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Annwyl Jack,  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Gorffennaf ynglŷn â deiseb sy'n galw ar Lywodraeth 
Cymru i wahardd pob math o dreillrwydo ar waelod y môr yn Nyfroedd Cymru.  
 
Rwy'n cydnabod pa mor bwysig yw ecosystem forol iach, gynhyrchiol, fiolegol amrywiol a 
chydnerth. Mae’n rhwydwaith o Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn chwarae rhan allweddol 
wrth gyflawni hynny ac ar hyn o bryd, mae gennym 139 o Ardaloedd Morol Gwarchodedig 
sy’n cwmpasu 50% o ardal forol Cymru.  
 
Mae ein Hardaloedd Morol Gwarchodedig yn cael eu dynodi o dan Reoliadau Gwarchod 
Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (y glannau) a Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 
Rhywogaethau Morol ar y Môr 2017. Mae’r safleoedd hyn yn cael eu dynodi oherwydd y 
rhywogaethau a’r cynefinoedd (y nodweddion) sydd ynddynt, a chaiff y safleoedd eu rheoli 
wedyn mewn ffordd sy’n diogelu’r nodweddion hynny’n ddigonol. Drwy weithredu fel hyn, 
mae modd sicrhau bod nodweddion y safleoedd yn cyrraedd 'cyflwr ffafriol' neu’n parhau 
mewn cyflwr o’r fath.  
 
Ni fwriedir i'r safleoedd hyn fod yn ardaloedd na chaiff unrhyw un nac unrhyw beth fynd 
iddynt, a chaniateir llawer o weithgareddau nad ydynt yn niweidiol, gan gynnwys rhai 
mathau o bysgota. Wrth asesu’r holl nodweddion mewn safleoedd, ystyrir unrhyw niwed 
posibl y gallai’r gweithgareddau hynny ei achosi, a chaiff darpariaethau rheoli  eu cynnig 
pan fo angen. Yn achos pysgodfeydd, o dan amgylchiadau pan fo’r dystiolaeth yn dangos y 
gallai nodwedd gael ei niweidio, mae modd rheoli effeithiau mewn safleoedd drwy 
ddefnyddio trefniadau fel Gorchmynion Pysgota.  
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Mae Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Forol Sir Benfro ac ACA Bae Ceredigion yn ddau 
safle ar y glannau sydd wedi'u dynodi oherwydd bod ynddynt gynefinoedd benthig sydd â 
chyfran fach o'u hardal yn ymestyn i'r môr. Mae treillio am gregyn bylchog (y brenin) yn cael 
ei gyfyngu yn ACA Forol Sir Benfro gan Orchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 
(Rhif 2) 2010/269 ac ni wyddys am unrhyw offer llusg arall sy’n cael eu defnyddio yno. Yn yr 
un modd, cyfyngir ar garthu cregyn bylchog (y brenin) gan yr un Gorchymyn ym mhob ardal 
o ACA Forol Bae Ceredigion heblaw am ardal fach lle nad yw’r nodwedd ddynodedig i’w 
chanfod, ac ni wyddys am unrhyw offer llusg arall sy’n cael eu defnyddio yno. 
 
Ar hyn o bryd, dim ond un Ardal Forol Warchodedig sydd â’r cyfan ohoni ym môr mawr 
Cymru sydd wedi cael ei dynodi oherwydd ei chynefinoedd benthig – Ardal Cadwraeth 
Arbennig Slabiau Carbonad Croker, ym Môr Iwerddon, i'r Gorllewin o Ynys Môn. Ni 
ddefnyddir unrhyw offer llusg yno a fyddai'n niweidio'r nodwedd sydd wedi arwain at 
ddynodi’r safle (Carbonad Awthigenig sy’n Deillio/Tarddu o Fethan; MDAC). Y rheswm dros 
hynny, i raddau helaeth, yw y byddai natur ffisegol y cynefin benthig dynodedig yn peryglu’n 
ddifrifol unrhyw longau a fydda’n defnyddio offer llusg. I gefnogi hyn, yn ôl 'Asesiad o Gyflwr 
Nodwedd' a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC), roedd 
y nodweddion yn y safle hwn mewn cyflwr 'Ffafriol'.  
 
https://data.jncc.gov.uk/data/9e4ea87b-2c3a-4b2e-9442-ff50d6fa64d1/Croker-4-
ConservationStatements-V1.0.pdf  
 
Ar hyn o bryd, ni ellir dynodi Ardaloedd Morol Gwarchodedig oherwydd bod ynddynt adnodd 
megis y potensial i ddal carbon, ond ceir diogelu cynefinoedd sydd â photensial mawr i ddal 
carbon, ac fe’u gelwir nhw yn 'gynefinoedd carbon glas'. Pan gaiff y cynefinoedd hyn eu 
dynodi, gellir eu rheoli wedyn gan ddefnyddio’r mesurau rheoli a amlinellir uchod. Rwy'n 
cydnabod pa mor bwysig yw dal a storio carbon yn ein hamgylchedd morol, a bydd 
Llywodraeth Cymru yn cefnogi rhagor o ymchwil i stociau a llifoedd carbon mewn 
cynefinoedd morol.   
 
Cofion,  
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