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Crynodeb Gweithredol
Mae Peter Brett Associates (PBA), sydd bellach yn rhan o Stantec, wedi’u comisiynu gan
Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) i gynnal Arfarniad o Gynaliadwyedd ar Gynllun
Datblygu Lleol Newydd Conwy 2018-2033 sy’n cael ei ddatblygu (‘y CDLl newydd’). Mae’r
Arfarniad yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) ac Asesiad Rheoliadau
Cynefinoedd (ARhC).

Mae’r Adroddiad yn ymateb i ofynion Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau
2017 (y Rheoliadau Cynefinoedd) sy’n gweithredu gofynion Cyfarwyddeb Cynefinoedd
92/43/EEC y Comisiwn Ewropeaidd. Ystyrir a yw’r CDLl newydd yn debygol o gael effeithiau
arwyddocaol ar safleoedd sydd wedi’u dynodi o ddiddordeb bioamrywiaethol ar lefel
Ewropeaidd, un ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.

Nododd dadansoddiad ar system gwybodaeth ddaearyddol bod 23 Safle Ewropeaidd mewn 21
lleoliad o fewn 15km o ffin y CDLl newydd. Ystyriwyd bod cyfanswm o 12 o’r Safleoedd
Ewropeaidd hyn yn berthnasol i’w hystyried yn y broses sgrinio.

Nododd proses sgrinio’r Polisïau Strategol sydd wedi’u nodi yn y CDLl newydd y canlynol:

¡ Nodwyd Polisïau Strategol 3, 11 a 15 fel rhai a oedd â photensial am effaith arwyddocaol
debygol, anuniongyrchol ar Safleoedd Ewropeaidd. Mae effaith arwyddocaol debygol wedi’i
nodi mewn perthynas â: diffyg sicrwydd ynghylch maint, nifer y safleoedd a’r math o
ddatblygiad; potensial am effeithiau anuniongyrchol os bydd datblygiad yn agos neu os yw’r
safle wedi’i gysylltu, neu ei gysylltu’n hydrolegol, â Safleoedd Ewropeaidd;

¡ Wrth ystyried dyfarniad Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn People Over Wind and
Sweetman v Coillte Teoranta (C-323/17), mae’r CDLl newydd wedi’i sgrinio heb ystyried
Polisïau Strategol 18, 19 a 20. Ystyrir bod y polisïau hyn yn ‘lliniaru’ effeithiau ar Safleoedd
Ewropeaidd ac felly nid ydynt yn cael eu hystyried yn yr asesiad sgrinio hwn; ac

¡ Ni ddaeth proses sgrinio ar y polisïau a oedd yn weddill yn y CDLl newydd o hyd i unrhyw
effaith arwyddocaol debygol ar Safleoedd Ewropeaidd. Mae hyn, i raddau helaeth,
oherwydd bod y polisïau’n cynnwys fframwaith datblygu sy’n ceisio gwarchod yr
amgylchedd a chyd-fynd ag egwyddorion cynaliadwyedd. Gan gymryd y bydd
cydymffurfiaeth â’r polisïau drafft hyn, nid oes unrhyw lwybrau effaith posibl ar Safleoedd
Ewropeaidd wedi’u nodi.

Mae proses sgrinio Safleoedd Posibl sydd yn y CDLl newydd wedi nodi effaith arwyddocaol
debygol mewn perthynas â phum safle Ewropeaidd:

¡ Traeth Lafan, Bae Conwy (ACA/AGA);

¡ Bae Lerpwl (AGA);

¡ Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn (ACA);

¡ Eryri (ACA); a

¡ Y Fenai a Bae Conwy (ACA).

Mae angen ystyried ymhellach a oes potensial am effeithiau arwyddocaol tebygol ar y Safleoedd
Ewropeaidd hyn pan fydd cynlluniau datblygu manwl ar gyfer Safleoedd Posibl ar gael.

Casglwyd y bydd angen Asesiad Priodol mewn perthynas â’r CDLl newydd sy’n cael ei
ddatblygu. Nid oes unrhyw bolisïau yn y CDLl newydd sy’n debygol o gael effaith arwyddocaol
ar unrhyw Safle Ewropeaidd ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.
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Cyflwyniad

1.1 Cefndir

1.1.1 Mae Peter Brett Associates (PBA), sydd bellach yn rhan o Stantec, wedi’u comisiynu gan
Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) i gynnal Arfarniad o Gynaliadwyedd ar Gynllun
Datblygu Lleol Newydd Conwy 2018-2033 sy’n cael ei ddatblygu (‘y CDLl newydd’). Mae’r
Arfarniad yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) ac Asesiad Rheoliadau
Cynefinoedd (ARhC).

1.1.2 Yr Adroddiad Sgrinio hwn o’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) yw’r cam cyntaf o’r
broses ARhC (gweler Adran 2.1).

1.2 Trosolwg o’r Adolygiad o CDLl Newydd Conwy

1.2.1 CBSC yw’r awdurdod unedol sy’n gyfrifol am lywodraeth leol ar draws arwynebedd o 1130km2
yng Ngogledd Cymru.

1.2.2 Mabwysiadodd CBSC y Cynllun Datblygu Lleol cyntaf ar gyfer yr ardal yn Hydref 2013 (Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy, Hydref 2013). Mewn cyferbyniad, nid yw’r CDLl Newydd sy’n datblygu
ond yn cynnwys y rhan o ardal weinyddol CBSC y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Parc
Cenedlaethol yn destun  rheoli cynllunio ar wahân gan Awdurdod Cynllunio Cenedlaethol Eryri
ac a chaiff ei gynnwys yn CDLl Eryri (2016 - 2031), a fabwysiadwyd yn Chwefror 2019 (Parc
Cenedlaethol Eryri, 2019).

1.2.3 Mae CBSC wedi ymgymryd â gwaith monitro cyson o’r CDLl ers 2013 ac wedi paratoi Adroddiad
Adolygu CDLl (Ebrill 2018) sy’n casglu y dylai’r CDLl fod yn destun ‘Adolygiad Llawn’ yn unol â
darpariaethau statudol perthnasol. Mae angen hyn er mwyn caniatáu i CBSC baratoi a
mabwysiadu CDLl Newydd cyn i’r CDLl cyfredol ddirwyn i ben yn 2022, ac i sicrhau bod y
Cynllun Datblygu statudol ar gyfer ardal CBSC yn cael ei gadw’n gyfoes. Yn benodol, mae
angen CDLl newydd i ystyried ystod o Ddeddfau, fframweithiau polisi, mentrau, tystiolaeth a
materion gofodol newydd ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ers i’r CDLl cyfredol gael
ei fabwysiadu.

Mae Atodiad A yn cynnwys map sy’n dangos Ardal Weinyddol CBSC mewn perthynas â Pharc
Cenedlaethol Eryri.

1.3 Y Gofyn Statudol am ARhC

1.3.1 Mae Erthygl 6 o’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd (Cyfarwyddeb y Cyngor Ewropeaidd
92/43/EEC) ar Warchod Cynefinoedd Naturiol a Phlanhigion ac Anifeiliaid Gwyllt) yn darparu’r
modd i’r Undeb Ewropeaidd gyflawni ei rwymedigaethau mewn perthynas â chynefinoedd
naturiol, planhigion ac anifeiliaid o dan Gonfensiwn Bern 1979. Mae prif ddarpariaeth y
Gyfarwyddeb sy’n berthnasol i’r adroddiad hwn yn ymwneud ag asesu ac adolygu cynlluniau a
phrosiectau a chanddynt y potensial i effeithio rhwydwaith Natura 2000. Mae fframwaith Natura
2000 yn cynnwys: Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a sefydlwyd yn unol â gofynion y
Gyfarwyddeb Adar (Cyfarwyddeb y Cyngor Ewropeaidd ar Warchod Adar Gwyllt
2009/147/EC) ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) a sefydlwyd yn unol â gofynion y
Gyfarwyddeb Cynefinoedd.

1.3.2 Mae Erthyglau 6(3) a 6(4) o’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd yn nodi:

6 (3) Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site
but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other
plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in
view of the site's conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of
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the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national
authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely
affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of
the general public.

6 (4) If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of
alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons
of overriding public interest, including those of a social or economic nature, the Member State
shall take all compensatory measures necessary to ensure that the overall coherence of Natura
2000 is protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted.

Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only
considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to
beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion
from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest.

1.3.3 Mae Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y diwygiwyd) (Y
Rheoliadau Cynefinoedd) yn trosi i ddeddfwriaeth ddomestig rhwymedigaethau sy’n gysylltiedig
â’r Gyfarwyddeb Adar Ewropeaidd a’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd. Rheoliad 102 o’r Rheoliadau
Cynefinoedd yw’r mwyaf perthnasol mewn perthynas â’r adroddiad hwn. Mae Rheoliad 102(1)
yn datgan:

Where a land use plan—

(a)  is likely to have a significant effect on a European site or a European offshore marine site
(either alone or in combination with other plans or projects), and

(b)  is not directly connected with or necessary to the management of the site, the plan-making
authority for that plan must, before the plan is given effect, make an appropriate
assessment of the implications for the site in view of that site’s conservation objectives.

1.3.4 At ddibenion yr Adroddiad Sgrinio hwn o’r ARhC, ac yn unol â’r Rheoliadau Cynefinoedd a
Pholisi Llywodraeth Cynulliad Cymru (Nodyn Cyngor Technegol 5, Medi 2009), diffinnir
‘Safleoedd Ewropeaidd’ fel:

¡ Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)
(safleoedd sy’n rhan o rwydwaith Natura 2000);

¡ Ymgeiswyr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (yACA) a gynigir i’r Comisiwn gan Weinidogion
Cymru neu’r Ysgrifennydd Gwladol o dan Erthygl 4(1) o’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd;

¡ Safleoedd o Bwys i’r Gymuned (SBG) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn o dan Erthygl 4(2)
o Gyfarwyddeb Cynefinoedd yr CE;

¡ Safleoedd sy’n lletya mathau o gynefinoedd naturiol sy’n flaenoriaeth neu rywogaethau sy’n
flaenoriaeth o ran bod ymgynghoriad wedi’i gychwyn o dan Erthygl 5(1) o’r Gyfarwyddeb
Rhywogaethau;

¡ AGA ac ACA posibl sy’n cael eu hystyried gan yr Ysgrifennydd Gwladol i’w dosbarthu fel
AGA/ACA; a

¡ Safleoedd Ramsar a Safleoedd Ramsar arfaethedig (Gwlyptiroedd o Bwys Rhyngwladol a
restrir o dan Gonfensiwn Ramsar 1971.

1.4 Pwrpas yr Adroddiad

1.4.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno canlyniad Sgrinio’r ARhC o’r polisïau drafft a’r Safleoedd
Ymgeisiol o fewn y CDLl Newydd sy’n datblygu. Mae’n pennu p’un a oes Effeithiau Arwyddocaol



Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

3

Tebygol (EAT) ar Safleoedd Ewropeaidd, naill ai ar eu pennau eu hunain, neu ar y cyd â
chynlluniau neu brosiectau eraill. Mae’n nodi’r dulliau a’r meini prawf a fabwysiadir ar gyfer
Sgrinio; mae’n nodi’r Safleoedd Ewropeaidd hynny sy’n berthnasol i’r CDLl Newydd; ac yn
ystyried unrhyw lwybrau effaith posibl ar gyfer EAT ar safleoedd Ewropeaidd perthnasol. Lle
canfyddir EAT, gwneir argymhellion yn nhermau diwygio geiriad polisïau a/neu fynd â’r
Safleoedd Ewropeaidd angenrheidiol drwodd i’r cam nesaf o broses yr ARhC.

1.5 Ymgynghori

1.5.1 Ar y cam hwn, ni chynhaliwyd ymgynghoriad mewn perthynas â’r adroddiad sgrinio hwn o’r
ARhC yn benodol, er y cynhaliwyd ymgynghoriad mewn perthynas â’r Arfarniad o
Gynaliadwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol ar gyfer y CDLl Newydd sy’n datblygu.
Fodd bynnag, rhagwelir, yn eu rôl fel Corff Ymgynghori AAS, cynhelir ymgynghoriad ffurfiol gyda
Cyfoeth Naturiol Cymru a CBSC mewn perthynas â’r ARhC fel rhan o’r rhaglen ar gyfer
datblygu’r CDLl Newydd sy’n datblygu.
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Dulliau
2.1.1 Paratowyd yr Adroddiad Sgrinio ARhC hwn gan gyfeirio at yr Habitats Regulations Assessment

Handbook (DTA Publications Ltd sydd ar gael ar lein yn www.dtapublications.co.uk). Cyfeiriwyd
hefyd at yr ARhC a wnaed ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy 2007-22 (CBSC,
Mawrth 2011), y cyfeirir ato o hyn allan fel y “CDLl Cyfredol”, i sicrhau y mabwysiadir ymagwedd
gyson tuag at asesu’r CDLl Newydd sy’n datblygu.

2.1.2 Nodir isod y fethodoleg ar gyfer yr asesiad.

2.2 Trosolwg o’r Broses ARhC
2.2.1 Mae’r Llawlyfr ARhC yn darparu ffynhonnell a ddiweddarir yn rheolaidd o arweiniad ar gyfer

deall a dehongli’r Rheoliadau Cynefinoedd ac mae’n sicrhau cysondeb o ran gweithredu
gofynion y ddeddfwriaeth. Mae’n darparu’r dull ymarfer gorau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer
ARhC. Mae’n nodi dull pedwar cam (a ddangosir yn Ffigur 2.1 isod) tuag at ARhC ac yn
pwysleisio natur iteraidd y broses
Ffigur 2.1: Proses yr ARhC

¡ Cam 1 – Sgrinio: Mae’r cam hwn yn nodi effeithiau tebygol cynllun neu brosiect ar Safle
Ewropeaidd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.
Yn benodol, mae’r cam hwn yn ystyried p’un a allai unrhyw effeithiau o’r fath fod yn
arwyddocaol, ac yna arwain at effeithiau arwyddocaol tebygol.

¡ Cam 2 - Asesiad Priodol: Os ystyrir y gallai cynllun neu brosiect arwain at effeithiau
arwyddocaol tebygol ar Safle Ewropeaidd, cychwynnir gofynion Cam 2. Mae’r cam hwn yn
ystyried p’un a allai’r cynllun neu brosiect gael effaith niweidiol ar gyfanrwydd un neu ragor
o Safleoedd Ewropeaidd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd â chynlluniau neu
brosiectau eraill. Dylai’r asesiad ystyried y goblygiadau ar gyfer y safle yng ngolau amcanion
cadwraeth y safle a’i statws cadwraeth. Os canfyddir y potensial am effeithiau niweidiol ar
gyfanrwydd y safle, dylai’r asesiad hefyd ystyried mesurau i reoli’r effeithiau a ganfuwyd, er
mwyn osgoi effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd y safle.

¡ Cam 3 – Asesiad o atebion amgen: Os rhagwelir effeithiau niweidiol ac nad oes posib
lliniaru’r effeithiau hynny’n llawn, mae’r cam hwn yn archwilio’r dulliau amgen o gyflawni
amcanion y cynllun neu brosiect sy’n osgoi effeithiau niweidiol ar gyfanrwydd Safle
Ewropeaidd.

¡ Cam 4 – Asesiad lle nad oes atebion amgen yn bodoli a lle mae effeithiau niweidiol
yn parhau: Mae’r cam hwn yn asesu mesurau digolledu lle ystyrir y dylai’r prosiect neu
gynllun fwrw ymlaen am Resymau Hanfodol sef er Budd Cyhoeddus Tra Phwysig (IROPI).

2.2.2 O fewn yr amryw gamau hyn, mae’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd yn hyrwyddo mabwysiadu
hierarchaeth o fesurau osgoi, lliniaru a digolledu. O ganlyniad, y cam cyntaf yw ceisio sicrhau
bod y cynllun a’r polisïau a gyflwynir oddi mewn iddo yn osgoi effeithiau negyddol ar Safleoedd
Ewropeaidd. Os na ellir lliniaru effeithiau’n llwyr yna dylid gwrthod y polisi, neu fynd ag ef ymlaen
i’r cam terfynol, h.y. asesu mesurau digolledu lle ystyrir y dylai’r prosiect neu gynllun fwrw
ymlaen am Resymau Hanfodol sef er Budd Cyhoeddus Tra Phwysig (IROPI). Mae arweiniad
ymarfer da yn dangos y dylid osgoi camau 3 a 4 gan y bydd bron bob amser ddewis amgen ac
mae IROPI yn eithriadol o anodd i’w gyfiawnhau yn y mwyafrif o achosion.
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2.2.3 Cylch gwaith yr ARhC o’r CDLl Newydd sy’n datblygu oedd cwblhau Cam 1: Sgrinio. O ran
unrhyw bolisïau neu Safleoedd Ymgeisiol i’w datblygu y canfuwyd bod ganddynt effeithiau
arwyddocaol tebygol, bydd angen mynd â hwy ymlaen i Gam 2: Asesiad Priodol gyda’r mesurau
lliniaru yn cael eu penderfynu.

2.3 Ystyriaeth o Fesurau Osgoi a Lleihau
2.3.1 Roedd cyfraith achosion ARhC (achos “Dilly Lane”, 2008) wedi penderfynu y gellid ystyried

mesurau lliniaru a oedd wedi’u “eu hymgorffori yn y prosiect neu gynllun” neu a oedd yn “ffurfio
rhan o’r prosiect neu gynllun” yn ystod cam sgrinio’r ARhC am “effeithiau arwyddocaol tebygol”
(os oeddynt yn effeithiol). Roedd y barnwr oedd yn dyfarnu yn derbyn y gellir parhau i ystyried
bod rhai agweddau ar brosiect neu gynllun, y bwriedir iddynt osgoi neu leihau effeithiau
negyddol ar safle Ewropeaidd (h.y. lliniaru), “wedi eu hymgorffori yn y prosiect neu gynllun” os
ydynt yn cael eu hyrwyddo felly gan y datblygwr.

2.3.2 Fodd bynnag, daeth dyfarniad mwy diweddar (Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd
(“CJEU”) People Over Wind and Sweetman v Coillte Teoranta (C-323/17)) i’r casgliad na ellir
ystyried bod mesurau lliniaru y’u bwriadwyd i osgoi neu leihau effeithiau ar Safle Ewropeaidd
yn rhan o’r “prosiect” ac felly na ddylid eu hystyried yng Ngham Sgrinio’r ARhC wrth farnu p’un
a allai effeithiau arwyddocaol tebygol ddigwydd ar gyfanrwydd Safle Ewropeaidd.

2.3.3 Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cynhyrchu canllawiau (Nodyn PINS 05/2018, Mai 2018) a
diweddarwyd y Habitats Regulations Assessment Handbook (DTA Publications Ltd, 2019) yn
ddiweddar yng ngolau’r dyfarniad hwn. Daw’r llawlyfr i’r casgliad, o ran unrhyw fesurau sydd,
yn hanfodol, yn rhan o ddyluniad y Cynllun neu Brosiect (e.e. mesurau lliniaru sy’n rhan annatod
ohono) nad ydynt wedi’u hymgorffori’n benodol yn y Cynllun neu Brosiect am resymau ecolegol,
ond eu bod yn lleihau effeithiau ecolegol, gellir eu hystyried yn ystod cam sgrinio’r ARhC. Os
oes dibyniaeth ar fesurau lliniaru fel rhan o’r Cynllun neu Brosiect, na fyddid wedi eu rhoi ar
waith heb bresenoldeb safle Natura 2000, yna mae angen Asesiad Priodol. Defnyddiwyd y dull
hwn ar gyfer Sgrinio’r polisïau a’r Safleoedd Ymgeisiol yn y CDLl Newydd sy’n datblygu.

2.4 Canfod Safleoedd Ewropeaidd i’w Hystyried yn yr ARhC

2.4.1 Defnyddiwyd ardal glustog 15km (parth dylanwad) i osod y ‘Parth Dylanwad’ o amgylch ffin y
CDLl Newydd sy’n datblygu, i ganfod y Safleoedd Ewropeaidd hynny y mae’n bosibl y gellir eu
heffeithio gan bolisïau’r CDLl Newydd sy’n datblygu. Yn nodweddiadol, mae natur a graddfa
effeithiau posibl yn cael eu cyfyngu gan bellter, ac mae’r canllawiau ymarfer da (DTA
Publications Ltd sydd ar gael ar lein yn www.dtapublications.co.uk) yn gyffredinol yn ystyried, y
tu hwnt i 15 km, y byddai unrhyw effeithiau posibl o gynllun mor fach y byddai effaith
anghanfyddadwy ar Safleoedd Ewropeaidd y tu hwnt i’r pellter hwn. Fodd bynnag, rhoddwyd
ystyriaeth hefyd i effeithiau posibl ar Safleoedd Ewropeaidd sy’n bellach na 15km i ffwrdd, lle
mae llwybrau effaith clir yn bodoli (e.e. coridor afon, cynefin chwilota ystlumod ac ati).

2.4.2 Roedd dadansoddiad GIS wedi canfod 23 o Safleoedd Ewropeaidd mewn 21 lleoliad o fewn
15km o ffin y CDLl Newydd sy’n datblygu. Fe gafodd un ar ddeg o’r rhain eu sgrinio allan o gylch
gwaith yr asesiad hwn gan nad oedd ganddynt gysylltiad swyddogaethol ag ardal y cynllun ac
felly maent yn annhebygol iawn o gael eu heffeithio gan bolisïau’r CDLl Newydd sy’n datblygu;
cefnogir yr ymagwedd hon gan yr ARhC ar gyfer y CDLl cyfredol nad oedd wedi ystyried y
Safleoedd Ewropeaidd hyn fel rhan o’r asesiad. Mae’r 12 Safle Ewropeaidd sy’n weddill (y
cyfeirir atynt o hyn allan fel “Safleoedd Ewropeaidd Perthnasol”) wedi cael eu hystyried fel rhan
o’r Adroddiad Sgrinio ARhC hwn.

2.4.3 Mae’r CDLl Newydd sy’n datblygu wedi nodi 36 o Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer datblygu posibl
yn unol ag amcanion y cynllun. Rhestrir y rhain yn y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol yn Atodiad
E. Cymerwyd yr un ymagwedd mewn perthynas â phob Safle Ymgeisiol er mwyn canfod y
Safleoedd Ewropeaidd hynny y gellir eu heffeithio gan ddatblygu yn y lleoliadau hyn. Fe gafodd
y 36 Safle Ymgeisiol a nodwyd yn Atodiad E eu mapio mewn perthynas â’r safleoedd
Ewropeaidd Dynodedig er mwyn ‘sgrinio allan’ y Safleoedd Ymgeisiol hynny oedd yn fwy na
15km o Safleoedd Ewropeaidd.
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2.4.4 Mae Tabl 2.1 yn darparu’r rhestr o Safleoedd Ewropeaidd a nodwyd ynghyd â chrynodeb o p’un
a chawsant eu hystyried ymhellach mewn perthynas â’r polisïau a/neu Safleoedd Ymgeisiol a
nodwyd gan y CDLl Newydd sy’n datblygu.
Tabl 2-1: Safleoedd Ewropeaidd a Nodwyd o fewn 15km o Ardal y CDLl Newydd sy’n Datblygu

Rhif
Cyfeirnod y
Safle

Safle
Ewropeaidd

Statws
Ewropeaidd

Arwynebedd
y Safle (Ha)

O fewn/y tu
allan i Gonwy

Yn berthnasol i
Safleoedd
Ymgeisiol?

Yn berthnasol
i ardal y CDLl
Newydd?

UK00330161 Migneint-
Arenig-Dduallt

ACA 19,968 Mae’r safle’n
ymestyn dros
ardal CDLl
Newydd Conwy
ac ardal CDLl
Awdurdod Parc
Cenedlaethol
Eryri

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK9013131 Migneint-
Arenig-Dduallt

AGA 19,968 Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK9013031 Traeth Lafan /
Lavan Sands,
Conwy Bay

ACA 2,703 Mae’r safle’n
ymestyn dros
ardal CDLl
Newydd Conwy
ac ardal
Gwynedd

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK9013031 Traeth Lafan /
Lavan Sands,
Conwy Bay

AGA 2,703 Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK9020285 Ynys Seiriol /
Puffin Island

AGA 31.32 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy

Nac ydy (o fewn
clustogfa 15km

ond heb
gysylltiad)

Nac ydy (o
fewn clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK9020294 Bae Lerpwl/
Liverpool Bay

AGA 252,177 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd
Conwy ond fe’i
lleolir ar hyd
arfordir Conwy a
chaiff ei rhannu
gyda Sir
Ddinbych, Sir y
Fflint a Gwynedd

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK0030146 Coedwigoedd
Dyffryn Elwy /
Elwy Valley
Woods

ACA 81 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd
Conwy yn union
gerllaw’r ffin
weinyddol
(yn ardal Sir
Ddinbych)

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Ydy(<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK0030124 Coedwigoedd
Penrhyn
Creuddyn /
Creuddyn
Peninsula
Woods

ACA 118 Yn gyfan gwbl o
fewn ardal CDLl
Newydd Conwy Ydy (<15km i

ffwrdd a gyda
chysylltiad posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK0030118 Coedydd
Aber/
Aber Woods

ACA 346 Mae’r safle’n
ymestyn dros
ardal CDLl
Newydd Conwy
ac ardal Parc
Cenedlaethol
Eryri

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)
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Rhif
Cyfeirnod y
Safle

Safle
Ewropeaidd

Statws
Ewropeaidd

Arwynebedd
y Safle (Ha)

O fewn/y tu
allan i Gonwy

Yn berthnasol i
Safleoedd
Ymgeisiol?

Yn berthnasol
i ardal y CDLl
Newydd?

UK0012946 Eryri /
Snowdonia

ACA 19,736 Y tu allan i ardal
y cynllun – ardal
CDLl Awdurdod
Parc
Cenedlaethol
Eryri

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK0014788 Pen y
Gogarth/
Great Orme's
Head

ACA 302 Yn gyfan gwbl
o fewn ardal CDLl
Newydd Conwy

Ydy(<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK0030161 Mwyngloddiau
Fforest
Gwydir /
Gwydyr
Forest Mines

ACA 39 Mae’r safle’n
ymestyn dros
ardal CDLl
Newydd Conwy
ac ardal Parc
Cenedlaethol
Eryri

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK0030202 Y Fenai a Bae
Conwy/ Menai
Strait and
Conwy Bay

ACA 26,502 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd
Conwy – yn
union i’r gogledd
o ardal CDLl
Newydd Conwy

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

Ydy (<15km i
ffwrdd a gyda

chysylltiad
posib)

UK0030046

Afon Gwyrfai
a Llyn

Cwellyn

ACA 111.6 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd
Conwy ac ardal
CDLl Awdurdod
Parc
Cenedlaethol
Eryri

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (o
fewn clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0012945 Rhinog ACA 3144.31 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy ac ardal
CDLl Awdurdod

Parc
Cenedlaethol

Eryri

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (ar
ymyl clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0030075 Afon Eden -
Cors Goch

Trawsfynydd

ACA 284.647 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy ac ardal
CDLl Awdurdod

Parc
Cenedlaethol

Eryri

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (ar
ymyl clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0030131 Dee Estuary /
Aber Dyfrdwy

ACA 15,805 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd
Conwy on o
fewn ardal Sir y
Fflint

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (ar
ymyl clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0030252 River Dee and
Bala

Lake / Afon
Dyfrdwy

a Llyn Tegid
(Wales)

ACA 1271.32 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy ac ardal
CDLl Awdurdod

Parc

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (o
fewn clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)
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Rhif
Cyfeirnod y
Safle

Safle
Ewropeaidd

Statws
Ewropeaidd

Arwynebedd
y Safle (Ha)

O fewn/y tu
allan i Gonwy

Yn berthnasol i
Safleoedd
Ymgeisiol?

Yn berthnasol
i ardal y CDLl
Newydd?

Cenedlaethol
Eryri

UK9013111 Berwyn AGA 24,268.13 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (o
fewn clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0014783 Tanat and
Vyrnwy

Bat Sites /
Safleoedd
Ystlumod
Tanat ac
Efyrnwy

ACA 11.55 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (o
fewn clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0012926 Berwyn a
Mynyddoedd
De Clwyd /
Berwyn and
South Clwyd
Mountains

ACA 27208.51 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy, yn
rhannol o fewn

ardal CDLl
Awdurdod Parc
Cenedlaethol

Eryri

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (o
fewn clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0030163 Halkyn Mountain
/ Mynydd
Helygain

ACA 604.33 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd

Conwy, yn
rhannol o fewn

ardal CDLl
Awdurdod Parc
Cenedlaethol

Eryri

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (o
fewn clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

UK0030185 Llwyn  ACA 21.97 Y tu allan i ardal
CDLl Newydd
Conwy ond o
fewn ardal Sir y
Fflint

Nac ydy
(mae’r safle’n
>15km i ffwrdd

a heb gysylltiad)

Nac ydy (ar
ymyl clustogfa
15km ond heb

gysylltiad)

Nodweddion Cymwys ac Amcanion Cadwraeth
2.4.5 Gosodir yr amcanion cadwraeth ar gyfer AGA ac ACA gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac fe’u

cyhoeddir ar eu gwefan. Mae’r asesiad o gyflwr a ffactorau sy’n effeithio statws cadwraeth
wedi’u cymryd ar y cyd o adolygiad o’r asesiadau o gyflwr a wnaed o Unedau’r Safleoedd o
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sy’n rhan o’r Safleoedd Ewropeaidd, ynghyd â’r adroddiadau
a wnaed gan JNCC i’r Undeb Ewropeaidd mewn perthynas ag agweddau bregus y Safleoedd
Ewropeaidd. Ystyrir fod y wybodaeth hon yn bwysig i ddarparu sail ar gyfer canfod effeithiau
posibl y CDLl Newydd sy’n datblygu. Defnyddiwyd yr adnoddau a ganlyn i goladu gwybodaeth
sylfaenol berthnasol:

¡ Gwefan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) (www.jncc.gov.uk): cyfeiriadau ar gyfer
AGA, ACA a safleoedd Ramsar; gwybodaeth fanwl am nodweddion o ddiddordeb;

¡ Gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru (https://naturalresources.wales) cyfeiriadau ar gyfer AGA,
ACA a safleoedd Ramsar a Chynlluniau Rheoli Craidd; a

¡ Gwefan MAGIC (www.magic.gov.uk): mapiau ffiniau ar gyfer AGA, ACA a safleoedd
Ramsar.

Amlinellir y nodweddion cymwys a’r amcanion cadwraeth ar gyfer bob Safle Ewropeaidd
Perthnasol yn Atodiad A.
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2.5 Canfod Effeithiau Arwyddocaol Tebygol (EAT)
2.5.1 Dosbarthir Effeithiau Arwyddocaol Tebygol (EAT) fel y rheiny sydd â’r potensial i effeithio

cyfanrwydd nodweddion cymwys y Safleoedd Ewropeaidd, ar eu pennau eu hunain neu ar y
cyd â phrosiectau a chynlluniau eraill, yng ngolau eu hamcanion cadwraeth. Fe gafodd llwybrau
effaith posibl a allai arwain at EAT ar un neu ragor o Safleoedd Ewropeaidd eu canfod drwy
adolygu’r Cyfeiriadau a’r Cynlluniau Rheoli ar gyfer bob safle Ewropeaidd er mwyn canfod y
pwysau a’r bygythion ar gyfer safleoedd penodol sy’n gysylltiedig â nodweddion cymwys bob
safle.

2.5.2 I sicrhau cysondeb o ran ymagwedd, cyfeiriwyd at yr ARhC presennol a ganlyn wrth nodi EAT
posibl:

¡ Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy 2007-22
(Argraffiad Diwygiedig 2011): Papur Cefndir 11, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Mawrth
2011);

¡ Strategaeth a Ffefrir CDLl Conwy: Papur Cefndir 6 – Cyfarwyddeb Cynefinoedd Ewrop a
Safleoedd Natura 2000 (Hydref 2006);

¡ Parc Cenedlaethol Eryri. Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016 – 2031, Asesiad Rheoliadau
Cynefinoedd Terfynol (Chwefror 2019);

¡ Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) 2006-2011 – Papur Gwybodaeth:
Parchu Nodweddion Unigryw (mabwysiadwyd Gorffennaf 2017); a

¡ Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd. Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd
Cynllun Datblygu Lleol Ynys Môn a Gwynedd (2017).

2.5.3 Mae Atodiad D yn darparu matrics o fygythion a phwysau (mewnol ac allanol) a nodwyd ar
gyfer bob Safle Ewropeaidd Perthnasol sy’n cael eu hystyried o fewn yr ARhC hwn. Ni chynigir
unrhyw Safleoedd Ymgeisiol o fewn ffiniau unrhyw rai o’r Safleoedd Ewropeaidd Perthnasol o
ganlyniad i’r CDLl Newydd sy’n datblygu (gweler Atodiad F), ac felly ni fydd unrhyw effeithiau
uniongyrchol. Felly ni ystyrir fod unrhyw bwysau neu fygythion sy’n ymwneud ag
amodau/gweithgareddau o fewn ffiniau Safleoedd Ewropeaidd yn unig, nad ydynt yn cael eu
dylanwadu gan ffactorau allanol, yn berthnasol i’r asesiad.

2.5.4 Mae’r canlynol yn darparu manylion y bygythion a’r pwysau anuniongyrchol perthnasol sydd â’r
potensial i effeithio cyfanrwydd Safleoedd Ewropeaidd Perthnasol o ganlyniad i’r polisïau drafft
a’r Safleoedd Ymgeisiol a gynigir yn y CDLl Newydd sy’n datblygu.

¡ Effeithiau anuniongyrchol posibl o ganlyniad i ddatblygiadau masnachol a diwydiannol fel:
mwyngloddio a chwarela; ffyrdd, llwybrau a rheilffyrdd; llinellau cyfleustodau a
gwasanaethau; a strwythurau chwaraeon a hamdden;

¡ Cynnydd mewn aflonyddu drwy weithgareddau pobl o ganlyniad i: hela a chasglu
anifeiliaid/planhigion a dal anifeiliaid yn ddamweiniol; gweithgareddau chwaraeon a
hamdden awyr agored at ddibenion hamdden; a’r perygl o dân;

¡ Potensial o ran llygru dyfroedd wyneb (llynnol a daearol, morol a lled hallt), llygru dŵr daear
(tarddleoedd penodol a gwasgaredig) a llygru dŵr morol;

¡ Potensial am newidiadau i amodau hydrolig a achoswyd gan bobl; a

¡ Potensial am gynnydd mewn llygredd aer.

2.6 Asesiad o Bolisïau Drafft y CDLl Newydd

2.6.1 Mae’r CDLl Newydd sy’n datblygu yn cynnwys cyfres o Bolisïau Strategol sydd wedi’u sgrinio i
ganfod y rheiny sydd â’r potensial am EAT ar nodweddion y dynodwyd y safleoedd Ewropeaidd
ar eu cyfer. Ymgymerwyd â’r asesiad o EAT yn unol â chanllawiau NCT5 pryd y cafodd y
polisïau a amlinellir o fewn y CDLl Newydd sy’n datblygu eu gwirio’n systematig a’u neilltuo i
gategori o A-D yn ôl yr effeithiau posibl, amlinellir hyn yn Nhabl 2.2 fel a ganlyn:
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Tabl 2-2: Categorïau o’r Potensial am Effeithiau ar Bolisïau’r CDLl Newydd sy’n Datblygu.

Categori Israniadau

(A) Elfennau o’r Cynllun na fyddai’n cael
effaith negyddol ar safle Ewropeaidd o gwbl.

(A1) Polisïau na fyddant yn eu hunain yn arwain at ddatblygiad (e.e.
oherwydd eu bod yn ymwneud â’r meini prawf ansoddol ar gyfer
datblygiad, neu nad ydynt yn bolisi defnydd tir), neu oherwydd na
fyddai’r polisi yn arwain at ddatblygu a fyddai’n effeithio ar Safle
Ewropeaidd.

(A2) Polisïau a fwriadwyd i ddiogelu’r amgylchedd naturiol, gan gynnwys
bioamrywiaeth.

(A3) Polisïau a fwriadwyd i warchod neu wella’r amgylchedd naturiol,
adeiledig neu hanesyddol, lle na fydd camau gwella yn debygol o
effeithio ar Safle Ewropeaidd.

(A4) Polisïau sydd yn cyfeirio datblygiad oddi wrth Safleoedd Ewropeaidd
perthnasol ac ardaloedd sensitif cysylltiedig.

(A5) Datganiadau polisi cyffredinol neu bolisïau sydd ddim ond yn mynegi
bwriadau cyffredinol neu obeithion gwleidyddol.

(B) Elfennau o’r Cynllun a allai gael effaith,
ond y tebygolrwydd yw na fyddai unrhyw
effaith negyddol arwyddocaol ar Safle
Ewropeaidd, naill ai ar ei ben ei hun neu ar y
cyd ag elfennau eraill o’r un Cynllun neu
gynlluniau neu brosiectau eraill.

Dim Israniadau o’r categori hwn.

(C) Elfennau o’r Cynllun a fyddai’n debygol o
gael effaith arwyddocaol ar eu pennau eu
hunain ac a fydd yn gofyn i’r Cynllun fod yn
destun Asesiad Priodol cyn y gellir
mabwysiadu’r Cynllun.

(C1) Mae’r polisi neu’r cynnig yn gallu effeithio’n uniongyrchol ar safle
Ewropeaidd oherwydd ei fod yn darparu, neu ei fod yn anelu at faint
neu fath o ddatblygiad ar Safle Ewropeaidd neu’n agos ato.

(C2) Gallai’r polisi neu’r cynnig effeithio’n anuniongyrchol ar Safle
Ewropeaidd, e.e. oherwydd ei fod yn darparu neu’n anelu at fath o
ddatblygiad neu faint o ddatblygiad a fyddai’n agos iawn ato, neu, yn
ecolegol, yn hydrolegol neu’n ffisegol gysylltiedig ag ef, neu gallai
gynyddu aflonyddu ar y safle o ganlyniad i weithgareddau adloniadol
neu weithgareddau eraill.

(C3) Cynigion ar gyfer maint datblygiad a fyddai, waeth ble y byddai’n cael
ei leoli, yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar Safle Ewropeaidd.

(C4) Polisi sy’n gwneud darpariaeth ar gyfer math o ddatblygiad yn
gyffredinol (ac efallai ei fod yn nodi ystod eang a/neu un neu ragor o
leoliadau bras, fel rhan benodol o ardal y Cynllun), fel bod tebygolrwydd
o effaith arwyddocaol yn bosibl, ond bod union raddfa a/neu leoliad
manwl y datblygiad naill ai (i) i’w ddewis neu i’w nodi yn
ddiweddarach mewn polisi neu atodlen fwy penodol o gynigion yn
y Cynllun; neu (ii) i’w ddewis yn dilyn ystyried dewisiadau mewn
cynllun mwy penodol, lefel is, diweddarach, fel prif gynllun, yn amodol
ar Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

(C5) Polisïau neu gynigion ar gyfer datblygiadau neu is-brosiectau
isadeiledd sy’n gallu rhwystro dewisiadau neu ddewisiadau eraill i
ddarparu datblygiad neu brosiectau yn y dyfodol y bydd eu hangen er
lles y cyhoedd ac a fyddai’n gallu arwain at effeithio’n andwyol ar Safle
Ewropeaidd, a fyddai fel arall wedi’u hosgoi.

(C6) Polisïau neu gynigion sy’n dibynnu ar sut, lle neu pryd fydd y
polisïau yn cael eu gweithredu ymhen amser, er enghraifft, trwy
ddatblygu prosesau rheoli. Mae’n bosibl mewn theori petaent yn cael
eu gweithredu mewn un neu ragor o ffyrdd penodol, y gallai’r cynnig
gael effaith arwyddocaol ar Safle Ewropeaidd, ac nid dim ond datganiad
cyffredinol o bolisi mohono.

(C7) Unrhyw bolisi neu gynnig arall a fyddai’n debygol o fethu dan y
Rheoliadau Cynefinoedd yn ystod y cam asesu prosiectau; byddai eu
cynnwys yn y Cynllun yn cael ei ystyried gan CE yn ‘gynllunio diffygiol’.

(C8) Unrhyw gynnig arall a allai effeithio’n andwyol ar Safle Ewropeaidd, a
fyddai’n ceisio bodloni profion Rheoliadau Cynefinoedd yn ystod y cam
asesu prosiectau trwy ddadlau bod y Cynllun ei hun yn darparu’r
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Categori Israniadau

rhesymau dros wrthod lles y cyhoedd i gyfiawnhau rhoi caniatâd iddo
ar waethaf asesiad negyddol.

(D) Elfennau o’r Cynllun a fyddai’n debygol o
gael effaith arwyddocaol ar y cyd ag elfennau
eraill o’r CDLl, neu gynlluniau neu brosiectau
eraill ac a fydd yn gofyn i’r Cynllun fod yn
destun Asesiad Priodol cyn y gellir
mabwysiadu’r Cynllun.

(D1) Ni fyddai’r dewis, y polisi na’r cynnig ar eu pennau eu hunain yn debygol
o gael effaith arwyddocaol ar safle, ond petai eu heffeithiau yn cael eu
cyfuno ag effeithiau polisïau neu gynigion eraill sy’n cael eu darparu
neu eu cydlynu gan y Cynllun (yn fewnol) byddai’r effaith gronnol yn
debygol o fod yn arwyddocaol.

(D2) Dewisiadau, polisïau neu gynigion na fyddent yn debygol ar eu pen ei
hunain o gael effaith arwyddocaol ar safle, ond petai eu heffaith yn cael
eu cyfuno ag effeithiau cynlluniau neu brosiectau eraill, ac o bosib
effeithiau ar brosiectau eraill y darparwyd ar eu cyfer yn y Cynllun,
byddant yn debygol o fod yn arwyddocaol gyda’i gilydd.

(D3) Dewisiadau neu gynigion sydd, neu allai fod yn rhan o raglen neu
ddilyniant o ddatblygiadau a ddarparwyd dros gyfnod, lle na fyddai
gweithredu’r camau cyntaf yn cael effaith arwyddocaol ar Safleoedd
Ewropeaidd, ond y byddant yn pennu natur, graddfa, hyd, lleoliad,
amser y prosiect cyfan, y byddai ei gamau diweddarach yn gallu
effeithio’n andwyol ar safleoedd o’r fath.

2.6.2 Lle’n berthnasol, gwneir argymhelliad er mwyn pennu p’un a ellir ymgorffori newidiadau syml i
eiriad y polisi drafft yn y CDLl Newydd sy’n datblygu er mwyn osgoi effeithiau arwyddocaol
tebygol, neu p’un a oes effeithiau’n weddill y mae angen eu hystyried yng nghyd-destun eu
heffeithiau posibl ar gyfanrwydd Safleoedd Ewropeaidd.

Effeithiau ar y Cyd

2.6.3 Tra nad yw’r CDLl Newydd sy’n datblygu ond yn gallu dylanwadu ar strategaeth gynllunio neu
ddatblygu o fewn ffin y CDLl Newydd sy’n datblygu, gall fod effeithiau trawsffiniol o ganlyniad
i’w weithredu. Lle y bo’n briodol, rhoddwyd ystyriaeth i’r rhain o fewn yr ARhC.

2.6.4 Ymhellach i’r asesiad o’r polisïau drafft yn y CDLl Newydd sy’n datblygu, cynhaliwyd asesiad
o’r effeithiau ar y cyd mewn perthynas â chynlluniau perthnasol eraill. Mae’r agweddau hynny
o’r CDLl Newydd sy’n datblygu na fyddai ond ganddynt, ar y mwyaf, effaith ‘anarwyddocaol’ yn
eu rhinwedd eu hunain, ond a allai efallai arwain at EAT ar y Safleoedd Ewropeaidd sydd o dan
sylw, ar y cyd a’r cynlluniau neu brosiectau eraill a ganlyn, wedi cael eu cynnwys yn yr asesiad
o effeithiau ar y cyd.

¡ Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2033, Parc Cenedlaethol Eryri (2019);

¡ Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd 2011 - 2026 Datganiad
Ysgrifenedig 31 Gorffennaf 2017; a

¡ Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2006 – 2021 (4ydd Mehefin 2013).

2.7 Tybiaethau a Chafeatau

2.7.1 Yn 2018, cyflwynodd CBSC alwad am Safleoedd Ymgeisiol i’w cynnwys yn y CDLl Newydd sy’n
datblygu. Drwy’r broses hon, canfuwyd cyfanswm o 36 o safleoedd i’w hystyried. Roeddynt yn
cynnwys pum ‘Safle Strategol’ a nodwyd ar gyfer datblygu preswyl, fel rhan o Bolisi Strategol
11, cynhwysir rhagor o fanylion yn Atodiad F.

2.7.2 Cyflwynwyd yr holl Safleoedd Ymgeisiol eraill drwy aelodau o’r cyhoedd yn awgrymu tir ar gyfer
datblygu, neu i’w warchod rhag datblygu. Ar adeg cynnal yr ARhC, nid oedd unrhyw wybodaeth
bellach ar gael am ddefnyddiau posibl y 31 Safle Ymgeisiol arall. Nid yw’r posibiliadau o ran
datblygu’r mathau a ganlyn wedi cael eu trafod o fewn y CDLl Newydd sy’n datblygu, felly ni
chawsant eu cynnwys yn y sgrinio: chwilio/echdynnu olew a nwy, meysydd awyr, llwybrau
llongau a phorthladdoedd morol. Mae’r asesiad o EAT yn y Safleoedd Ymgeisiol eraill wedi
ystyried bob math o ddatblygu yn y lleoliadau hyn.
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2.7.3 Os yw datblygiad sydd wedi’i gynllunio yn cael ei gyflwyno ar gyfer Safle Ymgeisiol a bod y
defnydd tir yn wahanol i hynny a ragwelwyd, yna bydd angen diweddaru’r sgrinio ARhC. Bydd
angen monitro hyn a’i adolygu drwy broses y CDLl Newydd.

2.7.4 Tybir y bydd yr holl bolisïau’n cael eu gweithredu fel y nodwyd ac yn unol â gofynion statudol
perthnasol a pholisïau cynllunio cenedlaethol.
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Canlyniadau’r Sgrinio
3.1 Cynlluniau a Pholisïau’r CDLl Newydd sy’n Datblygu

3.1.1 Gan dynnu ar ganlyniadau’r Arfarniad Cynaliadwyedd a’r Asesiad Amgylcheddol Strategol, mae
Tabl 3.1 yn asesu’r potensial am Effeithiau Arwyddocaol Tebygol mewn perthynas â’r polisïau
drafft o fewn y CDLl Newydd sy’n datblygu.

Tabl 3-1: Asesiad o Bolisïau’r CDLl Newydd sy’n Datblygu

Polisi Categori Cysylltiad â chynlluniau a pholisïau eraill Effelthiau Arwyddocaol
Tebygol

Polisi Strategol 1 (SP/1):
Egwyddorion Creu
Lleoedd Cynaliadwy

A2, A3, A4 Ymagwedd gyffredinol tuag at ganllawiau cynllunio
ar ddatblygu cynaliadwy

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 2 (SP/2):
Lefelau Twf Tai

A3, A4 Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r lefel o dwf o ran y
tai y mae eu hangen o fewn cyfnod y cynllun ond
nid yw’n arwain yn uniongyrchol at ddatblygu.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 3 (SP/3):
Lefelau Twf Cyflogaeth

C2, C4 Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r angen cyffredinol
am dir ar gyfer cyflogaeth ond nid yw’n nodi
Safleoedd Ymgeisiol. Nod y CDLl Newydd sy’n
datblygu yw canolbwyntio datblygu o fewn cytrefi
presennol, felly tybir y bydd y polisi hwn yn
cydymffurfio â’r egwyddor hon. Posibilrwydd o
effaith arwyddocaol debygol ar Safleoedd
Ewropeaidd o ganlyniad i ddatblygu.

Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 4 (SP/4):
Hierarchaeth Aneddiadau

A3, A4 Mae’r polisi hwn yn ymwneud â diwallu anghenion
tai yn unol â hierarchaeth aneddiadau ond nid
yw’n arwain yn uniongyrchol at ddatblygu.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 5 (SP/5):
Creu Lleoedd a Dylunio
Da

A1, A2 Mae’r polisi hwn yn amlinellu egwyddorion
allweddol ar gyfer dylunio da ond nid yw’n arwain
yn uniongyrchol at ddatblygu.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 6 (SP/6)
Hyrwyddo Lleoedd
Iachach yng Nghonwy

A1, A2 Nid yw’n arwain at ddatblygu ac mae’n cynnwys
meini prawf ansoddol.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 7 (SP/7):
Yr Iaith Gymraeg

A1 Mae hwn yn bolisi ansoddol nad yw’n arwain at
ddatblygu ond dylai gael effaith gadarnhaol ar y
Gymraeg.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 8 (SP/8):
Rheoli Adnoddau
Naturiol yn Gynaliadwy

A2, A3, A4 Ymagwedd gyffredinol tuag at ganllawiau cynllunio
ar reoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 9 (SP/9):
Creu Lleoedd mewn
Ardaloedd Gwledig

A1, A3, A4 Mae’r polisi hwn yn amlinellu egwyddorion ar gyfer
datblygu mewn ardaloedd gwledig ond nid yw’n
arwain yn uniongyrchol at ddatblygu.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 10
(SP/10): Cynlluniau
Lleoedd

A1, A2 Nid yw’n arwain at ddatblygu ac mae’n cynnwys
meini prawf ansoddol.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 11
(SP/11): Safleoedd
Strategol

C2, C4. Mae’r polisi hwn yn ymwneud â diwallu anghenion
tai drwy nodi pum Safle Strategol o fewn y prif
gytrefi. Potensial am effeithiau arwyddocaol
tebygol ar Safleoedd Ewropeaidd o ganlyniad i
ddatblygu.

Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 12
(SP/12): Seilwaith a
Datblygiad Newydd

A1, A2 Mae’r polisi hwn yn amlinellu egwyddorion
cyffredinol ar gyfer datblygu seilwaith newydd ond
nid yw’n arwain at ddatblygu ac mae’n cynnwys
meini prawf ansoddol.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 13
(SP/13): Rheoli Ffurf
Aneddiadau

A1, A2 Mae’r polisi hwn yn amlinellu egwyddorion
cyffredinol ar gyfer gwarchod tir rhag datblygu ond
nid yw’n arwain at ddatblygu ac mae’n cynnwys
meini prawf ansoddol.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 14
(SP/14): Trafnidiaeth

A3, A4 Mae’r polisi hwn yn nodi egwyddorion cyffredinol
ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy ond nid yw’n

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol
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Polisi Categori Cysylltiad â chynlluniau a pholisïau eraill Effelthiau Arwyddocaol
Tebygol

Gynaliadwy a
Hygyrchedd

arwain at ddatblygu ac mae’n cynnwys meini
prawf ansoddol.

Polisi Strategol 15
(SP/15): Tai

C2, C4 Mae’r polisi hwn yn ymwneud â diwallu anghenion
tai drwy nodi pum Safle Strategol o fewn y prif
gytrefi. Potensial am effeithiau arwyddocaol
tebygol ar Safleoedd Ewropeaidd o ganlyniad i
ddatblygu.

Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 16
(SP/16): Manwerthu

A3, A4, A5 Mae’r polisi hwn yn ymwneud â chadw a gwella
cyfleusterau manwerthu presennol o fewn y prif
gytrefi.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 17
(SP/17): Cyfleusterau
Cymunedol

A3, A4, A5 Mae’r polisi hwn yn ymwneud â chadw a gwella
cyfleusterau cymunedol presennol o fewn y prif
gytrefi.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 18
(SP/18): Mannau
Hamdden

A2, A3 Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r angen am
ddatblygiadau newydd sy’n cynnwys mannau
hamdden. Bydd hyn yn cyfeirio datblygu i ffwrdd o
ardaloedd gwarchodedig ac yn gwella’r
amgylchedd naturiol neu adeiledig. Gall fod lle i
ddatblygu’r polisi hwn ymhellach i osgoi effeithiau
arwyddocaol tebygol ar gyfanrwydd Safleoedd
Ewropeaidd.

Lliniaru – Gweler Adran
3.1.5 – 3.1.7

Polisi Strategol 19
(SP/19): Y Dirwedd

A1, A2 Mae’r polisi hwn yn cyfeirio’n uniongyrchol at
gyflawni rhwymedigaethau rhyngwladol ar gyfer
gwarchod, rheoli a gwella safleoedd
gwarchodedig. Mae’r polisi hwn yn cael ei ystyried
fel mesur lliniaru ac felly ni ellir ei ystyried ar y
cam hwn. Trafodir hwn ymhellach yn Adran
3.1.5 – 3.1.7

Lliniaru – Gweler Adran
3.1.5 – 3.1.7

Polisi Strategol 20
(SP/20): Ardaloedd
Arfordirol a Chynlluniau
Morol

A1, A2 Mae’r polisi hwn yn amlinellu nodau lefel uchel i
integreiddio penderfyniadau mewn perthynas â
chynllunio morol a daearol.

Lliniaru – Gweler Adran
3.1.5 – 3.1.7

Polisi Strategol 21
(SP/21): Yr Amgylchedd
Hanesyddol

A3, A4 Mae hwn yn bolisi ansoddol nad yw’n arwain at
ddatblygu ond dylai gael effaith gadarnhaol ar
faterion o ran treftadaeth ddiwylliannol.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 22
(SP/22): Adfywio Drwy
Ddiwylliant

A3, A4
Mae hwn yn bolisi ansoddol nad yw’n arwain at
ddatblygu ond dylai gael effaith gadarnhaol ar
faterion o ran treftadaeth ddiwylliannol.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 23
(SP/23): Seilwaith
Gwyrdd

A2, A3 Mae’r polisi hwn yn amlinellu nodau lefel uchel i
warchod, gwella a darparu mesurau lliniaru ar
gyfer hybu bioamrywiaeth drwy ardal gyfan y
cynllun.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 24
(SP/24): Bioamrywiaeth

A2, A3 Mae’r polisi hwn yn amlinellu nodau lefel uchel i
warchod, gwella a darparu mesurau lliniaru ar
gyfer hybu bioamrywiaeth drwy ardal gyfan y
cynllun.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 25
(SP/25): Dŵr, Aer,
Seinwedd a Golau

A2, A3 Nod y polisi hwn yw gwarchod, gwella a darparu
mesurau lliniaru ar gyfer effeithiau posibl ar ddŵr,
aer, sŵn a golau.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 26
(SP/26): Llifogydd

A1, A2 Mae hwn yn bolisi ansoddol nad yw’n arwain at
ddatblygu a dylai gael effaith gadarnhaol ar atal
llifogydd.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 27
(SP/27): Datblygu
Economaidd

A5 Nid yw’n arwain yn uniongyrchol at ddatblygu,
polisi lefel uchel.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 28
(SP/28): Twristiaeth

A3, A4 Polisi lefel uchel sy’n amlinellu egwyddorion
datblygu twristiaeth mewn lleoliadau priodol, ni
fydd y cynnig hwn yn arwain at ddatblygu yn
uniongyrchol ond mae’n debygol o arwain
datblygu i ffwrdd o ardaloedd gwarchodedig a
gwella’r amgylchedd naturiol neu adeiledig.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol



Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

15

Polisi Categori Cysylltiad â chynlluniau a pholisïau eraill Effelthiau Arwyddocaol
Tebygol

Polisi Strategol 29
(SP/29): Yr Economi
Wledig

A2, A3, A4 Polisi lefel uchel sy’n amlinellu egwyddorion
datblygu gwledig mewn lleoliadau addas, ni fydd y
cynnig hwn yn arwain at ddatblygu yn
uniongyrchol ond mae’n debygol o arwain
datblygu i ffwrdd o ardaloedd gwarchodedig a
gwella’r amgylchedd naturiol neu adeiledig.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 30
(SP/30): Isadeiledd
Trafnidiaeth

A3, A4 Mae hwn yn bolisi diogelu a bydd yn helpu i wella
ansawdd aer.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 31
(SP/31): Clystyrau
Busnes a Thelathrebu

A2, A3, A4 Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r egwyddorion lefel
uchel ar gyfer gwell telathrebu a chlystyrau
busnes. Ni fydd yn arwain at ddatblygu.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 32
(SP/32): Ynni

A3, A4 Mae hwn yn bolisi diogelu mewn perthynas ag
amrywiaeth o ran cynhyrchu ynni a bydd yn helpu
i wella ansawdd yr amgylchedd.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 33
(SP/33): Mwynau

A1, A4 Mae’r polisi hwn yn darparu egwyddorion lefel
uchel ar reoli adnoddau mwynol mewn modd
cynaliadwy, ni fydd yn arwain yn uniongyrchol at
ddatblygu.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

Polisi Strategol 34
(SP/34): Gwastraff

A1, A4 Mae’r polisi hwn yn amlinellu egwyddorion lefel
uchel mewn perthynas â rheoli gwastraff mewn
modd cynaliadwy, ni fydd yn arwain yn
uniongyrchol at ddatblygu.

Dim Effaith Arwyddocaol
Debygol

3.1.2 Nodwyd fod tri pholisi strategol drafft (h.y. SP3, SP11 a SP15) yng ‘Nghategori C’ oherwydd y
posibiliadau o ran EAT ar Safleoedd Ewropeaidd. Trafodir y rhain yn fwy manwl isod:

¡ SP3: Lefelau Twf Cyflogaeth - Mae’r polisi hwn yn amlinellu’r angen cyffredinol am dir
cyflogaeth ond nid yw’n nodi Safleoedd Ymgeisiol neu natur gyffredinol debygol
datblygiadau o’r fath. Nod y CDLl Newydd sy’n datblygu yw canolbwyntio datblygu o fewn
cytrefi presennol, felly tybir y bydd y polisi hwn yn cael ei ddatblygu yn unol â’r egwyddor
hon. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae’r polisi drafft hwn yn rhoi ansicrwydd, felly mae
potensial i Safleoedd Ewropeaidd gael eu heffeithio’n anuniongyrchol os yw datblygu’n
digwydd yn agos iddynt neu os yw safle wedi’i gysylltu’n hydrolegol neu’n ffisegol; a

¡ SP11: Safleoedd Strategol a SP15: Tai – Mae’r polisïau hyn yn ymwneud â diwallu
anghenion tai drwy ganfod pum Safle Strategol o fewn y prif gytrefi. Nodwyd bod gan
bedwar o’r Safleoedd Ymgeisiol a ganfuwyd y potensial i achosi EAT anuniongyrchol ar
Safleoedd Ewropeaidd (Gweler Adran 3.2) felly bydd angen cynnal sgrinio ARhC pellach
ar y safleoedd hyn unwaith y bydd cynlluniau datblygu manwl ar gael.

3.1.3 Rhagwelir y bydd yr ymagwedd tuag at ddatblygu’r polisïau uchod ymhellach yn cael ei gwneud
yn unol â’r strategaeth gyffredinol ar gyfer y CDLl Newydd (h.y. lleolir safleoedd datblygu i ffwrdd
o Safleoedd Ewropeaidd ac maent yn cael eu canolbwyntio o fewn cytrefi presennol. Fodd
bynnag, oherwydd ansicrwydd, bydd angen ystyried y polisïau drafft hyn ymhellach yng Ngham
2: Asesiad Priodol.

3.1.4 Nodwyd fod yr holl bolisïau drafft eraill o fewn y CDLl Newydd sy’n datblygu yng ‘Nghategori A’
h.y. ni fyddent yn cael unrhyw effaith negyddol ar Safle Ewropeaidd. Mae hyn oherwydd na
fyddai’r polisïau eu hunain yn arwain at ddatblygu a/neu ymgorffori egwyddorion allweddol y’u
bwriedir i warchod yr amgylchedd naturiol, fel y nodir isod.

¡ Gwneud yn gydnaws â gofynion polisi cynllunio cenedlaethol perthnasol fel y nodir o fewn
Polisi Cynllunio Cymru (PCC) – 10fed Argraffiad (Rhagfyr 2018);

¡ Lleihau dibyniaeth ar geir a gwella isadeiledd teithio llesol;

¡ Cyflenwi cysylltiadau trafnidiaeth, trafnidiaeth gyhoeddus gwell ac ehangach, gwell
seilwaith cyfathrebu, ar gyfer cymunedau o fewn ardal CBSC ac ar gyfer cyrchfannau
allweddol mewn awdurdodau cyfagos;
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¡ Diogelu a gwella mynediad i gyfleusterau chwaraeon awyr agored, parciau a mannau
agored o safon uchel;

¡ Hybu defnydd effeithlon o adnoddau, gan gynnwys symud tuag at economi carbon isel,
defnyddio gwastraff fel adnodd, adeiladau sy’n arbed ynni, ac ynni adnewyddadwy a
charbon isel priodol.

¡ Cymryd camau i ddiogelu lefelau ansawdd aer a cheisio lliniaru unrhyw weithgaredd a allai
effeithio lefelau ansawdd aer ar draws ardal CBSC;

¡ Rhoi ystyriaeth lawn i effeithiau posibl ar ddŵr, gan gynnwys ansawdd dŵr, ecosystemau,
defnyddio dŵr mewn modd cynaliadwy, capasiti o ran carthffosiaeth, perygl o lifogydd a’r
cyfleoedd i wella dulliau ar gyfer rheoli’r perygl o lifogydd;

¡ Ceisio dulliau i sicrhau cymaint o seilwaith gwyrdd amlddefnydd ag y bo modd a sicrhau eu
bod yn darparu rhwydwaith o goridorau bywyd gwyllt cysylltiedig ar draws ystod eang o
raddfeydd a chynyddu gwasanaethau ar gyfer ecosystemau gan gynnwys bioamrywiaeth;

¡ Ceisio dulliau i wneud y gorau o fuddion iechyd seilwaith gwyrdd;

¡ Defnyddio tir yn effeithlon drwy flaenoriaethu’r defnydd tir a ddatblygwyd yn flaenorol;

¡ Ystyried ansawdd y pridd a dosbarthiad tir amaethyddol wrth asesu safleoedd datblygu
posibl;

¡ Nodi’r gwahanol dirweddau yn ardal CBSC a Pharc Cenedlaethol Eryri a’u capasiti i
ddarparu ar gyfer newid; a

¡ Hyrwyddo datblygu sy’n cael cyn lleied â phosib o effaith ar y dirwedd ac sy’n gwarchod
tirweddau priodol o ran eu harwyddocâd.

Mesurau Osgoi a Lleihau mewn perthynas â Safleoedd Ewropeaidd

3.1.5 Mae Polisïau Strategol drafft 18, 19 a 20 yn ymwneud yn benodol ag osgoi effeithiau niweidiol
ar Safleoedd Ewropeaidd (gweler isod). Fel y nodir yn Adran 2.3 uchod, ystyrir mai ‘lliniaru’
fyddai hyn o fewn cyd-destun y People Over Wind a Sweetman Vs Coillte Teoranta (C-323/17)
diweddar, ac fel y cyfryw, cynhaliwyd y sgrinio o’r polisïau drafft yn y CDLl Newydd sy’n datblygu
heb ystyried y rhain.

3.1.6 Hefyd, mae Polisïau Strategol drafft 23, 24 a 25 yn amlinellu ymrwymiadau lefel uchel i
fabwysiadu ymagwedd ragweithiol tuag at seilwaith gwyrdd, gwrthdroi colli bioamrywiaeth a
lleihau achosion o ddod i gysylltiad â llygredd (fel aer, dŵr a sŵn). Er nad yw’r polisïau hyn yn
ymwneud yn benodol â’r Safleoedd Ewropeaidd Perthnasol, gall fod potensial i’r safleoedd
fanteisio o ganlyniad i’r polisïau hyn.

3.1.7 Mae potensial i ddatblygu’r polisïau hyn ymhellach i ddiogelu a gwella Safleoedd Ewropeaidd
Perthnasol sy’n agos i ardal y CDLl Newydd sy’n datblygu.

3.2 Safleoedd Ymgeisiol

Defnydd Arfaethedig

3.2.1 Mae’r Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol yn Atodiad E yn dangos y 36 Safle Ymgeisiol a ddarperir
gan CBSC sydd wedi’u cynnig ar gyfer eu datblygu fel rhan o’r CDLl Newydd sy’n datblygu. O’r
rhain, mae Polisi Strategol 11: Safleoedd Strategol a 15: Tai yn nodi pum ‘Safle Strategol’ (Safleoedd
39, 68, 86, 119, a 163) fel rhan o Strategaeth Datblygu’r Arfordir a’r Strategaeth Datblygu
Gwledig er mwyn cyfrannu at amcanion tai y cynllun.

3.2.2 Ar adeg ymgymryd â’r ARhC, nid oedd unrhyw wybodaeth bellach ar gael am ddefnyddiau
posibl y 31 Safle Ymgeisiol arall, felly fe gafodd y rhain eu sgrinio fel yr amlinellwyd yn Adran
2.7



Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

17

3.2.3 Os bydd datblygiad arfaethedig yn cael ei gyflwyno ar gyfer Safle Ymgeisiol a bod y defnydd tir
yn wahanol i hynny a ragwelwyd, bydd angen diweddaru’r sgrinio ARhC.

Sgrinio

3.2.4 Mae Atodiad F yn darparu map GIS sy’n dangos lleoliad y Safleoedd Ymgeisiol mewn
perthynas â Safleoedd Ewropeaidd. Mae bob un o’r 36 safle o fewn 15km o o leiaf 1 Safle
Ewropeaidd. Yn arbennig, nodir isod agosrwydd y pum ‘Safle Strategol’ i Safleoedd
Ewropeaidd:

Ardal Strategaeth Datblygu’r Arfordir (CDSA):

¡ Safle 39 - Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno: Tai defnydd cymysg (400 o
Gartrefi), Tai Fforddiadwy, Ysgol Gynradd, 1 Hectar o Dir Cyflogaeth B1, Rhandiroedd a Man
Hamdden. Bydd y safle’n cael ei ddatblygu’n raddol rhwng 2024 a 2031. Lleolir hwn o fewn 1km o
ACA Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn ac o fewn 1.5km o ACA Y Fenai a Bae Conwy;

¡ Safle 68 - Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn: Tai (450 o Gartrefi), Tai Fforddiadwy,
Rhandiroedd a Man Hamdden. Datblygir y safle’n raddol rhwng 2024 a 2033. Lleolir y safle hwn o
fewn 1km o AGA Bae Lerpwl;

¡ Safle 86 - Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan: Tai Defnydd Cymysg (400
o Gartrefi), Tai Fforddiadwy, Ysgol Gynradd, Rhandiroedd a Man Hamdden. Datblygir y safle’n raddol
rhwng 2021 a 2029. Lleolir hwn o fewn 500m o Draeth Lafan, Bae Conwy (ACA/AGA) a’r Fenai
a Bae Conwy (ACA); a

¡ Site 119 - Tir i’r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele: Cyflogaeth defnydd cymysg (4.7
Hectar o B1, B2 a B8), Manwerthu Hwylus, Rhandiroedd, Man Hamdden ac Ysgol Gynradd.
Datblygir y safle’n raddol rhwng 2021 a 2027. Fe’i lleolir o fewn 2km o AGA Bae Lerpwl.

Ardal y Strategaeth Datblygu Gwledig (RDSA):

¡ Safle 163 – Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst: Tai (200 o Gartrefi), Tai
Fforddiadwy, Rhandiroedd a Man Hamdden. Datblygir y safle’n raddol rhwng 2021 a 2026.

3.2.5 Darperir canlyniadau’r sgrinio ar gyfer EAT posibl ar Safleoedd Ymgeisiol mewn perthynas â’r
Safleoedd Ewropeaidd a nodwyd yn Adran 3.2 yn Nhabl 3.2

Tabl 3-1: Crynodeb o Safleoedd Ewropeaidd ac Effeithiau Arwyddocaol Tebygol Cysylltiedig

Safle
Ewropeaidd Llwybrau Effaith Posibl yn Gysylltiedig â’r CDLl Newydd sy’n Datblygu EAT?

Migneint-
Arenig-Dduallt
(ACA/AGA)

Ni chanfuwyd unrhyw lwybrau effaith posibl mewn perthynas â Safleoedd Ymgeisiol. Lleolir pob
Safle Ymgeisiol mwy na 10km o’r Safle Ewropeaidd hwn ac nid ydynt wedi eu cysylltu’n o ran
strwythur neu swyddogaeth. Felly ni chanfuwyd unrhyw EAT.

û

Traeth Lafan /
Lavan Sands,
Conwy Bay
(ACA/AGA)

Canfuwyd fod gan dri Safle Ymgeisiol (Safleoedd 84, 86 a 157) y potensial i gael EAT mewn
perthynas â nodweddion cymwys y Safle Ewropeaidd hwn. Mae’r Safleoedd Ymgeisiol o fewn
tua 1km i’r Safle Ewropeaidd hwn (gyda’r agosaf o fewn 500m) a gallai arwain at yr effeithiau a
ganlyn:

§ Newidiadau mewn amodau hydrolig a achosir gan ddyn

ü

Bae Lerpwl
(AGA)

Lleolir yr AGA hon ar y môr ar hyd morlin gogleddol Conwy. Lleolir bob un ond dau o’r Safleoedd
Ymgeisiol o fewn 5km i’r morlin hwn a gallai datblygu yn y lleoliadau hyn arwain at yr effeithiau
a ganlyn:

§ Mwy o weithgareddau hamdden;
§ Llygredd dŵr (dyfroedd wyneb a morol); a
§ Newidiadau mewn amodau hydrolig.

Hefyd, mae’n bosib bod un Safle Ymgeisiol (Safle 115) wedi’i neilltuo ar gyfer gweithrediadau
chwarela masnachol. Lleolir y safle tua 500m i’r de o AGA Bae Lerpwl, felly gall achosi EAT
anuniongyrchol ar y Safle Ewropeaidd hwn oherwydd yr effeithiau a ganlyn:

ü
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Safle
Ewropeaidd Llwybrau Effaith Posibl yn Gysylltiedig â’r CDLl Newydd sy’n Datblygu EAT?

§ Effeithiau anuniongyrchol o ganlyniad i chwarela.

Coedwigoedd
Dyffryn Elwy
(ACA)

Ni chanfuwyd unrhyw lwybrau effaith posibl mewn perthynas â Safleoedd Ymgeisiol. Lleolir pob
Safle Ymgeisiol mwy na 10km o’r Safle Ewropeaidd hwn ac nid ydynt wedi eu cysylltu’n o ran
strwythur neu swyddogaeth. Felly ni chanfuwyd unrhyw EAT.

û

Coedwigoedd
Penrhyn
Creuddyn
(ACA)

Lleolir yr ACA hon o fewn ardal y CDLl Newydd ac fe’i hamgylchynir gan glwstwr o 10 Safle
Ymgeisiol a leolir o fewn 1km o’r ACA. Ystyrir y lleolir pump o’r safleoedd hyn (safleoedd 92,
103, 104,156, 157) o fewn pellter cerdded (500m) o’r ACA a’r Safle. Nid yw yr un o’r safleoedd
hyn wedi eu nodi’n ‘Safleoedd Strategol’ ar gyfer tai (Gweler Polisi Sp11 a SP15). Fodd
bynnag, mae potensial y byddai datblygu’r Safleoedd Ymgeisiol Hyn yn effeithio’r ACA drwy:

§ Gynnydd mewn gweithgaredd hamdden.

ü

Coedydd Aber
(ACA)

Ni chanfuwyd unrhyw fygythion neu bwysau posibl mewn perthynas â Safleoedd Ymgeisiol.
Lleolir pob Safle Ymgeisiol mwy na 5km o’r Safle Ewropeaidd hwn ac nid ydynt wedi eu
cysylltu’n o ran strwythur neu swyddogaeth. Felly ni chanfuwyd unrhyw EAT.

û

Eryri (ACA)

Yn gyffredinol, lleolir y Safleoedd ymgeisiol rhyw bellter >8km) i ffwrdd o’r ACA hwn. Fodd
bynnag, lleolir un ‘Safle Strategol a ddynodwyd ar gyfer tai (Safle 86) a tri Safle Ymgeisiol
(safleoedd 84, 157, 162) o fewn 3km. Gallai datblygu’r safleoedd hyn arwain at gynnydd mewn
traffig ar ffyrdd o fewn/o amgylch yr ACA. Ymhellach, mae potensial ar gyfer cynnydd mewn
gweithgaredd hamdden o fewn yr ACA yn gysylltiedig ag unrhyw ddatblygiad preswyl yn y
Safleoedd Ymgeisiol hyn.

Nodir yr effeithiau posibl a ganlyn:
§ Llygredd aer; a
§ Cynnydd mewn gweithgaredd hamdden.

Cydnabyddir bod yr ARhC ar gyfer y CDLl cyfredol yn amlygu bod gan Barth Adnoddau Dŵr
Dyffryn Conwy (DCWRZ) yn ACA Eryri y potensial i gael ei effeithio gan gynnydd yn y galw a’r
cyflenwad o ganlyniad i ddatblygiad newydd. Mae hyn oherwydd y cyflenwir y rhan fwyaf o ardal
Awdurdod Lleol Conwy gan DCWRZ. Daethpwyd i’r casgliad yn yr ARhC ar gyfer y CDLl
cyfredol, onid oedd yr Awdurdod Lleol yn awgrymu twf yn y boblogaeth o ganlyniad i’r CDLl, na
fyddai unrhyw effaith annisgwyl ar y galw a’r cyflenwad dŵr a allai arwain at newidiadau yn
ffisioleg corff dŵr tarddiad y cyflenwad. Nid yw’r CDLl Newydd sy’n datblygu yn gwneud unrhyw
gyfeiriad at y twf disgwyliedig yn y boblogaeth o ganlyniad i’r cynigion. Fodd bynnag, dylid
ymchwilio i hyn ymhellach a nodi unrhyw effeithiau tebygol drwy gysylltu â DCWRZ.

ü

Pen y Gogarth
(ACA)

Ni chanfuwyd unrhyw lwybrau effaith posibl mewn perthynas â Safleoedd Ymgeisiol. Lleolir pob
Safle Ymgeisiol mwy na 1km o’r Safle Ewropeaidd hwn. Nid ydynt wedi eu cysylltu’n o ran
strwythur neu swyddogaeth. Felly ni chanfuwyd unrhyw EAT.

û

Mwyngloddiau
Fforest
Gwydir (ACA)

Lleolir y Safleoedd Ymgeisiol tua 13km i ffwrdd o’r ACA hon. Tra bo’r ACA yn sensitif i lygredd
aer ac aflonyddu oherwydd cynnydd mewn gweithgaredd hamdden, o ystyried y pellter
gwahanu, ystyrir nad oes potensial am EAT.

û

Y Fenai a Bae
Conwy (ACA)

Lleolir yr ACA hwn ar y môr ar hyd morlin gogledd-orllewinol Conwy. Lleolir cyfanswm o 20 o
Safleoedd Ymgeisiol o fewn 5km i’r morlin hwn, a gallai datblygu yn y lleoliadau hyn arwain at
yr effeithiau a ganlyn y mae’r ACA yn agored iddynt:

§ Cynnydd mewn gweithgaredd hamdden; a
§ Llygredd dŵr (dyfroedd wyneb).

ü

3.2.6 Mae Atodiad E yn darparu crynodeb o’r Safleoedd Ymgeisiol ble mae’n debygol y bydd angen
sesiad Priodol ynghyd â’r asesiad cysylltiedig o EAT ar gyfer bob safle ymgeisiol.
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Effeithiau ar y Cyd
4.1.1 Mae polisïau drafft SP3, SP11 a SP15 o fewn y CDLl Newydd sy’n datblygu wedi nodi Effeithiau

Arwyddocaol Tebygol a fydd yn gofyn am gynnal Asesiad Priodol. Mae’r sgrinio ARhC o
Safleoedd Ymgeisiol a nodwyd gan y CDLl Newydd sy’n datblygu wedi canfod pum Safle
Ewropeaidd sy’n debygol o fod angen ystyriaeth bellach fel y bydd cynlluniau datblygu manwl
ar gael ar gyfer y safleoedd hyn.

4.1.2 Mae’r ARhC’au mewn perthynas â’r cynlluniau perthnasol a ganlyn wedi cael eu hadolygu i
ganfod effeithiau ar y cyd posibl rhyngddynt â’r CDLl Newydd sy’n datblygu:

¡ Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2033, Parc Cenedlaethol Eryri (2019);

¡ Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd 2011 - 2026 Datganiad
Ysgrifenedig 31 Gorffennaf 2017; a

¡ Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2006 – 2021 (4ydd Mehefin 2013).

4.1.3 Nid yw’r cynlluniau hyn wedi dibynnu ar weithredu mesurau lliniaru yn ystod y Cam Sgrinio.
Felly nid yw yr un o’r cynlluniau hyn wedi canfod Effeithiau Arwyddocaol Tebygol, naill ai ar eu
pennau eu hunain neu mewn perthynas â chynlluniau neu bolisïau perthnasol eraill.

4.1.4 Er y bydd angen Asesiad Priodol mewn perthynas â’r CDLl Newydd sy’n datblygu, oherwydd
nad yw yr un o’r cynlluniau eraill a nodwyd wedi canfod unrhyw effeithiau ar y cyd, cesglir na
fyddai unrhyw bolisïau a gynhwysir yn y CDLl Newydd sy’n Datblygu yn debygol o gael effaith
arwyddocaol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau
eraill.
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Crynodeb a Chasgliad y Broses Sgrinio
5.1.1 Cynhaliwyd proses Sgrinio’r ARhC o’r polisïau drafft a’r Safleoedd Ymgeisiol a nodwyd o fewn

y CDLl Newydd sy’n datblygu yn ôl hynny a fynnir gan Erthyglau 6(3) a 6(4) o’r Gyfarwyddeb
Cynefinoedd.

5.1.2 Nodwyd Polisïau Strategol 3, 11 a 15 fel rhai a oedd â photensial am effaith arwyddocaol
debygol, anuniongyrchol ar Safleoedd Ewropeaidd. Mae effaith arwyddocaol debygol wedi’i
nodi mewn perthynas â: diffyg sicrwydd ynghylch maint, nifer y safleoedd a’r math o ddatblygiad;
potensial am effeithiau anuniongyrchol os bydd datblygiad yn agos neu os yw’r safle wedi’i
gysylltu, neu ei gysylltu’n hydrolegol, â Safleoedd Ewropeaidd. Felly bydd angen Asesiad
Priodol o’r CDLl Newydd sy’n datblygu.

5.1.3 Wrth ystyried dyfarniad Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn People Over Wind and
Sweetman v Coillte Teoranta (C-323/17), mae’r CDLl newydd wedi’i sgrinio heb ystyried
Polisiau Strategol 18, 19 a 20. Ystyrir bod y polisïau hyn yn ‘lliniaru’ effeithiau ar Safleoedd
Ewropeaidd ac felly nid ydynt yn cael eu hystyried yn yr asesiad sgrinio hwn.

5.1.4 Ni ddaeth proses sgrinio ar y polisïau a oedd yn weddill yn y CDLl newydd o hyd i unrhyw effaith
arwyddocaol debygol ar Safleoedd Ewropeaidd. Mae hyn, i raddau helaeth, oherwydd bod y
polisïau’n cynnwys fframwaith datblygu sy’n ceisio gwarchod yr amgylchedd a chyd-fynd ag
egwyddorion cynaliadwyedd. Gan gymryd y bydd cydymffurfiaeth â’r polisïau drafft hyn, nid oes
unrhyw lwybrau effaith posibl ar Safleoedd Ewropeaidd wedi’u nodi.

5.1.5 Mae proses sgrinio Safleoedd Ymgeisiol a nodwyd gan y CDLl newydd sy’n datblygu wedi nodi
effaith arwyddocaol debygol anuniongyrchol mewn perthynas â phum safle Ewropeaidd a restrir
isod:

¡ Traeth Lafan, Bae Conwy (ACA/AGA) – roedd hwn yn cynnwys EAT anuniongyrchol
posibl o un Safle Strategol (86) a 2 Safle Ymgeisiol;

¡ Bae Lerpwl (AGA) - roedd hwn yn cynnwys EAT anuniongyrchol posibl o ddau Safle
Ymgeisiol;

¡ Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn (ACA) – nodwyd clwstwr i ddeg Safle Ymgeisiol o fewn
1km sydd â’r posibilrwydd o achosi EAT anuniongyrchol;

¡ Eryri (ACA) – roedd hwn yn gynnwys EAT anuniongyrchol posibl o un Safle Strategol (86)
a thri Safle Ymgeisiol. Hefyd, nid yw’r CDLl Newydd sy’n datblygu yn gwneud unrhyw
gyfeiriad at y twf disgwyliedig o ganlyniad i’r cynigion; fodd bynnag, dylid ymchwilio i hyn
ymhellach a nodi unrhyw effeithiau tebygol drwy gysylltu â Pharth Adnoddau Dŵr Dyffryn
Conwy; a

¡ Y Fenai a Bae Conwy (ACA) – nodwyd fod gan gyfanswm o 20 o safleoedd EAT
anuniongyrchol posibl.

5.1.6 Bydd y potensial am effeithiau arwyddocaol tebygol ar y Safleoedd Ewropeaidd hyn yn cael ei
ystyried ymhellach pan/pryd y bydd cynlluniau datblygu manwl ar gael ar gyfer y safleoedd hyn.

5.1.7 Bydd angen Asesiad Priodol mewn perthynas â’r CDLl Newydd sy’n datblygu. Fodd bynnag,
ni chanfuwyd unrhyw effeithiau ar y cyd gan y cynlluniau eraill a nodwyd. Daethpwyd i’r
casgliad na fyddai unrhyw bolisïau a gynhwysir yn y CDLl newydd sy’n datblygu yn debygol o
gael effaith arwyddocaol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd ar y cyd â chynlluniau neu
brosiectau eraill.
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Atodiad A    Map o Ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol
Conwy
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Atodiad B        Map o Safleoedd Dynodedig
Ewropeaidd o fewn 15km o Ardal y CDLl Newydd
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Atodiad C      Amcanion Cadwraeth Safleoedd Ewropeaidd
Tabl C-1: Amcanion Cadwraeth Safleoedd Ewropeaidd

Safle
Ewropeaidd

Nodweddion Cymwys Amcanion Cadwraeth

ACA Migneint-
Arenig-Dduallt

§ Gorgorsydd;
§ Rhostiroedd Sych

Ewropeaidd;
§ Llynnoedd a phyllau

dystroffig naturiol;
§ Rhostiroedd gwlyb

Gogledd yr Iwerydd
gydag Erica tetralix;

§ Coedydd derw mes
digoes hen gydag Ilex a
Blechnum yn Ynysoedd
Prydain; a

§ Merddyfroedd
oligotroffig i fesotroffig
gyda llystyfiant
Littorelletea uniflorae
a/neu’r Isoëto-
Nanojuncetea.

Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod â statws cadwraethol ffafriol, lle mae pob un o’r amodau a ganlyn yn cael eu cyflawni:
1. Mae holl leoliad, dosbarthiad a graddau cynefinoedd cymwys, gan gynnwys yr ardaloedd hynny yr ystyrir eu bod yn anffafriol neu wedi dirywio ar hyn o bryd yn cael eu cynnal yn yr ardal bresennol neu

eu hymestyn o ganlyniad i adfer cynefinoedd.
2. Mae’r ardaloedd sydd wedi dirywio a’r orgors anffafriol yn cael eu rheoli o dan raglen adfer er mwyn i arwynebedd a dosbarthiad yr orgors ffafriol gynyddu.
3. Mae rhywogaethau nodweddiadol y cymunedau llystyfiant a geir yn yng nghynefinoedd cymwys yr ACA yn niferus.
4. Mae helaethrwydd a dosbarthiad planhigion anghyffredin yn cael eu cynnal neu gynyddu.
5. Mae strwythur y cynefinoedd cymwys yn cael ei gynnal a’i adfer.
6. Nid yw rhywogaethau estron goresgynnol fel coed conwydd, rhododendron, clymog Japan, Jac y Neidiwr ac erwain helygddail (‘Spiraea’) yn bresennol o fewn yr ACA ac ardal glustog benodol o ran

rhywogaethau.
7. Mae’r orgors a’r grug yn rhydd o’r holl goed.
8. Ni fydd canran brigdwf y coed o fewn cynefinoedd coetir cymwys yn llai nag 85% (ac eithrio digwyddiadau catastroffig naturiol).
9. Mae’r canopi’r coetir a’r haen llwyni yn cynnwys rhywogaethau brodorol lleol sy’n nodweddiadol o’r coetir hwn sy’n cynnwys llai o goed derw a mwy o goed bedw nag enghreifftiau ar dir is yn yr ACA

hwn.
10. Bydd digon o goed brodorol lleol a llwyni yn aildyfu’n naturiol i gynnal canopi’r coetir a’r haen llwyni drwy lenwi bylchau a chaniatáu recriwtio coed ifanc, ac annog strwythur amrywiol o ran oed.
11. Bydd nifer ddiffiniedig o goed aeddfed yr hectar o fewn y canopi coed presennol ar sail unedau. Bydd angen diffinio hyn yn ôl diamedr ar gyfer sefyllfa ucheldirol lle mae coed cymharol ar uchder is dros

ddiamedr o c60cm ar gyfer coed derw ac ynn a/neu gydag arwyddion o bydredd, tyllau ac ati.
12. Bydd pren marw yn bresennol ac yn cynnwys cymysgedd o goed cwympedig (o leiaf 1 yr hectar), canghennau wedi torri, canghennau marw ar goed byw, a choed marw sy’n dal i sefyll (o leiaf 1 yr

hectar). Mae cyfaint y coed marw ar lefelau cymharol isel ar hyn o bryd oherwydd strwythur oedran cyson y coetiroedd a’r diffyg o goed aeddfed. Mae rhai planhigion is yn arbenigwyr coed marw ond
mae’r coetiroedd hyn yn dueddol o fod â diffyg o ran casgliadau prin o goed marw sy’n rhoi lloches i infertebratau a geir mewn rhannau eraill o’r DU.

13. Bydd maint y boblogaeth o rywogaethau adar cymwys yn cael ei gynnal (h.y. nifer y parau magu) ac o ddewis yn cynyddu.
14. Bydd dosbarthiad nythu rhywogaethau adar cymwys o fewn y safle’n cael ei gynnal neu ehangu, fel eu bod yn magu ym mhob cynefin priodol.
15. Llwyddiant o ran rhywogaethau adar cymwys yn magu yw o leiaf un aderyn ifanc wedi’i fagu yn y nyth.
16. Mae digon o gynefin nythu a chlwydo i gynnal poblogaeth y rhywogaeth adar cymwys yn y tymor hir.
17. Ceir digon o gynefin hela, yn aml mewn mosaig ac yn cynnwys ardaloedd o laswelltir, corsydd, tyfiant, grug byr a rhedyn gyda choed isel/prysgwydd yn bresennol. Ceir cyflenwad digonol o rywogaethau

ysglyfaeth yn ffurf adar bach a mamaliaid bach i gynnal magu’n llwyddiannus.
18. Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

AGA Migneint-
Arenig-Dduallt

§ Yn ystod y tymor paru
mae’r ardal yn cynnal y
rhywogaethau a ganlyn
yn rheolaidd:

§ Bod Tinwen (Circus
cyaneus), mae’r AGA
yn cynnal o leiaf 2% o
boblogaeth baru
Prydain 10-12 pâr;

§ Cudull Bach (Falco
columbarius) o leiaf
0.7% o boblogaeth
Prydain 9-12 pâr; a

§ Hebog Tramor (Falco
peregrinus) o leiaf 1% o
boblogaeth Prydain 12
pâr.

Gweler yr uchod.

AGA Traeth
Lafan, Bae
Conwy

§ Cilfachau a baeau bas
mawr;

§ Fflatiau llaid a fflatiau
tywod nad ydynt o dan
ddŵr môr ar adeg llanw
isel;

§ Riffiau;
§ Banciau tywod ag

iddynt ddŵr môr bas
drostynt bob amser; a

Dylai cynefinoedd a chymunedau gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol barhau i gynnwys rhesi o gynefinoedd gwaddod a'u cymunedau biolegol cysylltiedig, yn amrywio o dywod sy'n agored i'r tonnau,
trwodd i laid cysgodol a gro lleidiog wedi'i ysgubo gan y llanw. Mewn sawl ardal, megis Traeth Lafan ac o amgylch Aber Conwy, bydd y nodwedd yn cynnwys brithwaith deinamig o fathau o waddod, gyda
chymunedau cysylltiedig, tra bo disgwyl i waddodion rhynglanwol eraill, megis mannau cysgodol yn y Fenai gael sefydlogrwydd tymhorol a gofodol. Ar y lan isaf eithaf yng ngorllewin Afon Menai a Bae Conwy,
disgwylir dynamiaeth rhwng y nodweddion fflat llaid a fflat tywod rhynglanwol a banc tywod islanwol, yn dibynnu ar y prif amodau ffisegol. Am ragor o wybodaeth am Draeth Lafan, cyfeiriwch hefyd at y
‘Datganiad Gweledigaeth’ ar gyfer yr Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Byddai disgwyl i ansawdd cymunedau gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol, y mae gweithgareddau megis cloddio am abwyd a defnyddio cerbydau ar y traeth yn cael effaith arnynt, wella a dod yn fwy
amrywiol trwy ddulliau rheoli priodol. Wrth i ansawdd y dŵr yn yr ardal wella, mae disgwyl i welyau corwellt y gamlas Zostera noltei ymestyn eu hamrediad a'u gwasgariad yn y safle. Mae disgwyl i gynefinoedd
a chymunedau eraill yn y nodwedd hon un ai gynnal eu cyflwr neu wella. Tra bo pysgodfeydd y cerrig gleision yn parhau i weithredu ym mhen dwyreiniol a gorllewinol y Fenai, yn ogystal ag yn Aber Conwy,
bydd gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol yn yr ardal hon yn parhau yno ond ar eu newydd wedd. Ar hyn o bryd nid oes gofyn adfer y mannau hyn o wastadeddau llaid a thywod.
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Safle
Ewropeaidd

Nodweddion Cymwys Amcanion Cadwraeth

§ Ogofâu môr sydd dan
ddŵr neu’n rhannol dan
ddŵr.

Dylai nodwedd y banciau tywod islanwol barhau i gynnwys cynefinoedd o waddodion symudol neu hynod symudol a'u cymunedau cysylltiedig. Ar y rhan isaf un o'r traeth yng ngorllewin y Fenai a Bae Conwy,
mae disgwyl rhyw ynni rhwng nodweddion y banciau tywod islanwol a'r gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol, gan ddibynnu ar yr amodau ffisegol cryfaf. At hyn, mae disgwyl i fanciau tywod ym Mae Conwy
a Thraeth Coch barhau i fod yn rhan o batrwm amrywiol, deinamig o waddodion arfordirol, isarforol bas yn y ddau fae ac mae'n bosib y byddant yn amrywio yn unol â'r amodau ffisegol cryfaf.

Dylai nodwedd y bae mawr bas gynnwys amrywiaeth o gynefinoedd gwaddodion a phridd caled a'u cymunedau biolegol cysylltiedig, gydag ystod eang o amodau ffisegol, o amodau lle ceir cysgod gan y tonnau
a lle bydd y llanw yn ysgubo ym mhen dwyreiniol y Fenai trwodd i amodau lle mae'r safle'n fwy agored i donnau a'r arfordir ei hun yn fwy agored ym mae Conwy. Dylai'r gwaddodion islanwol yn yr amfae
gynnwys brithwaith deinamig o fathau o waddod, gyda chymunedau cysylltiedig a allai arddangos amrywiaeth tymhorol a gofodol sylweddol, dan ddylanwad yr amodau ffisegol cryfaf. Mae disgwyl i fannau
tywodlyd yn llawn llaid yn Nhraeth Coch a Bae Conwy barhau, tra bo disgwyl i'r bae mawr bas barhau i fod yn fan bwydo a bridio i amrywiaeth o bysgod. Mae disgwyl i gynefinoedd a chymunedau penodol yn y
bae mawr bas (mae nifer ohonynt yn rhan o nodweddion cynefinoedd eraill) wella o ran ansawdd a dod yn fwy amrywiol dan ddulliau rheoli priodol. Mae disgwyl i fannau eraill yn y nodwedd hon un ai gynnal eu
cyflwr neu wella.

Dylai ogofâu'r môr barhau i gynnwys ogofâu rhynglanwol ac islanwol, hafnau, holltau a thwnelau yn y pridd calchfaen o amgylch Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch ac arfordir gogledd-ddwyrain Môn.

Mae iechyd ac ansawdd y pum nodwedd o gynefin yr ACA yn rhyngberthynol a gallant hefyd ddibynnu ar gyflwr cynefinoedd arforol eraill yn y safle nad oes iddynt nodweddion,yn ogystal ag elfennau
strwythurol a swyddogaethol yr ecosystem arforol.

Mae'r Fenai a Bae Conwy yn cynnal economi arfordirol bywiog, gydag amrywiaeth o weithgareddau masnachol a hamdden yn dibynnu ar yr ardal. Yn eu tro, mae nifer o'r rhain yn dibynnu ar iechyd ac ansawdd
tymor hir yr amgylchedd arforol.

AGA Traeth
Lafan, Bae
Conwy

Yn ystod y tymor paru
mae’r ardal yn cynnal y
rhywogaethau a ganlyn yn
rheolaidd:
§ Gwyach Fawr Gopog

(Podiceps cristatus):
Hyd at 500 (tua 5% o’r
boblogaeth adar
bwrw’u plu tirol
rheolaidd Prydain) yn
ystod bwrw’u plu yn yr
hydref;

§ Pioden y Môr
(Haematopus
ostralegus): Ar
gyfartaledd, 5,500 yn
y gaeaf (2% o
boblogaeth aeafu
Prydain);

§ Gylfinir: Tua 1,500
(2% o boblogaeth
Prydain);

§ Coesgoch: Tua
1,200 (2% o
boblogaeth Prydain);

§ Hwyaden Frongoch:
120 (1% o boblogaeth
Prydain); a

§ Y drydedd ardal fwydo
bwysicaf yng Nghymru
ar gyfer adar hirgoes
ac adar hela.

Gweler yr uchod.

AGA Bae
Lerpwl

§ Môr-wennol fach
(Sterna albifrons): 260
unigolyn yn cynrychioli
6.84% o boblogaeth
fagu Prydain Fawr
(2010 - 2014);

§ Môr-wennol gyffredin
(Sterna hirundo): 360
unigolyn yn cynrychioli
1.80% o boblogaeth

1: Poblogaeth trochyddion gyddfgoch (Gavia stellata) o bwysigrwydd rhyngwladol nad ydynt yn magu
Ni fydd nodwedd diddordeb y trochydd gyddfgoch ond yn cael ei ystyried mewn cyflwr ffafriol pan gyflawnir y ddau amod a ganlyn:
(i) Bod maint poblogaeth y trochydd gyddfgoch yn gyfartal i gymedr y boblogaeth ar adeg dynodi’r AGA, neu’n agos ato ond yn amrywio oherwydd y newid naturiol yn y boblogaeth.
(ii) Y cynhelir maint y cynefin cefnogi o fewn y safle.

2: Poblogaeth môr-hwyaid duon (Melanitta nigra) o bwysigrwydd rhyngwladol nad ydynt yn magu
Ni fydd nodwedd diddordeb y fôr-hwyaden ddu ond yn cael ei ystyried mewn cyflwr ffafriol pan gyflawnir y ddau amod a ganlyn:
(i) Bod maint poblogaeth y fôr-hwyaden ddu yn gyfartal i gymedr y boblogaeth ar adeg dynodi’r AGA, neu’n agos ato ond yn amrywio oherwydd y newid naturiol yn y boblogaeth.
(ii) Y cynhelir maint y cynefin cefnogi o fewn y safle.

3: Casgliad o dros 20,000 o adar dŵr nad ydynt yn magu
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Safle
Ewropeaidd

Nodweddion Cymwys Amcanion Cadwraeth

fagu Prydain Fawr
(2011 – 2015);

§ Trochydd gyddfgoch
(Gavia stellata): 1,171
unigolyn yn cynrychioli
6.89% o’r boblogaeth
aeafu ym Mhrydain
Fawr            (2004/05
– 2010/11);

§ Gwylan fechan
(Hydrocoloeus
minutus): 319 unigolyn
(2004/05 – 2010/11).
Nid oes unrhyw
amcangyfrif o’r
boblogaeth ym
Mhrydain Fawr.

§ Môr-hwyaden ddu
(Melanitta nigra):
56,679 unigolyn yn
cynrychioli o leiaf
10.31% o boblogaeth
aeafu Gogledd
Orllewin Ewrop
(2004/05 – 2010/11);
a

§ Dros y gaeaf, mae’r
ardal yn gyson yn
cynnal 69,687 o adar
dŵr unigol
(2004/05 – 2010/11)
gan gynnwys
rhywogaethau sydd
dros 1% o gyfanswm
Prydain Fawr neu
2,000 unigolyn: y fôr-
hwyaden ddu, y
trochydd gyddfgoch, y
fôr-wennol fach, yr
ehedydd maes bach
a’r fulfran.

Ni fydd nodwedd diddordeb y casgliad o adar dŵr ond yn cael ei ystyried mewn cyflwr ffafriol pan gyflawnir y ddau amod a ganlyn:
(i) Mae maint poblogaeth y casgliad o adar dŵr yn dangos amrywiad anarwyddocaol yn unig o gwmpas y cymedr ar adeg dynodi i ganiatáu am newid naturiol.
(ii) Mae maint y cynefin sy’n rhoi cynhaliaeth i’r casgliad o adar dŵr o fewn y safle’n cael ei gynnal.

Coedwigoedd
Dyffryn Elwy /
Elwy Valley
Woods ACA

§ Coedwigoedd Tilio-
Acerion llethrau, sgri
a cheunentydd yr ystyrir
fod hon yn un o’r
ardaloedd gorau yn y
Deyrnas Unedig.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Nodwedd 1: Coedwigoedd Tilio-Acerion llethrau, sgri a cheunentydd (Cod Cynefin UE: 9180)
Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod â statws cadwraeth ffafriol, lle mae pob un o’r amodau a ganlyn yn cael eu cyflawni:
§ Mae’r ardal o goetir Tilio-acerion yn sefydlog neu’n cynyddu, ar draul ardaloedd o goed anfrodorol, gan gynnwys coed ffawydd.
§ Cynhelir y coetir cyn belled â phosib gan brosesau naturiol.
§ Dylai’r rhywogaethau canopi a ganlyn fod yn bresennol drwy’r safle, coed ynn, masarn bach, criafol, llwyfenni llydanddail a’r bisgwydden dail bach.
§ Bydd gweddill y safle’n gynefin lled naturiol arall.
§ Mae’r coed a’r llwyni’n rhywogaethau llydanddail brodorol lleol yn bennaf.
§ Mae helaethrwydd a dwysedd rhywogaethau brodorol unigol yn amrywio ar draws y safle.
§ Mae coed a llwyni o ystod eang o oedrannau a meintiau’n bresennol.
§ Ceir toreth o eginblanhigion drwy’r safle i gyd.
§ Ni fydd rhywogaethau eraill sy’n ffurfio canopi, gan gynnwys coed conwydd (ar wahân i goed yw Taxus baccata sy’n frodorol), ffawydd, oestrwydd a masarn yn cael eu hannog.
§ Bydd pren marw, sy’n dal i sefyll neu wedi cwympo, yn cael ei gadw i ddarparu cynefin ar gyfer infertebratau, ffyngau a rhywogaethau coetir eraill.
§ Mae haenau’r caeau a’r tir wedi eu datblygu’n dda gyda chlytwaith o gymunedau llystyfiant sy’n nodweddiadol o amodau pridd a lleithder lleol.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Coedwigoedd
Penrhyn
Creuddyn /
Creuddyn
Peninsula
Woods ACA

§ Coedwigoedd Yw
(Taxus baccata)
Ynysoedd Prydain;

§ Coedwigoedd Tilio-
Acerion llethrau, sgri a
cheunentydd; a

Amcan Cadwraeth ar gyfer Coedwigoedd Tilio-Acerion llethrau, llethrau cerrig a cheunentydd (nodwedd flaenoriaeth) (Cod Cynefin UE: 9180)
Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod â statws cadwraeth ffafriol, lle mae pob un o’r amodau a ganlyn yn cael eu cyflawni:
§ Mae’r ardal o goetir Tilio-acerion yn sefydlog neu’n cynyddu, ar draul ardaloedd o goed anfrodorol, gan gynnwys coed ffawydd, ond nid yw’n ennill ar laswelltir Festuco-brometelia neu goed Taxus

baccata.
§ Cynhelir y coetir cyn belled â phosib gan brosesau naturiol.
§ Yr onnen yw’r brif rywogaeth coed frodorol. Dylai gweddill y canopi gael ei ffurfio o rywogaethau llydanddail brodorol lleol fel y dderwen, pisgwydden, y fedwen gyffredin a’r gollen.
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§ glaswelltiroedd sych
lled naturiol a natur
prysgdir: ar is-haenau
calchog (Festuco-
Brometalia).

§ Gall masarn fod yn bresennol ond ni fyddant yn hawlio’r canopi neu’r isdyfiant.
§ Ar y cyfan, bydd coed ffawydd a chonwydd anfrodorol yn absennol o’r canopi, yr isdyfiant a’r coetir yn ei gyfanrwydd, fodd bynnag, ni fydd y dderwen fythwyrdd yn cael ei goddef o gwbl.
§ Bydd haenau’r glaswellt a’r ddaear yn cynnwys rhywogaethau fel bresych y cŵn a bydd toreth o glust yr ewig ar draws y rhan fwyaf o’r coetir, gyda rhedyn yn gyffredin, yn enwedig rhedyn tafod yr hydd.
§ Mae’r safle’n cynnal toreth ac amrywiaeth presennol neu fwy o blanhigion fasgwlar a phlanhigion isaf (mwsoglau, llysiau’r afu, cennau, ffyngau a llwydni llysnafedd) ac infertebratau sy’n nodweddiadol o

goetir Tilioacerion.
§ Mae digonedd a dosbarthiad rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid prin coetir Tilio-acerion yn cael eu cynnal neu gynyddu, ac maent yn gallu cynnal neu atgynhyrchu eu hunain.
§ Mae gan y coetiroedd strwythur amrywiol gyda phob cyfnod o dwf a phydredd yn y coetir, gan gynnwys coed aeddfed a hynafol, pren marw sy’n dal i sefyll neu wedi cwympo, rhywogaethau coed a

llwyni brodorol a bylchau yn y canopi.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Amcan Cadwraeth ar gyfer glaswelltiroedd sych lled naturiol a natur prysgdir: ar is-haenau calchog (Festuco- brometalia) (Cod Cynefin UE: 6210)
Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod â statws cadwraeth ffafriol, lle mae pob un o’r amodau a ganlyn yn cael eu cyflawni:
§ Bydd y glaswelltir calchog yn cynnal ei ehangder, yn ôl cyfyngiadau ei ddaeareg waelodol, a cheisir cynnydd i mewn i’r ardaloedd a chanddynt lwyni.
§ Bydd y glaswelltir yn gymysgedd gyfoethog o lysiau a gweiriau, sy’n adlewyrchu’r gymuned o laswelltir calchog sy’n bresennol, ond gyda chydran uchel o lysiau llydanddail.
§ Mae cennau daeardrig a mwsoglau blaenffrwythol yn bresennol mewn unrhyw gymuned CG1.
§ Bydd rhywogaethau sy’n arwydd o welliannau amaethyddol yn brin neu’n absennol.
§ Bydd rhywogaethau prysg a rhedyn yn brin neu’n absennol.
§ Bydd rhywogaethau sydd wedi’u cyflwyno fel cotoneaster yn absennol.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Coedwigoedd Yw Taxus baccata Ynysoedd Prydain (Cod Cynefin UE: 91J0)
Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod â statws cadwraeth ffafriol, lle mae pob un o’r amodau a ganlyn yn cael eu cyflawni:
· Mae coetir Taxus baccata yn parhau i fod yn bresennol mewn coedydd sy’n cyfrannu at y Creuddyn.
· ACA Coedwigoedd Penrhyn.
· Cynhelir y coetir cyn belled â phosib gan brosesau naturiol.
§ Mae lleoliad llennyrch agored yn amrywio dros amser.
§ Mae’r coed a’r llwyni’n cael eu trechu gan yr ywen, gyda rhywogaethau brodorol unigol yn doreithiog a dwys.
§ Amrywiaeth ar draws y safle.
§ Mae coed a llwyni ag iddynt ystod eang o oedrannau a meintiau’n bresennol.
§ Mae eginblanhigion coed yn doreithiog drwy’r safle i gyd.
§ Mae gan y coetiroedd strwythur amrywiol gyda phob cyfnod o dwf a phydredd yn y coetir, gan gynnwys coed aeddfed a hynafol, pren marw sy’n dal i sefyll neu wedi cwympo, rhywogaethau coed a
llwyni brodorol yn aildyfu’n naturiol, yn enwedig yr Ywen (Taxus baccata) ynghyd â bylchau yn y canopi.
§ Mae rhywogaethau sy’n ddibynnol ar bren marw, fel mwsoglau, llysiau’r afu, ffyngau ac infertebratau arbenigol yn bresennol, yn ffurf toreth amrywiol ofodol a thymhorol, drwy’r safle i gyd.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Coedydd Aber/
Aber Woods
ACA

§ Hen goedydd derw mes
digoes gydag Ilex
(Coed Celyn) a
Blechnum yn Ynysoedd
Prydain yr ystyrir fod yr
ardal hon yn un o’r rhai
gorau yn y Deyrnas
Unedig; a

§ Fforestydd llifwaddodol
gydag Alnus glutinosa
(Coed Gwern) a
Fraxinus excelsior
(Coed Ynn), (Alno-
Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) yr ystyrir
fod yr ardal yn cynnal
presenoldeb sylweddol.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Hen goedydd derw mes digoes gydag Ilex a Blechnum yn Ynysoedd Prydain (Cod Cynefin UE: 91A0)
Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod â statws cadwraeth ffafriol, lle mae pob un o’r amodau a ganlyn yn cael eu cyflawni:
§ Cynhelir y coetir cyn belled â phosib gan brosesau naturiol.
§ Mae lleoliad llennyrch agored neu fylchau yn amrywio dros amser.
§ Mae’r coed a’r llwyni’n frodorol i’r ardal leol, ac nid yw coed ffawydd na chonwydd yn hawlio’r un man yn y canopi neu’r isdyfiant.
§ Mae'r coed a'r prysgwydd yno o wahanol oedran a maint.
§ Mae eginblanhigion coed yn doreithiog drwy'r holl safle ac mewn llennyrch agored maent yn datblygu'n goed ifanc hyfyw.
§ Mae haenau yn y caeau ac ar y ddaear yn glytwaith o wahanol lystyfiant sy'n nodweddiadol o amodau lleithder a phridd lleol.
§ Mae toreth o goed marw ac sydd yn marw (gyda thyllau a cheudodau, colofnau pydredd, canghennau wedi torri oddi ar y coed a rhai yn pydru), gyda rhywogaethau cysylltiedig sy'n dibynnu ar goed
marw.
§ Mae lefelau lleithder yn ddigon uchel i'r rhedyn, mwsoglau a llysiau'r afu fod yno.
§ Mae’r coetir yn parhau i gynnal poblogaethau o adar a mamaliaid.
· Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Fforestydd llifwaddodol gydag Alnus glutinosa (Coed Gwern) a Fraxinus excelsior (Coed Ynn), (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (Cod Cynefin UE 91E0)
Y weledigaeth ar gyfer cynefinoedd cymwys yw iddynt fod â statws cadwraeth ffafriol, lle mae pob un o’r amodau a ganlyn yn cael eu cyflawni:
§ Cynhelir y coetir cyn belled â phosib gan brosesau naturiol.
§ Rhywogaethau llydanddail brodorol a lleol yw'r coed a'r prysgwydd gyda gwern yr amlycaf yn y canopi.
§ Bydd yr haen o brysgwydd prin yn cynnwys gwasgariad o gyll, helyg a cherddin.
§ Bydd eginblanhigion yn eithaf prin trwy'r holl safle gydag ychydig yn unig o eginblanhigion brodorol o goed nad ydynt yn hunanbrysgoedio ac yn datblygu'n goed ifanc.
§ Bydd y rhan fwyaf o'r aildyfu yn dod o waelod y coed gwern trwy hunanbrysgoedio.
§ Bydd toreth o goed marw ac sydd yn marw (gyda thyllau a cheudodau, colofnau pydredd, canghennau wedi torri oddi ar y coed a rhai'n pydru. Bydd coed marw, yn sefyll ac wedi syrthio, yn cael eu
cadw fel cynefinoedd i rywogaethau eraill.
§ Rhoddir blaenoriaeth i hen goed yn ystod gwaith rheoli coedwriaeth gan eu bod yn cynnal amrywiaeth eang o rywogaethau, yn cynnwys cenau. Bydd rhywogaethau cen hen goedwigoedd i'w gweld
trwy'r holl safle, yn enwedig felly ar goed sydd wedi'u goleuo'n dda o amgylch ymylon y coetiroedd a llennyrch.
§ Mae'r holl ffactorau sy'n cael effaith ar gyflawni'r amodau hyn dan reolaeth
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Eryri /
Snowdonia
ACA

§ Ffurfiannau alpaidd
arloesol o Caricion
bicolorisatrofuscae;

§ Gorgorsydd;
§ Ffynhonnau caregog

gyda ffurfiannau twffa
(Cratoneurion);

§ Glaswelltir Nardus llawn
rhywogaethau, ar is-
haenau silicaidd mewn
ardaloedd mynyddig (ac
ardaloedd is-fynyddig
yn Ewrop gyfandirol);

§ Ffendir alcalïaidd
Rhostiroedd Alpaidd a
Boreal;

§ Glaswelltir calch
Alpaidd ac Is-Alpaidd;

§ Llethrau creigiog
calchaidd gyda
llystyfiant casmoffitig;

§ Pantiau ar is-haenau
mawn y
Rhynchosporion

§ Mwsogl pluog gwyrdd
main (Drepanocladus
(Hamatocaulis)
vernicosus);

§ Rhostir sych
Ewropeaidd
Cymunedau blodau tal
hydroffilaidd ar gyrion
gwastadedd a’r mynydd
i lefelau alpaidd;

§ Dŵr-lyriad arnofiol
Luronium natans;

§ Rhostir gwlyb Gogledd
Môr Iwerydd gydag
Erica tetralix;

§ Hen goedwigoedd derw
mes digoes gydag Ilex
a Blechnum yn
Ynysoedd Prydain;

§ Merddwr oligotroffig i
fesotroffig gyda
llystyfiant Littorelletea
uniflorae a / neu Isoëto-
Nanojuncetea

§ Glaswelltir boreal ac
alpaidd silicaidd;

§ Llethrau creigiog calch
gyda llystyfiant
casmoffitig; a

§ Sgri silicaidd i fyny at
lefel y mynydd a lefel yr
eira (AndroACAetalia
alpinae a Galeopsietalia
ladani)

Amcan Cadwraeth ar gyfer Glaswelltir boreal ac alpaidd silicaidd (Cod Cynefin UE: 6150)
Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod mewn cyflwr cadwraeth ffafriol ble y gellir diwallu’r holl amodau a ganlyn:
§ Dylai copaon uchel y Carneddau (Carnedd Dafydd, Pen yr Ole Wen, Carnedd Llewelyn, Garnedd Uchaf, Yr Aryg, Foel Grach, Llwytmor, Drosgl, Foel Fras, Pen Llythrig y Wrach a Phen yr Helgi
Ddu), a’r Glyderau (Y Garn, Glyder Fach, Glyder Fawr, Elidir Fach, Carnedd y Ffiliast and Mynydd Perfedd) gefnogi llystyfiant rhostir ar y copaon sydd ddim yn dangos arwyddion o newid trwm drwy bori a/neu
sathru trwm.
§ Ni ddylid colli mwy o rostir copa ar Yr Wyddfa. Dylid cadw maint y cynefin yng Nghrib y Ddysgl a’r Garnedd Uchaf fel y mae fel isafswm absoliwt ac ni ddylid colli unrhyw ansawdd.

§ Dylai’r llystyfiant gael ei ddominyddu gan rywogaethau sy’n nodweddiadol o rywogaethau rhostir copa fel Racomitrium lanuginosum (Mwsogl gwlanog), Carex bigelowii (Hesg anystwyth), prysglwyni isel
oherwydd amgylchiadau’r tir uchel fel Vaccinium myrtillus (Llus) a Salix herbacea Helygen Leiaf, cen a bryoffytau’r mynydd.
§ Ni ddylai gweiriau fod yn gyfran sylweddol o’r llystyfiant.
§ Dylai’r cynefin raddoli i rostir mynydd ar ei lefel isaf.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n effeithio ar allu cynnal yr amodau hyn dan reolaeth.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Rhostiroedd Alpaidd a Boreal (Cod Cynefin UE 4060) (Rhostir Mynyddig)
Y weledigaeth ar gyfer y nodwedd hon yw iddi fod mewn cyflwr cadwraeth ffafriol ble y gellir diwallu’r holl amodau a ganlyn:
§ Dylai cynefin rhostir alpaidd a boreal gynnwys ardaloedd sylweddol o ACA Eryri ar uchder h.y. o tua 600m i fyny, er y gall hyn ymestyn yn is na hyn yn benodol mewn ardaloedd agored. Dylai raddoli i
rostir copa ar y copaon a’r cribau uchel ac i rostir sych yn y pen isaf.
§ Dylai’r llystyfiant gael ei ddominyddu gan brysglwyni bach, y caiff eu tyfiant ei lesteirio gan yr amodau uchel fel Llus coch (Vaccinium vitis idea), Llus (Vaccinium myrtillus) a Chreiglys y mynydd
Empetrum hermaphroditum), Grug cyffredin (Calluna vulgaris) ac mewn rhai mannau Merywen goraidd fynyddig (Juniperus communis ssp. nana.) Dylai rhywogaethau mynyddig eraill fel Mwsogl gwlanog
(Racomitrium lanuginosum) a bryoffytau mynydd a chen fod yn bresennol.
§ Er y bydd rhai gweiriau, yn enwedig Peisgwellt y defaid, yn bresennol ni ddylai fod gormod ohonynt.
§ Yn y tymor hir rydym yn disgwyl i’r cynefin presennol gael ei gadw a gwella ei ansawdd yn y lleoliadau presennol gan hefyd ymestyn i ardaloedd addas eraill ble mae’r cynefin yn bodoli ar hyn o bryd
mewn cyflwr diraddedig
§ Mae’r holl ffactorau sy’n effeithio ar y gallu i gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Cymunedau blodau tal hydroffilaidd ar gyrion gwastadedd a’r mynydd i lefelau alpaidd (Cod Cynefin UE: 6430
§ Rhaid i ardal silff y blodau tal fod yn sefydlog neu yn cynyddu yn y tymor hir. Ni fydd unrhyw golled llystyfiant silff blodau tal a bydd y nodwedd yn digwydd yn yr holl unedau rheoli ble mae'n digwydd ar
hyn o bryd.
§ Bydd llystyfiant silff blodau tal yn datblygu ar silffoedd ac ar laswelltir calchaidd llaith o dan glogwyni ble fo’r potensial yn bodoli, ond mae ehangu ar hyn o bryd yn cael ei atal gan bori.
§ Bydd llystyfiant blodau tal yn cynnwys nifer o fathau o flodau fel Mantell Fair Alchemilla spp., Erwain Filipendula vulgaris, Cronnell Trollius europaeus, Pabi Cymreig Meconopsis cambrica, Tamaid y
cythraul Succisa pratensis, Llygad Llo Mawr Leucanthemum vulgare Llysiau’r Angel Angelica sylvestris, Pren y Ddanoedd Sedum rosea, Yr Arianllys Lleiaf Thalictrum minus a Triaglog Gyffredin Valeriana
officinalis.
§ Ni fydd y planhigion blodeuog yn cael eu pori a byddant yn gallu aeddfedu a rhyddhau hadau.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Nodwedd 4: Llethrau creigiog calchaidd gyda llystyfiant casmoffitig (Cod Cynefin UE: 8210)
§ Rhaid i’r nodwedd fod yn sefydlog neu gynyddu yn y tymor hir. Ni fydd unrhyw golled llystyfiant calchaidd casmoffitig a bydd yn parhau yn yr holl unedau rheoli ble mae'n digwydd ar hyn o bryd.
§ Rhaid i’r nodwedd yma barhau i gefnogi ystod o boblogaethau planhigion alpaidd arctig.
§ Ni fydd y planhigion yn cael eu pori a byddant yn gallu aeddfedu a rhyddhau hadau, neu bydd planhigion di-flodau yn atgynhyrchu drwy egin neu fodd llystyfiannol.
§ Ni fydd y nodwedd yma yn cael ei atal gan rywogaethau planhigion ymledol nad ydynt yn gynhenid

Amcan Cadwraeth ar gyfer Glaswelltiroedd calchaidd alpaidd ac isalpaidd (Cod Cynefin UE: 6170
§ Dylai’r cynefin yma barhau yn ei leoliadau presennol er fe allai fod peth newid yn ei faint.
§ Dylai’r nodwedd barhau i gefnogi'r planhigion nodweddiadol gan gynnwys rhywogaethau planhigion alpaidd arctig.
§ Dylai’r unig golledion derbyniol o’r cynefin yma fod oherwydd olyniaeth i gymunedau mynydd gwerthfawr arall fel llystyfiant blodau tal ar silff

Amcan Cadwraeth ar gyfer Nodwedd 6: Llethrau creigiog silicaidd gyda llystyfiant casmoffitig (Cod Cynefin UE: 8220)
§ Dylai’r cynefin yma gefnogi ystod o bryoffytau a rhedynau mewn agennau addas ar greigiau asid.
§ Ni ddylai’r nodwedd gael ei niweidio gan bori.
§ Dylai fod yn eang ar agennau creigiau asid llaith addas ar bob masif

Amcan Cadwraeth ar gyfer Nodwedd 7: Sgri silicaidd o lefelau mynyddig i lefelau eira (Cod Cynefin UE: 8110)
§ Bydd gan y sgri symudol naturiol ar bob masif lystyfiant agored ar neu ymysg y clogfeini gyda Cryptogramma crispa, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Galium saxatile, Huperzia selago a fflora
bryoffytau eang ac amrywiol.
§ Ni fydd ymyrraeth ormodol i’r nodwedd o ganlyniad i weithgareddau gan bobl neu anifeiliaid

 Amcan Cadwraeth ar gyfer Merddyfroedd oligotroffig i fesotroffig gyda llystyfiant Littorelletea uniflorae a / neu Isoëto-Nanojuncetea (Cod Cynefin UE: 3130)
§ Mae gan bob un o’r llynnoedd fflora macroffyt sy’n cynnwys rhai o’r rhywogaethau nodweddiadol fel Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Isoetes lacustris, Myriophorum alterniflorum, Juncus bulbosus,
rhywogaethau Potamogeton a Subularia aquatic.
§ Ceidw’r llynnoedd, sydd heb gael eu cronni i’w defnyddio fel cronfeydd dŵr, eu proffil naturiol.
§  Mae’r holl lynnoedd yn dangos dosbarthiad cylchfaoedd tyfiant nodweddiadol o’r glannau i’r dŵr dyfnach.
§ Mae ansawdd y dŵr ymhob llyn o fewn y paramedrau sy’n addas i gefnogi’r fflora a’r ffawna nodweddiadol.
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Amcan Cadwraeth ar gyfer Rhostiroedd gwlyb Gogledd yr Iwerydd gydag Erica tetralix (Cod Cynefin UE: 4010)
§ Rhaid i’r nodwedd fod yn sefydlog neu gynyddu yn y tymor hir.
§ Yn nodweddiadol bydd y cynefin yn cynnwys Erica tetralix a Calluna vulgaris a mwsoglau ar is-haenau mawnaidd gwlyb gydag ystod o blanhigion bach blodeuol fel Llafn y Bladur Narthecium
ossifragum, Llysiau’r Groes Polygala serpyllifolia, Tafod y Gors Pinguicula vulgaris, hesg bach a Chwys yr Haul Drosera rotundifolia.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Rhostir Ewropeaidd Sych (Cod Cynefin UE: 4030)
§ Rhaid i’r nodwedd fod yn sefydlog neu gynyddu yn y tymor hir.
§ Caiff y cynefin ei ddominyddu gan o leiaf ddau fath o brysglwyni bychain, fel arfer Grug Calluna vulgaris a Llus Vaccinium mytillus, ond weithiau gall Eithin mân Ulex gallii neu Greiglus Empetrum nigrum
fod yn amlwg.
§ Bydd ystod oed cymysg i’r rhostir ar raddfa briodol sy’n cynnwys clwstwr o brysglwyni bach ifanc a chryf, clystyrau aeddfed ble mae grug yn mynd yn henaidd a’r holl ystodau oed rhyngddynt.
§ Ni fydd prysglwyni’r rhostir yn arddangos ffurfiau sydd yn nodweddiadol o orbori.
§ Ni fydd arwyddion llosgi aml na dychwelyd i laswelltir.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth

Amcan Cadwraeth ar gyfer Gorgorsydd (Cod Cynefin UE: 7130)
§ Dylai graddfa’r cynefin fod tua 1342 ha (fel yr hysbyswyd ar ffurflen wybodaeth N2K). Er hynny, mae’r ffigwr yn cynnwys swm sylweddol o orgors sydd wedi diraddio. Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod
faint o hyn y gellid ei adfer yn gynefin gorgors o ansawdd da.
§ Bydd gorgors o ansawdd da yn cynnal mathau nodweddiadol e.e. Sphagnum spp., oligotroffig, Plu’r Gweunydd Eriophourm spp, Grug Calluna vulgaris, Clychau’r Grug Erica cinerea, Creiglus Empetrum
nigrum, Llus coch Vaccinium vitis-idaea, a Llygaeron Vaccinium oxycoccus.
§ Ni fydd y cynefin cyfan yn dangos unrhyw arwyddion diraddio o ganlyniad i orbori, draenio neu losgi fel disbyddu prysglwyni bach a sphagna gyda mwy o orchudd glaswellt.
§ Ni fydd y cynefin sydd wedi ei ddiraddio yn dangos unrhyw arwyddion diweddar o ddiraddio pellach o ganlyniad i orbori, draenio neu losgi.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n effeithio ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth

Amcan Cadwraeth ar gyfer Pantiau ar is-haenau mawn y Rhynchosporion
§ Nid yw'r raddfa wedi ei mesur yn llawn gan fod natur y cynefin ar raddfa fach ac yn dameidiog o fewn brithwaith gorgors a rhostir gwlyb. Er hynny, dylai’r graddau fod o leiaf yr hyn sydd wedi ei fapio.
§ Bydd y cynefin a nodweddir gan Hesgen Bigwen Rhynchospora alba yn cynnal ystod o fathau o blanhigion fel Gwlyddyn Mair y gors Anagallis tenella, Grug Calluna vulgaris, Chwys yr haul Drosera
rotundifolia, Grug deilgroes Erica tetralix, Plu’r gweunydd Eriophorum angustifolium, Eurinllys y gors Hypericum elodes, Gwellt y gweunydd Molinia caerulea, Llafn y bladur Narthecium ossifragum, Dyfrllys y
gors Potamogeton polygonifolius, Sphagnum spp., a hesg byr,
§ Ni fydd unrhyw arwyddion o bori gormodol fydd yn golygu ardaloedd mawr o fawn moel ac efallai gorchudd sylweddol o frwyn Juncus spp.
§ Byddai draenio neu losgi yn niweidio’r cynefin yma ac ni ddylid caniatáu yr un o'r ddau weithgaredd ble gallai’r cynefin yma efallai gael ei effeithio.
§ Yng Nghwmffynnon, ac mewn ardaloedd bychain eraill ar y Glyderau, mae’r cynefin yn cynnal y math anghyffredin sef Cnwpfwsogl y gors Lycopodiella inundata. Yma byddem yn disgwyl gweld clytiau
bach o fawn moel sy’n cefnogi’r rhywogaeth. Mae llawer o’r ardaloedd yma efallai wedi eu hachosi drwy ruthr dŵr grymus yn hytrach na chan anifeiliaid yn pori

Amcan Cadwraeth ar gyfer Glaswelltir Nardus llawn rhywogaethau, ar is-haenau silicaidd mewn ardaloedd mynyddig
§ Bydd y maint yn o leiaf 10 hectar o’r cynefin i gynnwys 5 ha ar y llethrau uwchben Llyn Llydaw.
§ Bydd y glaswelltir yn cynnal ystod o fathau o blanhigion fel Clychau’r Eos Campanula rotundifolia, Effros Euphrasia spp. Tamaid y cythraul Succisa pratensis, Teim Gwyllt, Thymus polytrichus,
Rhwyddlwyn meddygol Veronica officinalis, Hesg cynnar Carex caryophyllea, Hesg y chwain Carex pulicaris, Hesg llwydlas Carex panicea, Mantell Fair Alchemila glabr.
§ Ni fydd unrhyw orchudd sylweddol o rywogaethau ymledol.
§ Mae Helyglys gorweddol, Epilobium brunnescens yn blanhigyn diethr sydd wedi hen sefydlu ar y safle ac fe gaiff ei dderbyn ar hyn o bryd gan nad yw hi’n ymddangos ei fod yn effeithio yn wael ar y
nodwedd. (Ar hyn o bryd nid oes gan CCGC wybodaeth am unrhyw fodd o’i leihau neu gael gwared ohono

Amcan Cadwraeth ar gyfer Feature 14: Hen goedydd derw digoes gydag Ilex a Blechnum
§ Mae’r graddau yn cynyddu.
§ Mae’r coetir yn cynnwys coed cynhenid lleol sy’n ffurfio canopi gan gynnwys: Quercus petraea, Betula pubescens, B. pendula, Fraxinus excelsior a Sorbus aucuparia.
§ Mae patrwm oedran cymysg yn y coetir.
§ Mae adfywio yn digwydd a gall hadau digonol dyfu i fod yn goed ifanc ac yn y pendraw yn goed canopi.
§ Nid oes unrhyw rywogaethau dieithr sylweddol.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Ffynhonnau caregog gyda ffurfiannau twffa (Cratoneuron)
§ Nid yw’r nodwedd yma yn Eryri yn ffurfio twffa ond dylai arddangos gorchudd o fwsoglau sy’n dominyddu fel Cratoneuron communatum, Philonotis fontana a Bryum pseudotriquetrum gyda phlanhigion
nodweddiadol aml fel Montia fontana, Chrysosplenium oppositifolium a Saxifraga stellaris.
§ Nid oes unrhyw gynnydd sylweddol mewn gorchudd glaswellt na brwyn.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Ffeniau alcain
§ Mae’r cynefin yn cynnwys tyfiant a ddylanwadir gan beth cyfoethogiad sail, ble mae mwsoglau brown (fel Scorpidium scorpioides, Cratoneuron commutatum a Drepanocladus revolvens) yn bresennol. Mae

mathau hesg bach fel Carex viridula, C. panicea, C. dioica C. pulicaris ac Eriophorum spp yn bresennol ac fel arfer hefyd Pinguicula vulgaris.

Amcan Cadwraeth ar gyfer ffurfiannau Alpaidd arloesol o’r Caricion bicolorisatrofuscae
§ Mae’r nodwedd yn cynnwys tyfiant cyfoethog ei sail gaiff ei lifolchi yn gyson gan ddŵr oer.
§ Dylai’r cynefin fod â gorchudd bryoffytau uchel gan gynnal alpinau arctig fel Saxifraga oppositifolia, S. stellaris a Thalictrum alpinum. Dylai Juncus triglumis fod yn bresennol a hesg fel Carex viridula.
§ Ni ddylai fod unrhyw fathau nad ydynt yn gynhenid.
§ Dylai’r planhigion blodeuol fedru blodeuo a chreu hadau heb amhariad oherwydd pori.
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Amcan Cadwraeth ar gyfer Llyriad nofadwy Luronium natans
§ Mae lleiafswm Luronium natans yn tyfu yn Llyn Cwmffynnon.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Mwsogl pluog main gwyrdd Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus
§ Mae’r mwsogl yn bresennol yn nhir gwlyb A a B yng Nghwm Afon Llafar.
§ Dylai’r llystyfiant cysylltiedig gael ei ddominyddu gan frwyn a hesg gyda <20. o dyfiant brwyn.
§ Dylai fod llai na 10% o ddaear noeth wedi ei aflonyddu o fewn y tir gwlyb

Pen y Gogarth/
Great Orme's
Head ACA

§ Rhostir sych
Ewropeaidd;

§ Glaswelltir sych lled-
naturiol a phrysgdir: ar
is-haenau o galch
(Festuco-Brometalia);

§ Clogwyni môr gyda
llystyfiant ar hyd
arfordiroedd Môr
Iwerydd a Môr Llychlyn

Amcan Cadwraeth ar gyfer Rhostir sych Ewropeaidd
§ Mae'r rhostir sych ar dros 25% o arwynebedd y safle.
§ Rhoddir cyfle i'r rhostir sych ymestyn ar draul brwyn ac eithin ond nid ar draul y glaswelltir lled naturiol.
§ Mae'r rhostir sych, yn ogystal â grug, grug lledlwyd ac eithin mân yn hawlio'r safle.
§ Mae o leiaf 33% o'r rhostir sych yn gyfoethog o rywogaethau, yn cynnwys y planhigion a ganlyn: rhosyn y graig, crogedyf, peiswellt y waun, hesgen oleulas, bwtsiasen y gog, teim gwyllt, a'r feillionen

hopysaidd.
§ Ceir cyfnodau o arloesi a thyfu llystyfiant rhostir.
§ Cedwir llygad ar rywogaethau cystadleuol sy'n arwydd o ddiffyg rheoli, brwyn Pteridium aquilinum, eithin Ulex europaeus a rhywogaethau prysgwydd a choed.
§ Mae'r holl ffactorau sy'n cael effaith ar gyflawni'r amodau hyn dan reolaeth

Amcan Cadwraeth ar gyfer Glaswelltiroedd sych lled naturiol a nodweddion tir prysg: ar bridd calchaidd (Festuco – Brometalia)
§ Mae'r tiroedd sych lled naturiol yn ymestyn dros 35% o arwynebedd y safle.
§ Rhoddir cyfle i'r tiroedd sych lled naturiol ymestyn ar draul brwyn ac eithin ond nid ar draul rhostir sych.
§ Mae'r glaswelltiroedd sych lled naturiol yn gymysgedd o rywogaethau o berlysiau glaswellt a hesg nodweddiadol sy'n cynnwys, y cor-rosyn lledlwyd, rhosyn y graig, gwyddlwyn cyffredin, teim gwyllt,

crogedyf, y feillionen hopysaidd, peiswellt y waun, brigwellt cribog, glaswellt crynedig, ceirchwellt culddail, yr hesgen oleulas a'r hesgen gynnar.
§ Mae cenau sy'n byw yn y ddaear, mwsoglau blaenffrwythol a chraig a phridd caled i'w gweld yn y glaswelltir byr agored.
§ Mae rhywogaethau sy'n arwydd o welliant amaethyddol a/neu sathru yn brin neu'n absennol.
§ Mae rhywogaethau coed a phrysgwydd brodorol a brwyn yn brin neu'n absennol.
§ Nid oes rhywogaethau ymledol anfrodorol megis y Cotoneaster sy'n tyfu'n isel ac yn creu carped.
§ Mae'r holl ffactorau sy'n cael effaith ar gyflawni'r amodau hyn dan reolaeth.

Amcan Cadwraeth ar gyfer Clogwyni môr â llystyfiant arfordiroedd yr Iwerydd a'r Baltig
§ Ni fydd clogwyni'r môr a'u glaswelltir arforol byr cysylltiedig ar ddim mwy na 5% o'r safle, ac eithrio os bydd y clogwyni'n dymchwel mewn trychineb naturiol.
§ Bydd llystyfiant sy'n tyfu ar y clogwyni ac mewn agennau yn tyfu'n naturiol ar rannau addas o'r clogwyni trwy'r holl safle.
§ Bydd y llystyfiant yn cynnwys planhigion brodorol megis cawl y môr Brassica oleracea.
§ Ni fyddir yn annog planhigion dringo megis eiddew Hedera helix a'r triaglog goch anfrodorol Centranthus ruber i ledaenu.
§ Peiswellt talsyth a rhywogaethau nodweddiadol megis clustog Fair a llyriad corn y carw fydd yn hawlio'r glaswelltir arforol byr.
§ Mae'r holl ffactorau sy'n cael effaith ar gyflawni'r amodau hyn dan reolaeth.

Mwyngloddiau
Fforest Gwydir
/ Gwydyr
Forest Mines
ACA

§ Glaswelltir calminaraidd
o’r math Violetalia
calaminariae; a

§ Rhinopholus
hipposideros (Ystlum
Pedol Lleiaf)

Amcan Cadwraeth ar gyfer Glaswelltir calminaraidd o’r math Violetalia calaminariae
§ Mae’n rhaid i’r ardal o laswelltir calminaraidd fod yn sefydlog (yn seiliedig ar y graddau ar adeg yr hysbysiad ACA), neu’n cynyddu yn y tymor hir, a bydd i’w ganfod ym mhob uned reoli.
§ Bydd gweddill yr unedau rheoli nad ydynt wedi’i amlygu ar gyfer glaswelltir calminaraidd yn cael eu cynnal mewn cyflwr ffafriol ar gyfer yr ystlum pedol lleiaf.
§ Gellir disgrifio’r glaswelltir calminaraidd naill ai fel “glaswelltir calminaraidd gyda Ditrichum plumbicola” neu “glaswelltir calminaraidd (gwastraff metel) heb Ditrichum plumbicola”.
§ Diffinnir glaswelltir calminaraidd gyda D. plumbicola fel math o lystyfiant sydd yn nodweddiadol yn denau ac yn wael o ran rhywogaethau. Mae’r is-haen yn amrywio o sgri mân, drwodd i glai mân i wastraff

tebyg i silt. Mae’r is-haen yn cynnwys cyfoeth o fetel trwm (plwm a sinc) sy’n arwain at brinder tacsonau o fewn y cynefin. Yn aml, mwsoglau a llysiau’r afu (e.e. Polytrichum piliferum, Jungermanniana
gracillima, Weissia controversa, Dicranella heteromalla, Pholia nutans a Cephaloziella spp.) yw’r unig dacsonau a geir yn gysylltiedig â D. plumbicola.

§ Nodweddir glaswelltir calminaraidd (gwastraff metel) heb D. plumbicola gan wastraff mwynglawdd sy’n cynnwys cyfoeth o fetel trwm, sydd wedi’i gramennu â chennau (yn aml, rhywogaethau
Stereocaulon). Rhwng y blociau o wastraff lle mae hwmws yn casglu, mae planhigion is ac uwch yn tyfu gyda rhywfaint o oddefiant i wenwyn metelau trwm. Bydd mwsoglau a llysiau’r afu’n aml yn
dominyddu’r llystyfiant, fodd bynnag, mewn llecynnau ag iddynt hwmws dyfnach, gall rhedyn ac angiospermau ddominyddu. Yn aml, canfyddir Asplenium septentrionale (Duegredynen Fforchog), Silene
uniflora (Gludlys Arfor) a Thlaspi caerulescens (Codywasg y Mwynfeydd) yn gysylltiedig â phlanhigion uwch ar y gwastraff mwynglawdd.

§ Dylai rhywogaethau llydanddail, conifferaidd, egsotig a phrysg fod yn absennol o’r clystyrau glaswelltir calminaraidd, oherwydd y bydd y planhigion uwchben yn cysgodi’r rhywogaethau mwsogl a chennau
sy’n tyfu’n arafach, ac mewn amser byddant yn mygu’r planhigion isaf gyda deunydd gwasarn.

§ Bydd clustogfa 10m, yn glir o lystyfiant conifferaidd, yn cael ei gynnal o amgylch y clystyrau o laswelltir calminaraidd gyda D. plumbicola.
§ Bydd aflonyddu o ganlyniad i effaith pobl a gweithgareddau hamdden yn absennol o’r glaswelltir calminaraidd.
§ Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Amcan Cadwraeth ar gyfer yr Ystlum Pedol Lleiaf Rhinolophus hipposideros
§ Bydd y safle’n cynnal poblogaeth gynaliadwy o ystlumod pedol lleiaf yn ardal Fforest Gwydir.
§ Bydd y boblogaeth yn hyfyw yn y tymor hir, gan gydnabod yr amrywiadau ym mhoblogaeth y rhywogaeth.
§ Ni fydd ystod naturiol ystlumod pedol lleiaf yn cael ei leihau ac nid yw’n debygol o gael ei leihau yn y dyfodol y gellir ei ragweld.
§ Bydd y mwyngloddiau ar y safle yn y cyflwr gorau posibl i gynnal y poblogaethau.
§ Mae digon o gynefinoedd porthiant ar gael, ac o ran ffactorau fel aflonyddu, amharu ar linellau hedfan, a marwolaeth drwy ysglyfaethu neu wrthdrawiad a cherbydau, ynghyd â newidiadau mewn rheoli

cynefinoedd a fyddai’n lleihau’r ffynhonnell fwyd sydd ar gael, nid ydynt ar lefelau a allai achosi unrhyw ddirywiad ym maint neu ystod y boblogaeth.
§ Mae ardal ddigon mawr o gynefin addas o amgylch y clwydydd i gynnal y boblogaeth ystlumod, gan gynnwys rhwydweithiau parhaus o goetiroedd llydanddail a chonifferaidd cysgodol, ynghyd â llinellau

coed, sy’n cysylltu’r amryw glwydydd gydag ardaloedd o laswelltir a dŵr agored ag ynddynt gyfoeth o bryfetach.
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§ Mae’r modd y rheolir y cynefinoedd o amgylch yn briodol ac mae’n ddigon diogel i sicrhau nad yw’n debygol y bydd unrhyw leihad ym maint neu ystod y boblogaeth, nac unrhyw ddirywiad yng ngraddau
neu ansawdd cynefinoedd magu, chwilota am borthiant neu aeafgysgu.

§ Mae’r holl ffactorau sy’n cael effaith ar gyflawni’r amodau hyn o dan reolaeth.

Y Fenai a Bae
Conwy / Menai
Strait and
Conwy Bay
ACA

§ Cilfachau a baeau bas
mawr;

§ Fflatiau llaid a fflatiau
tywod nad ydynt o dan
ddŵr môr adeg llanw
isel;

§ Riffiau;
§ Banciau tywod ag

iddynt ddŵr môr bas
drostynt bob amser; a

§ Ogofâu môr sydd dan
ddŵr neu’n rhannol dan
ddŵr.

Dylai cynefinoedd a chymunedau gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol barhau i gynnwys rhesi o gynefinoedd gwaddod a'u cymunedau biolegol cysylltiedig, yn amrywio o dywod sy'n agored i'r tonnau,
trwodd i laid cysgodol a gro lleidiog wedi'i ysgubo gan y llanw. Mewn sawl ardal, megis Traeth Lafan ac o amgylch Aber Conwy, bydd y nodwedd yn cynnwys brithwaith deinamig o fathau o waddod, gyda
chymunedau cysylltiedig, tra bo disgwyl i waddodion rhynglanwol eraill, megis mannau cysgodol yn y Fenai gael sefydlogrwydd tymhorol a gofodol. Ar y lan isaf eithaf yng ngorllewin Afon Menai a Bae Conwy,
disgwylir dynamiaeth rhwng y nodweddion fflat llaid a fflat tywod rhynglanwol a banc tywod islanwol, yn dibynnu ar y prif amodau ffisegol. Am ragor o wybodaeth am Draeth Lafan, cyfeiriwch hefyd at y
‘Datganiad Gweledigaeth’ ar gyfer yr Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a’r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Byddai disgwyl i ansawdd cymunedau gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol, y mae gweithgareddau megis cloddio am abwyd a defnyddio cerbydau ar y traeth yn cael effaith arnynt, wella a dod yn fwy
amrywiol trwy ddulliau rheoli priodol. Wrth i ansawdd y dŵr yn yr ardal wella, mae disgwyl i welyau corwellt y gamlas Zostera noltei ymestyn eu hamrediad a'u gwasgariad yn y safle. Mae disgwyl i gynefinoedd
a chymunedau eraill yn y nodwedd hon un ai gynnal eu cyflwr neu wella. Tra bo pysgodfeydd y cerrig gleision yn parhau i weithredu ym mhen dwyreiniol a gorllewinol y Fenai, yn ogystal ag yn Aber Conwy,
bydd gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol yn yr ardal hon yn parhau yno ond ar eu newydd wedd. Ar hyn o bryd nid oes gofyn adfer y mannau hyn o wastadeddau llaid a thywod.

Dylai'r rîff barhau i gynnwys amrywiaeth o gynefinoedd gwaddod a phridd a'u cymunedau biolegol cysylltiedig, a hynny ar wahanol fathau o bridd caled trwy'r safle. Mae mathau o briddoedd yn amrywio o
gynefinoedd calchfaen a chlai i ardaloedd o bridd caled isarforol wedi'u hysgubo gan y llanw, yn cynnwys clogfeini a chreigwelyau. Mae disgwyl i ansawdd rhai nodweddion o glogfeini rhynglanwol wella a dod
yn fwy amrywiol trwy ddulliau rheoli priodol. Mae disgwyl i fannau eraill yn y nodwedd hon un ai gynnal eu cyflwr neu wella.

Dylai nodwedd y banciau tywod islanwol barhau i gynnwys cynefinoedd o waddodion symudol neu hynod symudol a'u cymunedau cysylltiedig. Ar y rhan isaf un o'r traeth yng ngorllewin y Fenai a Bae Conwy,
mae disgwyl rhyw ynni rhwng nodweddion y banciau tywod islanwol a'r gwastadeddau llaid a thywod rhynglanwol, gan ddibynnu ar yr amodau ffisegol cryfaf. At hyn, mae disgwyl i fanciau tywod ym Mae Conwy
a Thraeth Coch barhau i fod yn rhan o batrwm amrywiol, deinamig o waddodion arfordirol, isarforol bas yn y ddau fae ac mae'n bosib y byddant yn amrywio yn unol â'r amodau ffisegol cryfaf.

Dylai nodwedd y bae mawr bas gynnwys amrywiaeth o gynefinoedd gwaddodion a phridd caled a'u cymunedau biolegol cysylltiedig, gydag ystod eang o amodau ffisegol, o amodau lle ceir cysgod gan y tonnau
a lle bydd y llanw yn ysgubo ym mhen dwyreiniol y Fenai trwodd i amodau lle mae'r safle'n fwy agored i donnau a'r arfordir ei hun yn fwy agored ym mae Conwy. Dylai'r gwaddodion islanwol yn yr amfae
gynnwys brithwaith deinamig o fathau o waddod, gyda chymunedau cysylltiedig a allai arddangos amrywiaeth tymhorol a gofodol sylweddol, dan ddylanwad yr amodau ffisegol cryfaf. Mae disgwyl i fannau
tywodlyd yn llawn llaid yn Nhraeth Coch a Bae Conwy barhau, tra bo disgwyl i'r bae mawr bas barhau i fod yn fan bwydo a bridio i amrywiaeth o bysgod. Mae disgwyl i gynefinoedd a chymunedau penodol yn y
bae mawr bas (mae nifer ohonynt yn rhan o nodweddion cynefinoedd eraill) wella o ran ansawdd a dod yn fwy amrywiol dan ddulliau rheoli priodol. Mae disgwyl i fannau eraill yn y nodwedd hon un ai gynnal eu
cyflwr neu wella.

Dylai ogofâu'r môr barhau i gynnwys ogofâu rhynglanwol ac islanwol, hafnau, holltau a thwnelau yn y pridd calchfaen o amgylch Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch ac arfordir gogledd-ddwyrain Môn.

Mae iechyd ac ansawdd y pum nodwedd o gynefin yr ACA yn rhyngberthynol a gallant hefyd ddibynnu ar gyflwr cynefinoedd arforol eraill yn y safle nad oes iddynt nodweddion, yn ogystal ag elfennau
strwythurol a swyddogaethol yr ecosystem arforol.

Mae'r Fenai a Bae Conwy yn cynnal economi arfordirol bywiog, gydag amrywiaeth o weithgareddau masnachol a hamdden yn dibynnu ar yr ardal. Yn eu tro, mae nifer o'r rhain yn dibynnu ar iechyd ac ansawdd
tymor hir yr amgylchedd arforol. Ni ellir cyflawni gweledigaeth NRW ar gyfer yr ACA a’i nodweddion heb help a chydweithrediad y rheiny sy’n defnyddio’r ardal arforol o fewn ac o amgylch y safle. Mae’r NRW a
rhanddeiliaid eraill wrthi’n archwilio ymagweddau i gyflawni’r weledigaeth hon, gan gynnwys cymryd ymagwedd integredig tuag at weithgareddau rheoli yn yr ardal arforol.
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Atodiad D       Matrics o Fygythiadau a Phwysau ar gyfer Pob Safle Dynodedig Ewropeaidd
Tabl D.1: Bygythiadau a Phwysau a Nodwyd ar gyfer Pob Safle Dynodedig Ewropeaidd

(Oren = Bygythiad/Pwysau wedi’i nodi, Gwyrdd = Bygythiad/Pwysau ddim yn berthnasol, H = Lefel uchel o effaith yn bosibl, M= lefel ganolig o effaith yn bosibl, L= lefel isel o effaith yn bosibl, +/- = yn dynodi p’un a yw effaith gadarnhaol neu negyddol yn debygol))

Safle Ewropeaidd

Bygythiadau, pwysau a gweithgareddau a allai effeithio’r safle fel yr amlinellir o fewn yr hyn sydd wedi’i nodi ar gyfer y safle
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Traeth Lafan, Bae Conwy M+ M+
M
+ H- H-

Bae Lerpwl M- M- H- H- H- H- L- H+ M- M- M- M- M- H- M-
Coedwigoedd Dyffryn Elwy M- H- M- H- M- M+
Coedwigoedd Penrhyn
Creuddyn H- H- L- M- M- L-

M+
/M- H-

Coedydd Aber L- M- H- H- H- M- M-

Eryri
M-

M+
/
H- M- L- L- M+ M- H- M- H- L-

H+
/M- H- M-

Pen y Gogarth H-
M+
/H- M- M+

M+
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M
+ H- M- H- M-

Mwyngloddiau Fforest Gwydir H- M- H+ L- H- H- H- L- H-

Y Fenai a Bae Conwy M+ M+ M+ H- M+
M
+ H- H- H- H- M-

BYGYTHIAD NEU BWYSAU ALLANOL
Migneint-Arenig-Dduallt H- M- M- H-
Traeth Lafan, Bae Conwy H- H-
Bae Lerpwl M- M- H- H- H- L- M- L+ M- M- M- H-
Coedwigoedd Dyffryn Elwy M- H- M- M-
Coedwigoedd Penrhyn
Creuddyn

M
- M- L- M-

Coedydd Aber H- H- M-

Eryri M- M- H- L-
H+
/M- M-

Pen y Gogarth M- H- M-
Mwyngloddiau Fforest Gwydir H- H- H-
Y Fenai a Bae Conwy H- H- H- H- M-



Conwy Replacement Local Development Plan
Habitats Regulation Assessment

35

Atodiad E      Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol y CDLl Newydd sy’n Datblygu
Tabl E.1: Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol y CDLl Newydd sy’n Datblygu

Cyfeirnod
y Safle

Math o Safle Enw’r Safle Dwyreiniadau Gogleddiadau Arwynebedd
y Safle (Ha)

Defnydd Strategol

Safleoedd Ymgeisiol lle mae’r defnydd tir arfaethedig yn hysbys
39 Ardal Strategaeth

Datblygu’r Arfordir
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) 278699.64 379857.29 5.00 Yn cynnwys Tai Defnydd Cymysg (400 o Gartrefi, y byddai 140 ohonynt yn

dai fforddiadwy), Ysgol Gynradd, ac 1 Hectar o Dir Cyflogaeth B1,
Rhandiroedd, Mannau Hamdden, Seilwaith Gwyrdd a Chysylltiadau Teithio
Llesol.  Linkages. Y safle i’w ddatblygu’n raddol rhwng 2024 a 2031.

68 Ardal Strategaeth
Datblygu’r Arfordir

Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) 287589.34 377715.81 15.17 Yn cynnwys Tai (450 o Gartrefi, y byddai 90 ohonynt yn dai fforddiadwy),
Rhandiroedd, Mannau Hamdden, Seilwaith Gwyrdd a Chysylltiadau Teithio
Llesol. Y safle i’w ddatblygu’n raddol rhwng 2024 a 2033.

86 Ardal Strategaeth
Datblygu’r Arfordir

Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) 268529.09 375229.88 7.03 Yn cynnwys 400 uned breswyl (y bydd 80 yn dai fforddiadwy), Ysgol
Gynradd, Rhandiroedd, Mannau Hamdden, Seilwaith Gwyrdd a
Chysylltiadau Teithio Llesol rhwng 2021 a 2029.

119 Ardal Strategaeth
Datblygu’r Arfordir

Tir i’r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele 295505.04 377199.49 8.55 Cyflogaeth Defnydd Cymysg (4.7 Hectar o B1, B2 a B8), Mannau
Hamdden, Rhandiroedd, Ysgol Gynradd, Seilwaith Gwyrdd a Chysylltiadau
Teithio Llesol. Y safle i’w ddatblygu’n raddol rhwng 2021 a 2027.

163 Ardal Strategaeth
Datblygu Gwledig

Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst 279599 362395 23.9 Yn cynnwys Tai (200 Gartrefi y byddi 70 ohonynt yn dai fforddiadwy),
Rhandiroedd, Mannau Hamdden, Seilwaith Gwyrdd a Chysylltiadau Teithio
Llesol. Y safle i’w ddatblygu’n raddol rhwng 2021 a 2026.

Safleoedd Ymgeisiol lle mae’r defnydd posibl wedi’i ragweld
9 Safle Ymgeisiol Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf 283958.32 377173.55 3.73 Heb ei nodi

30 Safle Ymgeisiol Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno 278343.56 381865.25 1.34 Heb ei nodi
32 Safle Ymgeisiol Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy 280715.7 375691.45 4.57 Heb ei nodi
33 Safle Ymgeisiol Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy 280266.41 375249.1 5.60 Heb ei nodi
34 Safle Ymgeisiol Tir ger y Y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno 280983.25 377415.07 1.65 Heb ei nodi
35 Safle Ymgeisiol Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd 281683.01 377845.84 3.90 Heb ei nodi
41 Safle Ymgeisiol Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn 285426.69 377683.97 5.86 Heb ei nodi
57 Safle Ymgeisiol Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy 279161.42 379174.67 3.91 Heb ei nodi
67 Safle Ymgeisiol Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno 281088.82 377819.18 9.78 Heb ei nodi
74 Safle Ymgeisiol Tir i’r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy 277428.28 377611.49 3.68 Heb ei nodi
76 Safle Ymgeisiol Tir i’r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (safle 2), Conwy 277249.16 377484.47 7.91 Heb ei nodi
79 Safle Ymgeisiol Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele 293185.24 378092.77 3.98 Heb ei nodi
84 Safle Ymgeisiol Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan 268815.6 374658.41 3.47 Heb ei nodi
87 Safle Ymgeisiol Tir i’r de a’r dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn 287278.05 376675.33 6.11 Heb ei nodi
91 Safle Ymgeisiol Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno 279142.18 379804.01 6.01 Heb ei nodi
92 Safle Ymgeisiol Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan- y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn 282569.65 379569.68 2.69 Heb ei nodi

103 Safle Ymgeisiol Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno 279331.27 380622.95 3.85 Heb ei nodi
104 Safle Ymgeisiol Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn 281428.57 380802.96 8.73 Heb ei nodi
108 Safle Ymgeisiol Tir ym Mryniau ger Ysbyty Llandudno, Llandudno 278425.95 380521.7 12.60 Heb ei nodi
111 Safle Ymgeisiol Cwm Howard, Llandudno 278633.94 380779.98 3.08 Heb ei nodi
113 Safle Ymgeisiol Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan y Fron Road, Abergele 295096.95 376811.91 29.39 Heb ei nodi
114 Safle Ymgeisiol Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele 294312.74 376023.61 16.71 Heb ei nodi
115 Safle Ymgeisiol Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 289822.8 378136.83 15.08 Diwydiannol – estyniad posibl i’r chwarel
120 Safle Ymgeisiol Tir yn St George Road, Abergele 295402.52 377000.11 4.80 Heb ei nodi
122 Safle Ymgeisiol Ty Mawr, Hen Golwyn 288203.31 377732.58 12.52 Heb ei nodi
149 Safle Ymgeisiol Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele 294522.81 376506.93 3.10 Heb ei nodi
156 Safle Ymgeisiol Tir i’r gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno 280476.92 378502.26 7.72 Heb ei nodi
157 Safle Ymgeisiol Tir i’r de o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan 267849.12 374247.28 19.78 Heb ei nodi
158 Safle Ymgeisiol Tir i'r gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas 291114.43 378285.25 9.31 Heb ei nodi
159 Safle Ymgeisiol Tir i'r de o Ffordd Abergele, Llanddulas 291178.96 378022.06 8.45 Heb ei nodi
162 Safle Ymgeisiol Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn 287592.73 376796.26 14.39 Heb ei nodi
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Tabl E-2: Lleoliad Safleoedd Ymgeisiol mewn perthynas â Safleoedd Ewropeaidd

ALLWEDD:

Ydy
Cadarnheir fod y Safle Ymgeisiol o
fewn 15km o Safle Dynodedig
Ewropeaidd

Nac
ydy

Cadarnheir fod y Safle Ymgeisiol
dros 15km o Safle Dynodedig
Ewropeaidd

Safle Ewropeaidd
Enw’r Safle Ymgeisiol Migneint-

Arenig-
Dduallt
(ACA/AGA)

Traeth Lafan
Bae Conwy
(ACA/AGA)

Bae Lerpwl
(ACA/AGA)

Coedwigoedd
Dyffryn Elwy
(ACA)

Coedwigoedd
Penrhyn Creuddyn
(ACA)

Coedydd
Aber (ACA)

Eryri (ACA) Pen y
Gogarth
(ACA)

Mwyngloddiau
Fforest Gwydir
(ACA)

Y Fenai a Bae
Conwy (ACA)

Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir ger y Y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir i’r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir i’r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (safle 2), Conwy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir i’r de a’r dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan- y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir ym Mryniau ger Ysbyty Llandudno, Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Cwm Howard, Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan y Fron Road, Abergele Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir i’r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir yn St George Road, Abergele Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Ty Mawr, Hen Golwyn Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir i’r gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir i’r de o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Tir i'r gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir i'r de o Ffordd Abergele, Llanddulas Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn Ydy Nac ydy Ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy Ydy Nac ydy Ydy
Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy
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Atodiad F      Asesiad o Effeithiau Arwyddocaol Tebygol Safleoedd Ymgeisiol
ALLWEDD:

X
(X) yw lle ystyrir nad oes unrhyw lwybrau effaith posibl sy’n golygu y gallai’r Prosiect arwain at
effeithiau arwyddocaol tebygol, o ran y bygythiad/pwysau a nodwyd ar gyfer bob Safle
Ewropeaidd.

 Y

(Y) yw lle nodir llwybrau effaith posibl sy’n golygu y gallai’r Prosiect arwain at effeithiau
arwyddocaol tebygol o ran bygythiad/pwysau a nodwyd sydd â’r potensial i effeithio amcanion
cadwraeth y Safle Ewropeaidd.

Tabl F.1: Tabl Crynodeb o Safleoedd Ymgeisiol sy’n debygol o fod angen Asesiad Priodol

Migneint-
Arenig-
Dduallt

(ACA/AGA)

Traeth Lafan
Bae Conwy
(ACA/AGA)

Bae Lerpwl
(ACA/AGA)

Coedwigoedd
Dyffryn Elwy

(ACA)

Coedwigoedd
Penrhyn Creuddyn

(ACA)

Coedydd
Aber (ACA)

Eryri
(ACA)

Pen y Gogarth
(ACA)

Mwyngloddiau
Fforest Gwydir

(ACA)

Y Fenai a Bae
Conwy (ACA)

Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Ydy
Tir i’r De a’r Dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre, Bae
Colwyn

Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy

Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir ym Mryniau ger Ysbyty Llandudno, Llandudno Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Cwm Howard, Llandudno Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan Y Fron Road, Abergele Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir i’r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir yn St George Road, Abergele Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Ty Mawr, Hen Golwyn Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd
Llandudno

Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy

Tir i’r de o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir i’r Gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Tir i’r De o Ffordd Abergele, Llanddulas Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy
Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Nac ydy Ydy Nac ydy Ydy Nac ydy

Y blychau hynny mewn gwyrdd (Nac ydy) sy’n dangos lle ystyrir nad oes unrhyw lwybrau effaith posibl sy’n golygu y gallai’r CDLl Newydd sy’n datblygu arwain at effeithiau arwyddocaol tebygol mewn perthynas â’r bygythiad/pwysau a
nodwyd ar gyfer bob Safle Ewropeaidd. Mae hyn oherwydd bod y defnydd disgwyliedig o’r Safle Ymgeisiol yn annhebygol o achosi newidiadau digonol a fyddai’n arwain at fygythiadau neu bwysau o ran y Safle Ewropeaidd. Y blychau hynny
mewn oren (Ydy) sy’n dangos lle nodir llwybrau effaith posibl sy’n golygu y gallai’r CDLl Newydd sy’n datblygu arwain at effeithiau arwyddocaol tebygol o ran bygythiad/pwysau a nodir sydd â’r potensial i effeithio amcanion cadwraeth y
Safle Ewropeaidd. Nodir y sail resymegol mewn perthynas â’r effeithiau arwyddocaol tebygol posibl o ran safleoedd strategol yn Nhabl F.2 isod.
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Tabl F.2: Migneint-Arenig-Dduallt (ACA/AGA)

Enw’r Safle

Hela a chasglu anifeiliaid gwyllt (daearol), gan gynnwys
difrod a achosir gan anifeiliaid hela (dwysedd gormodol),
a chymryd/symud anifeiliaid daearol (gan gynnwys
casglu pryfaid, ymlusgiaid, amffibiaid, adar rheibus, ac
ati, trapio, gwenwyno, potsio, rheoli rheibwyr, dal yn
ddamweiniol (e.e. oherwydd offer pysgota) ac ati)

Llygru dŵr
daear
(tarddleoedd
penodol a
tharddleoedd
gwasgaredig)

Newidiadau
mewn amodau
hydrolig a
achoswyd gan
bobl

Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf X X X
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno X X X
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy X X X
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy X X X
Tir ger y Y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno X X X
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd X X X
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) X X X
Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn X X X
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy X X X
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno X X X
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) X X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X X X
Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele X X X
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan X X X
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) X X X
Tir i’r De a’r Dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn X X X
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno X X X
Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn X X X
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno X X X
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn X X X
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X X X
Cwm Howard, Llandudno X X X
Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan Y Fron Road, Abergele X X X
Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele X X X
Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 X X X
Tir i’r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele X X X
Tir oddi ar St George Road, Abergele X X X
Ty Mawr, Hen Golwyn X X X
Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele X X X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno X X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas X X X
Tir i’r De o Ffordd Abergele, Llanddulas X X X
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn X X X
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Tabl F.3: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â Thraeth Lafan, Bae Conwy (ACA/AGA)

Enw’r Safle Ymgeisiol Newidiadau mewn amodau hydrolig a achoswyd gan bobl
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno X
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy X
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy X
Tir ger y Y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno X
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd X
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) X
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy X
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan Y
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) Y
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno X
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno X
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X
Cwm Howard, Llandudno X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno X
Tir i’r De o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan Y

Tabl F.4: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â Bae Lerpwl (ACA/AGA)

Enw’r Safle Mwyngloddio
a chwarela

Ffyrdd,
llwybrau a
rheilffyrdd

Llinellau
cyfleustodau
a
gwasanaethau

Gweithgareddau
chwaraeon a hamdden
awyr agored,
gweithgareddau hamdden

Llygredd i
ddyfroedd wyneb
(llynnol a daearol,
morol a lled hallt)

Llygredd
dŵr morol

Newidiadau mewn
amodau hydrolig a
achoswyd gan bobl

Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf X X X X Y Y Y
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno X X X Y Y Y X
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy X X X X X X X
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy X X X X X X X
Tir ger y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno X X X X X X X
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd X X X X X X X
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) X X X X X X X
Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn X X X Y Y X X
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy X X X X X X X
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno X X X X X X X
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) X X X Y Y X Y
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X X X X X X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X X X X X X X
Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele X X X Y Y Y Y
Tir i’r De a’r Dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn X X X Y Y X X
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos,
Llandudno

X X X X X X X

Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre,
Bae Colwyn

X X X Y Y X X

Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno X X X X X X X
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn X X X Y Y X X
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X X X X X X X
Cwm Howard, Llandudno X X X X X X X
Tir yn Nhandderwen and off Tan Y Fron Road, Abergele X X X Y X X X
Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele X X X Y X X X
Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 Y Y Y Y Y
Tir i’r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele X Y X X X
Tir oddi ar St George Road, Abergele X Y X X X
Ty Mawr, Hen Golwyn X Y Y X X
Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele X Y X X X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2),
Cyffordd Llandudno

X X X X X X X

Tir i’r Gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas X X X Y Y Y Y
Tir i’r De o Ffordd Abergele, Llanddulas X X X Y Y Y Y
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn X X X Y Y X X
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Tabl F.5: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â Choedwigoedd Dyffryn Elwy (ACA)

Enw’r Safle Ymgeisiol Llygru dŵr daear (tarddleoedd penodol a tharddleoedd gwasgaredig) Llygredd aer, llygryddion yn yr awyr
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) X X
Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele X X
Tir i’r De a’r Dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn X X
Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan Y Fron Road, Abergele X X
Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele X X
Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 X X
Tir i’r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele X X
Tir oddi ar St George Road, Abergele X X
Ty Mawr, Hen Golwyn X X
Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas X X
Tir i’r De o Ffordd Abergele, Llanddulas X X
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn X X

Tabl F.6: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â Choedwigoedd Penrhyn Creuddyn (ACA)

Enw’r Safle Ymgeisiol Strwythurau chwaraeon a hamdden
Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf X
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno X
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy X
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy X
Tir ger y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno Y
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd Y
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) Y
Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn X
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy Y
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno Y
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan X
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) X
Tir i’r De a’r Dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn X
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno Y
Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn Y
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno Y
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn Y
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X
Cwm Howard, Llandudno X
Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan Y Fron Road, Abergele X
Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele X
Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 X
Ty Mawr, Hen Golwyn X
Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno Y
Tir i’r De o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas X
Tir i’r De o Ffordd Abergele, Llanddulas X
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn X
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Tabl F.7: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â Choedydd Aber (ACA)

Enw’r Safle Llygredd dŵr morol Llygredd aer, llygryddion yn yr awyr
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno X X
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy X X
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy X X
Tir ger y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno X X
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd X X
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) X X
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy X X
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X X
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan X x
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) X x
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno X X
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno X X
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn X X
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X X
Cwm Howard, Llandudno X X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno X X
Tir i’r De o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan X X
Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst X X

Tabl F.8: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig ag Eryri (ACA)

Enw’r Safle Rheoli a Defnyddio
Coedwigoedd a
Phlanhigfeydd

Llygru dŵr daear (tarddleoedd
penodol a tharddleoedd
gwasgaredig)

Llygredd aer,
llygryddion yn yr
awyr

Tân a Llethu
Tân

Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno X X X X
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy X X X X
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy X X X X
Tir ger y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno X X X X
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd X X X X
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) X X X X
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy X X X X
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno X X X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X X X X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X X X X
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan X X Y X
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) X X Y X
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno X X X X
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno X X X X
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn X X X X
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X X X X
Cwm Howard, Llandudno X X X X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno X X Y X
Tir i’r De o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan X X X X
Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst X X Y X



Conwy Replacement Local Development Plan
Habitats Regulation Assessment

42

Tabl F.9: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â Phen y Gogarth (ACA)

Enw’r Safle Llygredd aer, llygryddion yn yr awyr
Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf X
Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno X
Tir yn Ffermdy Tŷ Du, Tŷ Du Lane, Glan Conwy X
Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy X
Tir ger y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno X
Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd X
Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1) X
Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn X
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy X
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno X
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan X
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) X
Tir i’r De a’r Dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn X
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno X
Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn X
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno X
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn X
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X
Cwm Howard, Llandudno X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno X
Tir i’r De o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan X
Tir i’r De o Ffordd Abergele, Llanddulas X
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn X
Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst X

Tabl F.10: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â Mwyngloddiau Fforest Gwydir (ACA)

Enw’r Safle Llygredd aer, llygryddion yn yr awyr
Canolfan Wasanaeth Allweddol Llanrwst Y

Tabl F.11: Effeithiau Arwyddocaol Tebygol yn Gysylltiedig â’r Fenai a Bae Conwy (ACA)

Enw’r Safle Llygredd i ddyfroedd wyneb (llynnol a daearol, morol a lled hallt)
Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy X
Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno X
Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2) X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy X
Tir i’r Gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (Safle 2), Conwy X
Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan X
Tir oddi ar Ffordd Penmaenmawr, Llanfairfechan (Opsiwn 2) Y
Tir i’r De a’r Dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn X
Tir oddi ar Pentwyn Road (i’r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno X
Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn X
Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno X
Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn X
Tir ym Mryniau, ger Ysbyty Llandudno, Llandudno X
Cwm Howard, Llandudno X
Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7 X
Ty Mawr, Hen Golwyn X
Tir i’r Gogledd o’r A470 a’r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno X
Tir i’r De o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan X
Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn X


