneud yn bosibl i 

asedau hanesyddol gael eu nodi a’u heithrio o 

unrhyw effaith uniongyrchol yn ystod gwaith 

cynllunio morol. Mae’r camau hyn i nodi 

asedau hanesyddol, sydd yn aml heb eu 

cofnodi o’r blaen, hefyd yn fodd i wella ein 

cofnod cyffredinol a’n gwybodaeth gyffredinol 

yn unol â Pholisi SOC_05 Cynllun Morol 

Cenedlaethol Cymru. 

Yn olaf, er eu bod uwchlaw’r marc penllanw, 

mae ynysoedd niferus Cymru ar y môr mawr 

wedi’u lleoli yn y parth morol. Mae’r ynysoedd 

hyn yn gynefinoedd pwysig ar gyfer adar a 

bywyd morol a gallant hefyd gynnwys 

tystiolaeth o bresenoldeb pobl, nas difethwyd 

ac na tharfwyd arni, sy’n dyddio’n ôl mor bell 

â’r cyfnod cynhanesyddol. Mae goleudai neu 

aneddiadau yn fath mwy diweddar o 

adeiladau. 

 
Arolwg llongddrylliadau, ar y môr mawr, ym Môr 

Iwerddon. 

 
Goleudy Smalls, ganol y 1970au. 

 
Safle awyren ddrylliedig P-38f Lightning, oddi ar 

Harlech. 
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Y Parth Rhynglanwol  

Dyma’r ardal sy’n newid yn barhaus rhwng 

y parth morol a’r ymyl arfordirol. Caiff y 

parth rhynglanwol ei ddiffinio fel yr ardal 

sy’n ymestyn o’r marc penllanw i’r marc 

distyll; mae’n diflannu bron yn llwyr adeg 

penllanw, ond mae’n ardal eang ar hyd 

arfordir Cymru pan fo’r llanw ar drai. 

Mae llawer o wahanol fathau o asedau 

hanesyddol i’w gweld yn y parth 

rhynglanwol, gan gynnwys rhai sy’n 

unigryw i’r parth hwnnw. Yn nodedig, mae 

gan Gymru ardaloedd helaeth o 

ddyddodion mawn rhynglanwol a 

fforestydd tanddwr cysylltiedig. Wedi’u 

cadw ynddynt weithiau y mae olion traed 

pobl ac anifeiliaid o filoedd lawer o 

flynyddoedd yn ôl. Mae’r rhain yn 

safleoedd archaeolegol bregus dros ben 

ac maent o bwysigrwydd cenedlaethol. 

Ceir cannoedd o drapiau pysgod ym 

mharth rhynglanwol Cymru. Mae’r rhain yn 

amrywio o strwythurau cerrig i gyfuniadau 

mwy byrhoedlog o byst yr arferai rhwydi 

neu drapiau fod yn sownd iddynt. Fe’u ceir 

ar bob math o draethlinau, o draethau 

tywod i aberoedd mwdlyd. Mae llawer o’r 

rhain wedi’u gwarchod fel Henebion 

Cofrestredig. 

Mae llawer iawn o longau ac awyrennau 

drylliedig wedi’u cofnodi yn y parth 

rhynglanwol hefyd. Mae rhai o’r rhain 

wedi’u hastudio’n fanwl ac maent ymysg 

safleoedd archaeolegol arforol mwyaf 

adnabyddus Cymru. Mae llawer mwy, fel 

yn y parth morol, heb eu darganfod o hyd. 

Dônt i’r golwg wrth i lefelau’r tywod newid 

ar ôl storm, neu yn dilyn newidiadau i 

batrymau gwaddodion sy’n gysylltiedig â 

gwaith datblygu arfordirol. 

Gall gwaith datblygu morol gael effaith 

fawr ar asedau hanesyddol yn y parth 

rhynglanwol. Gall safleoedd ddod i’r 

golwg, a dirywio o ganlyniad i hynny. Neu 

gall gwaith sy’n digwydd yn y parth 

rhynglanwol gael effaith uniongyrchol ar 

asedau hanesyddol sydd yn ôl troed 

datblygiad. Rhaid rhoi sylw gofalus, felly, i 

unrhyw asedau hanesyddol sy’n 

bresennol – y rhai y gwyddys amdanynt 

a’r rhai a allai fod yno – o fewn terfyn 

cynllun. Yna, gellir cymryd camau 

gweithredu i osgoi unrhyw effaith, os yw 

hynny’n bosibl, neu i leihau unrhyw effaith. 

Yn aml iawn, mae’n debygol y bydd angen 

camau lliniaru pellach trwy gofnodi unrhyw 

weddillion archaeolegol yn fanwl cyn i’r 

gwaith datblygu ddechrau. Gallai opsiynau 

eraill amrywio o brotocolau sydd i’w dilyn 

os caiff deunydd archaeolegol ei 

ddarganfod, i waith cloddio a chofnodi’r 

safle yn llawn.  

 
Llongddrylliad yn y parth rhynglanwol, Abersoch. 

 
Trap pysgod, Traeth Poppit. 

 
Coedwig danddwr, Y Borth. 
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Yr Ymyl Arfordirol   
Yr ymyl arfordirol yw’r terfyn olaf rhwng y tir a’r 

môr. Mae’n anodd ei ddiffinio’n ffurfiol; ar 

arfordiroedd creigiog anodd eu cyrraedd gallai 

fod yn eithaf cul, ond mewn ardaloedd haws 

eu cyrraedd gall fod yn eithaf llydan. Mae 

afonydd ac aberoedd llanw yn mynd â’r ymyl 

arfordirol gryn bellter i mewn i’r tir mewn rhai 

mannau.  

Mae llawer o’r asedau hanesyddol sydd i’w 

cael yn yr ymyl arfordirol, megis harbyrau 

hanesyddol neu geiau sydd wedi’u gadael, yn 

ymestyn i’r parth rhynglanwol, ac i’r parth 

morol weithiau. Ond fel rheol bydd safleoedd 

o’r fath wedi’u hangori yn gadarn uwchlaw’r 

marc penllaw, felly mae’n haws eu gosod o 

fewn yr ymyl arfordirol, gan gofio’r modd y 

maent yn rhyngweithio â pharthau eraill. 

Mae rhai asedau hanesyddol yn perthyn yn 

bendant i’r tir ond maent yn fannau lle mae 

pobl yn rhyngweithio â’r môr – odynau calch, 

aneddiadau arfordirol, hen chwareli a 

mwyngloddiau. Cafodd llawer o’r rhain eu 

hadeiladu’n wreiddiol uwchlaw’r marc 

penllanw, ond mae prosesau parhaus ar yr 

arfordir, megis erydu a lefel y môr yn codi, yn 

golygu eu bod bellach ar derfyn eithaf yr ymyl 

arfordirol. 

Mae nifer fawr o safleoedd wedi’u lleoli ar hyd 

yr arfordir mewn mannau amlwg yn y dirwedd 

a’r morwedd gerllaw. Mae meini hirion 

cynhanesyddol a cheyrydd pentir yn 

enghreifftiau sydd wedi bod yno ers miloedd o 

flynyddoedd mewn rhai achosion. Mae 

goleudai ac arwyddbyst mordwyo yn 

enghreifftiau o bethau a ychwanegwyd yn fwy 

diweddar. Yn olaf, mae asedau hanesyddol 

sy’n cynnwys meysydd awyr, ceyrydd 

tanddaearol, safleoedd cadw gwyliadwriaeth 

ac ati yn ein hatgoffa am yr ôl y mae 

brwydrau’r 20fed ganrif wedi’i adael ar yr ymyl 

arfordirol. 

Yn aml iawn, rheoliadau cynllunio tirol yn 

hytrach na rheoliadau cynllunio morol sy’n 

berthnasol i asedau hanesyddol yn yr ymyl 

arfordirol, oherwydd eu bod wedi’u lleoli 

uwchlaw’r marc penllanw. Er hynny, gallai 

Polisi SOC_06 Cynllun Morol Cenedlaethol 

Cymru ynghylch tirweddau fod yn berthnasol. 

Os yw rhannau o’r asedau hanesyddol yn 

ymestyn islaw’r marc penllanw, dylid eu 

hystyried o bersbectif Polisi SOC_05 Cynllun 

Morol Cenedlaethol Cymru, yn yr un modd ag 

asedau hanesyddol eraill sydd yn y parth 

rhynglanwol neu’r parth morol. 

 
Harbwr hanesyddol Dinbych-y-pysgod. 

 
Odynau calch, Harbwr Solfach. 

 
Cei hanesyddol a adawyd, Abergwaun. 

 

Bryngaer arfordirol Dinas Dinlle. 
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Astudiaeth Achos  

CHERISH: Newid Hinsawdd a Threftadaeth Arfordirol  

Mae Prosiect CHERISH wedi dod â phedwar partner ynghyd mewn dwy wlad, ar ffurf 

cydweithrediad rhwng Cymru ac Iwerddon. Y partneriaid hynny yw Comisiwn Brenhinol 

Henebion Cymru; y Rhaglen Ddarganfod, Iwerddon; Prifysgol Aberystwyth: yr Adran 

Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear; ac Arolwg Daearegol Iwerddon.  

Mae CHERISH wedi bod yn canolbwyntio ar ddefnyddio methodolegau 

trawsddisgyblaethol sy’n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o effeithiau’r 

newid yn yr hinsawdd a’r cynnydd mewn tywydd stormus a thywydd eithafol (yn y 

gorffennol, y presennol a’r dyfodol agos) ar dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ein môr 

a’n harfordir. Mae’r prosiect yn cysylltu tir a môr ac mae’n defnyddio ystod eang o 

dechnoleg a dulliau, sef dull ‘pecyn cymorth CHERISH’, i astudio rhai o’r lleoliadau 

arfordirol mwyaf eiconig yn Iwerddon a Chymru. Mae’r rhain yn defnyddio’r awyr, y tir a’r 

môr ac maent yn amrywio o ddefnyddio laser i wneud gwaith sganio ar y tir ac o’r awyr, 

gwaith arolygu geoffisegol a mapio gwely’r môr i waith samplu paleoamgylcheddol, 

cloddio, a monitro llongddrylliadau.  

Mae’r gwaith hwn wedi dangos sut y gellir dod â’r dulliau gwahanol hyn ynghyd yn 

effeithiol i wella ein dealltwriaeth o’r asedau hanesyddol sydd yn yr ymyl arfordirol, y parth 

rhynglanwol a’r parth morol. Mae’r profiad a gafwyd trwy’r prosiect wedi’i gwneud yn bosibl 

cynhyrchu canllawiau ymarfer sydd ar gael fel adnodd ar-lein i bobl eraill. 

Gallwch ddysgu mwy trwy fynd i dudalen prosiect CHERISH ar y we: 

http://cherishproject.eu/cy/  

 

Caer Bentir Arfordirol (NPRN305396) yng Nghaerfai, un o safleoedd astudio CHERISH. 

http://cherishproject.eu/cy/
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Yr amgylchedd hanesyddol – y pwysau a’r risgiau  

Gellir nodi’n hawdd y gwahanol bwysau a/neu risgiau parhaus y mae’n debygol iawn y 

gallent effeithio ar bob ffurf ar yr amgylchedd hanesyddol (uchod). Mae’r rhestr ganlynol yn 

crynhoi’r pwysau a’r risgiau yn fras, ond mae pwysau a risgiau eraill yn bodoli hefyd: 

• Ehangu diwydiant 

morol/arfordirol, e.e. 

Dyfrffordd 

Aberdaugleddau, 

Abertawe a Chastell-nedd 

Port Talbot. 

• Ynni adnewyddadwy 

newydd ar y môr mawr a’r 

seilwaith cysylltiedig, e.e. 

strwythurau ynni gwynt 

arnofiol, ffermydd gwynt 

sefydlog rownd 4, 

cynlluniau ynni’r llanw. 

• Effaith sy’n deillio o waith 

adeiladu sy’n gysylltiedig â 

chynlluniau amddiffyn yr 

arfordir, e.e. arfordir 

Gogledd Cymru. 

• Pwysau sy’n gysylltiedig â 

physgota a dyframaethu. 

• Prosiectau datblygu ar yr 

arfordir. 

• Cynnal a chadw/gwella 

seilwaith, e.e. carthu 

harbyrau. 

Mae’n debygol bod mwy o risg 

y gallai pwysau o’r fath gael 

effaith mewn ardaloedd lle 

mae asedau hanesyddol yn 

fwy dwys (ar y dde). 

 

Risgiau sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd 

Mae’r Bartneriaeth Effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd ar y Môr yn tynnu sylw at yr effaith y 

mae’r newid yn yr hinsawdd yn ei chael ar foroedd y DU, y diwydiannau sy’n dibynnu 

arnynt a chymdeithas, yn awr ac yn y dyfodol. Mae un o’r pum prif bennawd yn cynnwys y 

datganiad bod effeithiau’r newid yn yr hinsawdd eisoes wedi’u gweld mewn ystod o 

safleoedd treftadaeth. Bydd asedau arfordirol yn cael eu herydu, eu boddi a’u hindreulio’n 

gynt neu byddant yn dirywio’n gynt. 

Gallwch ddysgu mwy am y Bartneriaeth yma, gan gynnwys Cerdyn Adrodd 2020. 

https://www.mccip.org.uk/key-challenges-and-emerging-issues/key-challenges-and-emerging-issues-2020
https://www.mccip.org.uk/sites/default/files/2021-07/mccip-report-card-2020_webversion.pdf
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Yng Nghymru, mae’r Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun 

Addasu’r Sector yn nodi’r canlynol: 

• Mae’r cynnydd mewn stormydd ac ymchwydd stormydd yn gwaethygu’r sefyllfa o 

ran lefel y môr yn codi. Er na fydd boddi asedau hanesyddol yn arwain at eu 

difrodi’n llwyr efallai, gall erydu asedau hanesyddol o ganlyniad i ymchwydd 

stormydd gael effaith fwy niweidiol o lawer. 

• Bydd tirweddau ac aneddiadau hanesyddol arfordirol yn newid o ganlyniad i erydu, 

ymchwydd stormydd a llifogydd. 

• Er bod y graddau y mae asedau hanesyddol morol ac arfordirol yn agored i niwed 
yn amrywio efallai, maent i gyd yn agored i niwed i ryw raddau. 

Mae Cynllun Addasu’r Sector yn egluro’r prif risgiau, cyfleoedd a chamau addasu. Mae 
enghreifftiau lle gallai gweithio ar y cyd â'r amgylchedd naturiol a’r amgylchedd hanesyddol 
fod yn fuddiol yn cynnwys:  
 

Risgiau 

• Newid mewn rhywogaethau morol mewn ymateb i foroedd cynhesach a mwy o 

asideiddio. 

• Cyflwyno rhywogaethau newydd sy’n newid cymeriad hanesyddol unigryw’r 

amgylchedd morol ac arfordirol. 

• Mwy o dwyni tywod yn symud gan achosi i ddyddodion a oedd wedi’u claddu gael 

eu dadlennu a’u difrodi. 

• Difrod gan stormydd i asedau hanesyddol, a’r gwynt a’r tonnau’n erydu’r ymyl 

arfordirol. Effaith niweidiol bosibl gan waith glanhau ac addasiadau. 

Cyfleoedd 

• Darganfod asedau newydd sydd wedi’u dadlennu gan erydiad arfordirol neu 

symudiadau gwaddod. 

• Gwella dealltwriaeth o effeithiau asideiddio dŵr y môr a rhywogaethau morol 

newidiol ar longddrylliadau ac adeileddau pren mewn amgylcheddau morol  

Gallwch lawrlwytho Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun 

Addasu’r Sector o wefan Cadw, Llywodraeth Cymru. 

 

Llongddrylliad anhysbys, sydd wedi dod i’r golwg yn y parth rhynglanwol yn Wdig, Sir Benfro. 

https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2020-02/Adaptation%20Plan%20-%20FINAL%20WEB%20-%20Welsh%20%281%29.pdf
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2020-02/Adaptation%20Plan%20-%20FINAL%20WEB%20-%20Welsh%20%281%29.pdf
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Gwybodaeth bellach 

Gallwch weld y Datganiad Ardal Forol ar dudalen Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol 
Cymru  

Gallwch weld yr holl Ddatganiadau Ardal ar dudalen Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol 
Cymru 

Cyfoeth Naturiol Cymru. (2022). Datganiad Ardal Canol de Cymru. Adeiladu Ecosystemau 
Gwydn: Proffil Ecosystem Arfordirol. Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Gallwch weld Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol Cymru ar dudalen Archwilio  

Gallwch weld Asedau Hanesyddol Cenedlaethol Cymru ar dudalen Cof Cymru Cadw 

Gallwch weld catalog Coflein o archaeoleg, adeiladau a threftadaeth ddiwydiannol ac 
arforol yng Nghymru ar dudalen Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

Gallwch weld data LANDMAP y mae ei ansawdd wedi’i sicrhau ar fap gwe Porth 
Gwybodaeth Amgylcheddol Cymru (beta) 

Gallwch lawrlwytho setiau data LANDMAP o Lle: Porth-Daear i Gymru 

Gallwch lawrlwytho Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun 
Addasu’r Sector o wefan Cadw 

Gallwch lawrlwytho Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Morol Cymru, a gyhoeddwyd yn 2020, 
o wefan Cadw 

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed i gael rhagor o wybodaeth 

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys i gael rhagor o wybodaeth  

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent i gael rhagor o wybodaeth 

Ewch i wefan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd i gael rhagor o wybodaeth  

Ewch i wefan y Bartneriaeth Effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd ar y Môr (MCCIP) i gael 

rhagor o wybodaeth 

Nolan T*, Duckers G+, Martin C+, Medcalf K*, Breyer J*, Bullen, Jx. 2020. LANDMAP 

Historic Landscape Statistics. Cyfoeth Naturiol Cymru. Adroddiad Rhif : 393, 313 tt, 

Cyfoeth Naturiol Cymru, Caerdydd.  * Environment Systems Ltd + Ymddiriedolaeth 

Archaeolegol Clwyd-Powys x Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Manylion cyswllt 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru: 01970 621 217   
Ebost: julian.whitewright@rcahmw.gov.uk (Uwch Ymchwilydd, Arforol) 

Cyfoeth Naturiol Cymru: 0300 065 3000   
Ebost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk 

https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/marine-area-statement/?lang=cy
https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/marine-area-statement/?lang=cy
https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/?lang=cy
https://naturalresources.wales/about-us/area-statements/?lang=cy
https://archwilio.org.uk/arch/index_cym.html
https://cadw.gov.wales/advice-support/cof-cymru
https://coflein.gov.uk/cy/
https://coflein.gov.uk/cy/
https://smnr-nrw.hub.arcgis.com/apps/c7770d2881394c899123bae210afe370/explore
https://smnr-nrw.hub.arcgis.com/apps/c7770d2881394c899123bae210afe370/explore
http://lle.gov.wales/Catalogue?lang=cy&text=landmap
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2020-02/Adaptation%20Plan%20-%20FINAL%20WEB%20-%20Welsh%20%281%29.pdf
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2020-02/Adaptation%20Plan%20-%20FINAL%20WEB%20-%20Welsh%20%281%29.pdf
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2020-03/39705%20Managing%20Marine%20W%20WEB.pdf
https://cadw.llyw.cymru/sites/default/files/2020-03/39705%20Managing%20Marine%20W%20WEB.pdf
https://www.dyfedarchaeology.org.uk/wp/cy/
https://cpat.org.uk/cy/hafan_cy/
https://ggat.org.uk/cms/homepage_cym/
http://www.heneb.co.uk/windex.html
https://www.mccip.org.uk/
https://www.mccip.org.uk/
mailto:julian.whitewright@rcahmw.gov.uk
mailto:enquiries@naturalresourceswales.gov.uk
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