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2 PENNOD 1 

1. Rhagarweiniad 

1.1 1. Mae hwn yn un o gyfres o nodiadau 
cyfarwyddyd cynllunio lleol sydd yn ehangu ar 
y polisïau yng Nghynllun Datblygu Unedol 
mabwysiedig Wrecsam (CDU), a'r 
cyfarwyddyd cynllunio atodol yng Nghynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Wrecsam 
(2002) a Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 
26: 'Y Dirwedd a Datblygiad Diwydiannol'. 
Bydd y cyfarwyddyd hwn yn bwysig pan fydd 
y Cyngor yn penderfynu ar Geisiadau 
Cynllunio. . 

1.2 2. Gan ei bod yn 550ha, Stad 
Ddiwydiannol Wrecsam yw un o'r mwyaf yn 
Ewrop ac mae ei datblygiad parhaol fel 
canolfan gyflogaeth strategol yn hanfodol i 
feithrin twf a ffyniant economaidd yn y 
Fwrdeistref Sirol. Er, wedi dweud hynny, 
mae'r Stad yn cynnwys rhwydwaith pwysig o 
gynefinoedd bywyd gwyllt sydd yn cynnal 
amrediad eang o anifeiliaid a phlanhigion 
sydd yn helpu i wneud y Stad yn lle deniadol i 
weithio ac sydd yn cyfrannu at ansawdd 
bywyd pobl y Fwrdeistref Sirol. Mae llawer o'r 
rhywogaethau a'r cynefinoedd hyn yn cael eu 
gwarchod gan Ddeddfwriaeth y DU/UE, e.e. 
ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid, sydd yn rhoi 
cyfrifoldeb clir ar ddatblygwyr/perchnogion tir i 
osgoi eu niweidio, a dyletswydd ar y Cyngor i 
hyrwyddo bioamrywiaeth wrth gyflawni ei 
waith. Mae gwarchod a gwella cynefinoedd o 
bwysigrwydd ecolegol a thirweddau lleol 
hefyd yn ganolog i amcanion CDU 
mabwysiedig Wrecsam (Polisïau EC4, EC6) a 
chyngor y llywodraeth ym 'Mholisi Cynllunio 
Cymru' i sicrhau datblygiad cynaliadwy a 
chynlluniau o ansawdd uchel. 

1.3 Mae'r nodyn hwn yn rhoi cyngor i 
ddatblygwyr/perchnogion tir ar y prif faterion 
ecolegol y mae'n rhaid iddynt dalu sylw iddynt 
cyn gwneud unrhyw waith datblygu* ar y Stad 
(pa un a oes angen Caniatâd Cynllunio ai 
peidio ar ei gyfer) a'r gweithdrefnau y dylent 
eu dilyn i gael caniatâd cynllunio a'r 
trwyddedau angenrheidiol. 

Mae'n pwysleisio bod angen: 

� gwneud asesiad ecolegol o'r safle; 

� gwarchod cynefinoedd a ddeuir ar eu 
traws, yn hytrach na chymryd camau 
lliniaru neu gydadfer oddi ar y safle, a 

� gwarchod y rhannau y gellir eu datblygu 
o safle rhag i rywogaethau gytrefu yno. 

O weithredu felly, fe ddylai fod yn bosibl 
hyrwyddo datblygiad economaidd yn ogystal 
â gwarchod a gwella ecoleg a thirwedd y 
Stad a'r ardal ehangach. 

1.4 Dylai datblygwyr/perchnogion tir fod yn 
ymwybodol bod angen iddynt gael trwydded 
oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru yn aml 
i wneud gwaith datblygu a chlirio safle sydd 
yn effeithio ar rywogaethau gwarchodedig, 
hyd yn oed pan na fydd angen caniatâd 
cynllunio. Fe allai gwneud gwaith datblygu 
neu glirio safle, heb gael trwydded yn gyntaf, 
arwain at oedi, erlyniad, dirwyon, atafaelu 
offer, ffioedd cyfreithiol a dedfryd o garchar.  

* Mae 'datblygiad' yn cyfeirio at adeiladau 
newydd, estyniadau a dymchwel; ffyrdd 
mynediad, lleoedd troi a lleoedd parcio; 
cynhwysyddion diwydiannol a gwaith cyn 
adeiladu, gan gynnwys clirio safle a gosod 
sylfeini. 
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PENNOD 2 3 

2. Rhywogaethau Gwarchodedig Ar Stad 
Ddiwydiannol Wrecsam A'r Gyfraith 

2.1 Mae Stad Ddiwydiannol Wrecsam yn 
cynnwys nifer o leiniau gwag neu rai sy'n cael 
eu tanddefnyddio, a darnau o safleoedd a 
ddefnyddir sydd wedi aildyfu a lle y mae 
rhywogaethau gwarchodedig wedi cytrefu. 
At hynny, mae nodweddion naturiol  llinellol, 
parhaol a 'cherrig sarn' fel gwrychoedd, 
coetiroedd a nentydd yn gweithredu fel 
coridorau bywyd gwyllt i'r rhywogaethau hyn 
ymfudo a gwasgaru o fewn a rhwng 
cynefinoedd cyfagos i'r Stad i fridio, bwydo a 
chysgodi. Mae'r cynefinoedd a'r llwybrau hyn 
yn rhwydwaith ecolegol cyd-ddibynnol pwysig. 
Mae Atodiad 1 yn crynhoi arolwg ecolegol 
diweddar o'r Stad (2008) sydd yn disgrifio'r 
rhywogaethau a'r cynefinoedd a ganfuwyd ar 
yr adeg honno. 

2.2 Mae deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd 
a'r DU yn gwarchod bron y cyfan o 
rywogaethau'r Stad.  Ceir crynodeb ohonynt 
yn Atodiad 2, ond ceir rhestr lawn o'r 
rhywogaethau sydd yn cael eu gwarchod gan 
y gyfraith ar wefan Defra: www.defra.gov.uk. 

2.3 O dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad, 1981 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 
Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy  2000) a 
Rheoliadau Cynefin 1994 (fel y'i diwygiwyd yn 
2007 a 2009) mae'r canlynol yn drosedd: 

� Lladd, niweidio neu gymryd unigolyn o'r 
fath rywogaeth yn fwriadol neu'n bwrpasol; 

� Meddiannu unrhyw ran o'r fath rywogaeth 
yn farw neu'n fyw yn fwriadol neu'n 
bwrpasol; 

� Difrodi neu ddinistrio safle fridio neu le 
gorffwys, neu atal mynediad i unrhyw le 
neu adeiledd a ddefnyddir gan rywogaeth 
o'r fath i gysgodi, i orffwys, fel lloches neu i 
fridio yn fwriadol neu'n ddi-hid; 

� Tarfu ar rywogaeth o'r fath yn fwriadol 
neu'n ddi-hid tra ei bod yn defnyddio lle i 
gysgodi neu fel lloches, neu beri 
aflonyddwch bwriadol sylweddol, a allai 
effeithio ar ei gallu i fyw neu i fridio; 

� Gwerthu, neu geisio gwerthu'r fath 
rywogaeth. 

2.4 Mae rhywogaethau yn cael eu diogelu 
trwy gydol eu cylch bywyd (e.e. wyau, larfâu, 
rhai ifanc ac oedolion y fadfall ddwr gribog). 

2.5 Mae Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 
yn gwahardd cymryd, niweidio neu ladd moch 
daear ac ymyrryd ar eu daear mewn unrhyw 
fodd. . 

2.6 Mae'n drosedd aflonyddu neu ddifa 
aderyn gwyllt tra ei fod yn ei nyth, cymryd, 
difrodi neu ddinistrio nyth tra ei bod yn cael ei 
defnyddio neu'n cael ei hadeiladu; cymryd 
neu ddinistrio wy unrhyw aderyn gwyllt. Mae'r 
tymor nythu yn para o'r 1af Mawrth i'r 30ain 
Medi, gan gynnwys y dyddiau hynny. 

2.7 Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 
(Atodlen. 8) yn nodi bod torri, dadwreiddio, 
neu ddifa unrhyw blanhigyn gwyllt yn fwriadol 
yn drosedd. 

2.8 Os nad ydych yn sicr, dilynwch y broses 
a nodir isod a gofynnwch am gyngor 
cyfreithiol. 
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4 PENNOD 3 

3. Camau Gweithredu Wrth Ddatblygu Safleoedd 
Ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam 
3.1 Gall datblygu a chlirio safle ar safleoedd 
unigol y Stad gael gryn effaith ar oroesiad 
rhywogaethau gwarchodedig ar y safle ei hun 
ac yn y rhwydwaith ehangach o gynefinoedd 
bywyd gwyllt. Fe all hynny ddigwydd trwy 
golled uniongyrchol e.e. difrodi daear a 
phyllau a cholled anuniongyrchol, e.e. colli 
coridorau bywyd gwyllt, darnio'r rhwydwaith a 
galwadau datblygu syml. 

3.2 Rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i gynllun, 
gweithrediad, rhediad a chynnal safleoedd 
datblygu cyflogaeth i sicrhau bod 
rhywogaethau gwarchodedig yn cael eu 
diogelu. Fel hynny, fe all datblygiadau 
cyflogaeth fynd rhagddynt a gellir gwarchod a 
gwella cynefinoedd gwerthfawr a'r 
cysyllteddau sydd rhyngddynt. 

3.3 Cyn cynllunio unrhyw ddatblygiad neu 
wneud gwaith clirio, dylai datblygwyr / 
perchnogion tir: 

� ofyn am gyngor ymgynghorydd ecolegol 
cymwysedig, a'i ddilyn.  Fe ddylai fod 
gan ymgynghorwyr o'r fath wybodaeth a 
phrofiad cadarn am ofynion cynefin y 
rhywogaeth berthnasol a dylai 
gymhwyso egwyddorion ecolegol tirwedd 
er mwyn ystyried yr amgylchiadau lleol 
yn iawn; 

� ymgynghori â Swyddog Rhywogaeth 
Rhanbarthol Cyngor Cefn Gwlad Cymru' 
(CCC) ynghylch effaith y cynigion a'r 
angen am drwydded. 

� ymgynghori â sefydliadau arbenigol 
eraill, fel y bo'n berthnasol; 

� ymgynghori ag Ecolegydd Cyngor 
Wrecsam ynghylch materion ecoleg a 
chynllunio. 

Mae rhestr o fanylion cyswllt sefydliadau o'r 
fath ynghlwm fel Atodiad 3. 
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3.4 Pan fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad, mae'n rhaid i ddatblygwyr / 
perchnogion tir gymryd y camau a ganlyn pan fyddant yn cyflwyno cais i Gyngor Wrecsam: 

A oes angen caniatâd cynllunio? 

Oes 

Angen cais cynllunio ynghyd ag 
arolwg ac adroddiad ecolegol 

cyfredol 

Faint o ystyriaeth a roddir i 
rywogaethau gwarchodedig 

Angen datganiad dull 
(yn rhoi manylion yr holl waith 

datblygu a'r camau lliniaru fydd yn 
weithredol cyn cychwyn datblygu) 

Nodyn Cyngor: Bydd angen 
trwydded Cynulliad Cymru. 

Penderfynir ar y cais 
(gosodir amodau a fydd yn mynnu 
cynllun rheoli ar gyfer y tir fydd yn 

cael ei neilltuo i ddibenion 
gwarchod natur ). 

Nac oes 

Hawliau datblygu a ganiateir 
Yn berthnasol i adeiladau 

diwydiannol 
(estyniadau a newidiadau) 
Llai na 1000 metrau sgwâr 

Hawliau datblygu a ganiateir 
Hysbysiad wedi'i anfon i'r ACLl  

Anfonir nodyn cyngor am 
rywogaethau gwarchodedig at yr 

ymgeisydd 

Ffigwr 1 
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6 PENNOD 4 

4. Cael Caniatâd Cynllunio
 

A) Cyflwyno Arfarniad 
Safle/Arolwg Ecolegol 

4.1 Gwneud arolygon ecolegol bwrdd gwaith 
a safle i nodi nifer y rhywogaethau 
gwarchodedig, maint ffisegol eu cynefinoedd 
o fewn y safle ac unrhyw gysyllteddau â 
chynefinoedd o fewn 500m o'r safle. Gellir 
dod o hyd i gefndir cyfreithiol y gofyniad hwn 
yn Rheoliad 39 o Reoliadau Cynefin 1994; 
Atodlenni 5 a 9 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a 
Chefn Gwlad 1981, Adran 42 o Ddeddf 
Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 
2006 a Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol Wrecsam.   

4.2 Rhaid gwneud yr arolygon safle ar yr 
adegau iawn o'r flwyddyn. Mae hynny'n 
golygu ar nifer o achlysuron yn ystod tymor 
bridio'r rhywogaeth berthnasol, ond nid rhwng 
Medi a Chwefror/Mawrth gan y bydd yr 
anifeiliaid sydd yn gaeafgysgu yn cael eu 
hepgor.   Dylai'r potensial o oedi gael ei 
ystyried ym mhroses reoli'r prosiect. Fe all 
amseroedd arolygon o'r fath ddechrau'n gynt 
neu'n hwyrach nag arfer gan ddibynnu ar yr 
amodau amgylcheddol h.y. tymheredd, glaw 
trwm a gwyntoedd cryf. 

4.3 Bydd lefel y manylder sydd angen ei roi 
yn dibynnu ar faint a chymhlethdod y 
datblygiad a'r cynefinoedd a ganfyddir.  Gan 
fod safleoedd yn amrywio o ran maint a 
chymhlethdod, ni ellir rhoi gwybodaeth am 
gost y fath werthusiadau; dylid cael nifer o 
amcanbrisiau. 

4.4 Cyflwyno cynllun sydd yn dangos ffin y 
cais cynllunio a'r cynefinoedd a'r cysyllteddau 
ar gyfer pob rhywogaeth a enwir. 

4.5 Ni fydd y Cyngor bellach yn gofyn am 
gynnal arolygon cyflwr wedi'i ganiatâd 
cynllunio gael ei roi, ni waeth ai cais newydd 
neu adnewyddiad ydyw. 

D.S. Mae'n rhaid Asesu'r Effeithiau 
Amgylcheddol (AEA) ar gyfer rhai 
datblygiadau mawr neu arbennig, mae 
gweithdrefn statudol o dan y Rheoliadau 
Cynllunio Gwlad a Thref (AEA) ar gyfer 
hynny.  Fe all datblygwyr ofyn i Adran 
Gynllunio Wrecsam am opsiwn 'sgrinio' i weld 
a oes angen AEA.  Mewn achosion pan allai 
datblygiad effeithio ar safle a ddiogelir gan 
gyfraith Ewrop (e.e. Ardal Cadwraeth 
Arbennig (ACA)) mae gweithdrefnau sgrinio 
ac Asesiadau Priodol eraill ar gael. 

B) Cyflwyno Datganiad Dull / 
Cynllun Cysyniad 

4.6 Cyflwyno datganiad a chynllun sydd yn 
disgrifio'r gwaith angenrheidiol i weithredu a 
rhedeg y datblygiad, eu heffaith ar ecoleg a 
chynigion manwl i warchod y cynefinoedd 
sydd yn bodoli a ddefnyddir gan rywogaethau 
gwarchodedig i fridio, fwydo, neu gysgodi. 
Rhaid i'r datganiad dull gynnwys camau osgoi 
rhesymol rhag effeithio ar yr ecoleg. Os na 
ellir osgoi effeithio ar y cynefin neu'r 
rhywogaeth yn llwyr, yna mae'n rhaid cael 
strategaeth liniaru / cydadfer i warchod y 
ddau rhag niwed.  Mae cydadfer yn 
berthnasol i golli cynefin daearol / dyfrol y 
mae'r rhywogaeth yn dibynnu arno. Mae'n 
rhaid i'r datganiad hwn ddangos sut y cafodd 
anghenion y rhywogaeth warchodedig eu 
cynnwys yng nghynllun y prosiect o'r 
cychwyn. 
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4.7 Dylai'r datganiad gynnwys digon o 
fanylder, fel y mannau sydd i'w neilltuo ar 
gyfer gwarchod natur lle y gellir cadw, gwella 
neu ailsefydlu'r rhywogaeth; cynigion ar gyfer 
dileu ac eithrio mannau y gellir eu datblygu 
rhag i rywogaethau gwarchodedig eu cytrefu 
(e.e. ffensys amddiffynnol) a chynigion ar 
gyfer rheoli symudiadau cerbydau, storio 
offer, deunyddiau ayb. · Dylai'r datganiad 
gyfiawnhau pam fod camau lliniaru/gwarchod 
yn angenrheidiol os yw hynny yn cael ei 
gynnig yn lle gwarchod y cynefinoedd 
presennol (e.e. pam gafodd cynlluniau eraill 
eu diystyru). Os yw'r camau lliniaru yn golygu 
bod yn rhaid trawsleoli rhywogaeth, mae 
angen o leiaf 12 mis i greu a sefydlogi lle i'w 
derbyn, gan fod rhai rhywogaethau 
gwarchodedig yn cymryd yn hwy i gytrefu 
safle newydd. 

4.8 Dylai datblygwyr fanteisio ar y cyfle i leoli 
a chynllunio mannau tirwedd meddal er mwyn 
iddynt gefnogi gwarchod natur. Ar rai lleiniau, 
efallai y byddai'n werth 'peidio â gwneud 
dim', gan y gall tir sydd wedi'i adael a 
thomenni o rwbel a sbarion fod o fudd i fywyd 
gwyllt. Os yw mannau felly yn ddigon mawr 
ac yn ddigon llydan i fod yn goridorau neu 
fannau cysgodi effeithiol i fywyd gwyllt, efallai 
na fydd angen neilltuo cymaint o dir ar gyfer 
gwarchod/lliniaru/cydadfer i ddibenion 
gwarchod natur.  

4.9 Mae cyngor ynghylch lleoliad, maint a 
chynllun mannau sydd yn cael eu heithrio i 
warchod natur ar gael isod yn Adran Dd. 

C) Cyflwyno Cynllun Rheoli 

4.10 Dylid cyflwyno cynllun rheoli sydd yn 
dangos sut y bydd y mannau sydd i'w neilltuo 
ar gyfer gwarchod natur a'u tirlunio yn cael eu 
rheoli yn y tymor hir, yn barhaol, yn 
ddelfrydol. Bydd hyn yn cynnwys dulliau 
rheoli a threfniadau monitro effeithiolrwydd 
creu, adfer neu wella cynefinoedd a maint 
poblogaeth rhywogaethau ar ôl eu trawsleoli 
am o leiaf bum mlynedd ar ôl i'r datblygiad 
gael ei gwblhau. Dylid ceisio cyflwyno'r 
cynllun hwn yn electronig. Rhaid mapio 
lleoliad a maint y mannau sydd i'w 

neilltuo ar gyfer gwarchod natur a darparu 
cyfeiriadau grid llawn ar gynllun, a'i gynnwys 
yn yr atodiad. Bydd hynny yn galluogi'r 
Cyngor i fapio'r tir ar ffurf ddigidol i ddibenion 
monitro. 

4.11  Disgrifio'r camau a weithredir i addasu'r 
cynllun rheoli a chymryd camau adfer os na 
fydd y dulliau gwarchod cynefin, lliniaru neu 
greu, a'r dulliau rheoli cysylltiedig, yn 
llwyddiannus. 

4.12 Cyflwyno cynigion ar gyfer cynnal 
mannau tirwedd meddal sydd yn cefnogi 
gwarchod natur (e.e. torri gwair ar adegau 
priodol o'r flwyddyn a symud y glaswellt a 
dorrir i gefnogi cynlluniau plannu blodau 
gwyllt). 

4.13 Yn ddelfrydol, dylai tir sydd yn cael ei 
neilltuo ar gyfer gwarchod natur gael ei reoli 
gan sefydliad sydd â phrofiad o reoli 
cynefinoedd gwarchod natur. (Gweler Atodiad 
3). 

4.14 Dylid cymryd costau hir dymor rheoli 
gwarchod natur i ystyriaeth wrth drafod 
costau tir neu asesiadau dichonoldeb 
prosiect. 

4.15 Mae cyngor ar gyfer rheoli mannau 
sydd yn cael eu neilltuo ar gyfer gwarchod 
natur/tirweddu yn Adran Dd isod. 
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8 PENNOD 5 

5. Cael Trwydded I Wneud Gwaith Sydd Yn 
Effeithio Ar Rywogaethau Gwarchodedig 
5.1 Pa un a oes angen caniatâd cynllunio ai 
peidio ar gyfer datblygu neu glirio safle, yn 
aml, bydd angen trwydded ar wahân oddi 
wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC). 
Wrth benderfynu a ddylid rhoi trwydded, bydd 
LlCC yn cael cyngor gan Gyngor Cefn Gwlad 
Cymru (CCC). Yn achos rhywogaethau sydd 
yn cael eu diogelu gan gyfraith Ewrop, dim 
ond gwaith sydd yn bodloni pob un o'r meini 
prawf a ganlyn fydd yn cael trwydded: 

� mae'r niwed a achosir yn angenrheidiol i 
warchod iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd 
neu am ryw resymau pwysig eraill sydd yn 
ymwneud â'r cyhoedd, gan gynnwys rhai o 
natur economaidd a chanlyniadau buddiol 
sydd yn bwysig iawn i'r amgylchedd, a 

� does dim dewis boddhaol gwahanol, a 

� ni fydd y cam yn niweidiol o ran cynnal 
poblogaeth y rhywogaeth berthnasol ar 
statws gwarchod ffafriol yn eu hardal 
naturiol. 
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6. Cyfarwyddyd Ar Leoliad, Maint, Cynllun A 
Rheoli Mannau Sydd Yn Cael Eu Neilltuo Ar 
Gyfer Gwarchod Natur/Tirlunio  
Location & Size 

6.1 O ran gwarchod a gwella ecoleg ar y 
Stad, mae'r Cyngor yn gweithredu dull 
dilyniannol sydd yn dilyn y cyngor a geir yn 
'Nghyfarwyddyd Arfer Da Cynllunio ar gyfer 
Bioamrywiaeth' (RTPI 1999)  a 
'Bioamrywiaeth drwy Gynllunio: cyfarwyddyd 
ar gyfer cymunedau cynaliadwy' (TCPA, 
2004), sef: 

� Gwarchod y cynefinoedd presennol / 
mannau datblygu ar safle. 

� Lliniaru/cydadfer ar safle pan na ellir osgoi 
difrodi cynefin. 

� Cydadfer oddi ar y safle fel y dewis olaf 
pan na fydd cydadfer ar safle yn briodol ac 
y byddai adleoli yn gwella ecoleg yr ardal. 

6.2 Mae lliniaru yn cyfeirio at gamau sydd yn 
lleihau, neu'n atal difrodi rhywogaethau 
gwarchodedig a'u cynefinoedd e.e. newid 
cynllun safle neu newid amseriad y 
datblygiad. 

6.3 Mae cydadfer yn cyfeirio at gamau sydd 
yn gwneud yn iawn am unrhyw ddifrod a 
achosir gan ddatblygu e.e. creu, adfer neu 
wella cynefin (e.e. pyllau newydd, adfer 
glaswelltir, daearau artiffisial i foch daear, 
cynlluniau blychau nythu a nodweddion addas 
ar gyfer ystlumod yn cael eu cynnwys mewn 
adeiladau newydd). 

Diogelu tir ar Safle i Warchod 
Natur 

6.4 Pan fydd yr Arfarniad Safle/Arolwg 
Ecolegol yn dangos bod y safle sydd i'w 
datblygu, neu ei gyffiniau, yn cynnwys 
rhywogaethau gwarchodedig, cynefinoedd, 
neu goridorau bywyd gwyllt i'r rhwydwaith o 
gynefinoedd ehangach ar y Stad, y cam 
cyntaf yw penderfynu faint o'r safle y gellir ei 
ddatblygu heb eu haflonyddu neu eu niweidio. 
Dylai datblygwyr sicrhau bod eu cynigion yn 
cadw cymaint â phosibl o nodweddion 
naturiol a'u bod yn wyliadwrus ynghylch 
presenoldeb rhywogaethau gwarchodedig. 
Gellir cadw rhai nodweddion artiffisial fel 
tomenni rwbel, lle y bo hynny'n briodol, gan y 
gallant roi lloches i fywyd gwyllt. Weithiau, 
bydd arolwg yn dangos y gellid datblygu'r 
rhan honno o safle sydd o ddim gwerth 
ecolegol, neu fawr ddim. 

6.5 Dylai datblygwyr sicrhau bod eu cynigion 
yn cadw cymaint â phosibl o nodweddion 
naturiol a'u bod yn wyliadwrus ynghylch 
presenoldeb rhywogaethau gwarchodedig. 
Gellir cadw rhai nodweddion artiffisial fel 
tomenni rwbel, lle y bo hynny'n briodol, gan y 
gallant roi lloches i fywyd gwyllt. Weithiau, 
bydd arolwg yn dangos y gellid datblygu'r 
rhan honno o safle sydd o ddim gwerth 
ecolegol, neu fawr ddim. 
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6.6 Bryd arall, bydd yn dangos bod gwerth 
ecolegol y safle mor bwysig fel na ellid ei 
datblygu ymhellach heb beri aflonyddwch neu 
ddifrod; mewn achos felly, efallai na ellir 
datblygu'r safle o gwbl oni bai fod camau 
lliniaru/cydadfer derbyniol yn cael eu 
gweithredu. Mae gwarchod hefyd yn cyfeirio 
at warchod ardal ddatblygiadol o safle rhag ei 
chytrefu gan rywogaeth warchodedig a restrir 
yn Atodiad 2. 

On-site mitigation/compensation 

6.7 Pan na fydd modd osgoi effeithio'n ddrwg 
ar gynefinoedd, dylid gwneud popeth posibl i 
liniaru'r effeithiau hynny. Dim ond pan fydd 
camau lliniaru/cydadfer sydd wedi'u 
cynllunio'n briodol ar safle yn gwella gwerth 
gwarchod natur y safle a/neu'r rhwydwaith o 
gynefinodd bywyd gwyllt y mae'n rhan ohono, 
y bydd y Cyngor yn caniatáu datblygiad sydd 
yn effeithio ar gynefinoedd llai pwysig ar 
safle. Ni fydd hyn byth yn fater o gyfleuster, 
ond rhaid ei gefnogi gan gyngor cadarn gan 
ecolegydd proffesiynol y datblygwr mewn 
ymgynghoriad â CCC. 

6.8 Wrth liniaru neu gydadfer, rhaid darparu 
darn o dir o'r un maint oni bai y gellir dangos 
y byddai darn llai o well ansawdd yn gwella 
ecoleg y safle neu'r ardal ehangach. Bydd 
gwneud hynny yn anodd o ystyried bod 
ecoleg ardal yn aml yn ddibynnol ar ddarparu 
ardaloedd porthiant eithaf mawr ar gyfer 
rhywogaethau gwarchodedig. Ni ddylai 
ansawdd cynefin byth fod yn is o ganlyniad i 
gydadfer (e.e. cael pwll yn unig yn lle pwll ac 
ardal borthiant, dyweder). 

Cydadfer oddi ar safle 

6.9 Fel rheol, ni fydd y Cyngor yn cefnogi 
symud rhywogaethau a chynefinoedd 
gwarchodedig yn llwyr o safleoedd datblygu o 
fewn y Stad.  Mae hynny'n niweidiol i faint ac 
amrywiaeth y rhwydwaith o gynefinoedd 
bywyd gwyllt ac yn wrthgynhyrchiol gan y 
bydd rhywogaethau yn ail-gytrefu'r safle yn 
fuan, a bydd y perchnogion tir yn wynebu'r un 
problemau 

6.10 Fe allai darparu oddi ar safle fod yn 
briodol fel y dewis olaf, pan fydd datblygwr yn 
rhoi tystiolaeth arbenigol i ddangos: 
� y byddai adleoli cynefin/rhywogaeth o'r 

safle yn gwella statws cadwraeth natur y 
rhywogaeth a'r rhwydwaith o gynefinoedd 
yn gyffredinol, a 

� bod cydadfer ar safle yn amhosibl (e.e. 
oherwydd maint cyfyngedig y safle, 
hyfywedd economaidd neu ofyniadau 
dadlygru anarferol) a 

� byddai cydadferiad yn cael ei ddarparu o 
fewn 250m o'r cynefin a gollir, er mwyn 
hwyluso mudiad y rhywogaethau 
perthnasol ac i warchod rhwydwaith 
cyffredinol cynefinoedd bywyd gwyllt, a 

� bod darn o dir o'r un maint yn cael ei 
ddarparu, oni bai y gellir dangos y byddai 
darn llai o well ansawdd yn gwella ecoleg 
yr ardal, a 

� bod coridorau cynefin a lleiniau clustogi ar 
ddatblygiadau caled yn cael eu darparu o 
fewn y safle gwreiddiol i hwyluso cynnal y 
rhwydwaith o gynefinoedd 

6.11  Mewn amgylchiadau eithriadol pan na 
fydd darpariaeth ar safle nac oddi ar safle yn 
briodol (e.e. gan nad yw'r datblygwr yn 
berchen safle addas, neu pan fo rhesymau 
Polisi Cynllunio cryfach i gefnogi'r datblygiad) 
fe all datblygwyr ddarparu tâl cyfnewid yn lle 
cydadferiad.   Mae'n rhaid i hynny fod yn 
ddigon i alluogi'r Cyngor i brynu darn o dir o'r 
un maint ar gyfer gwarchod natur; i fedru 
lliniaru/gwella safleoedd presennol a/neu i 
warantu rheoli tir o fewn, neu'n gyfagos i'r 
Stad (fel y 3 safle bywyd gwyllt dynodedig). 
Bydd hynny yn cael ei weithredu trwy 
Gytundeb Cyfreithiol Adran 106.  

Diogelu Tir sydd wedi'i neilltuo ar 
gyfer Gwarchod Natur 

6.12 Gellir defnyddio nifer o ddulliau 
sefydledig i leihau effaith adeiladu a datblygu 
ar safle a allai niweidio anifeiliaid a 
phlanhigion gwarchodedig mewn cynefinoedd 
sydd yn bodoli eisoes a rhai sydd newydd eu 
creu/hadfer: 
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� Dylid gosod ffensys o gwmpas cynefinoedd 
(e.e. ffensys rhwystro madfallod) i wahanu 
gwaith datblygu, cyrtiau safle ayb a dylid 
gosod clustog amddiffyn o gwmpas y ffens 
i atal aflonyddwch (rhag swn, llwch ayb).  
Bydd hynny yn helpu i rwystro 
rhywogaethau gwarchodedig rhag cytrefu'r 
cyfan o ardal ddatblygiadol y safle yn 
ogystal â diogelu'r cynefin.  Dylid cymryd 
gofal eithriadol rhag niweidio planhigion ac 
anifeiliaid wrth ddefnyddio peiriannau i godi 
ffensys, ac fel rheol, contractwr sydd yn 
arbenigo mewn codi ffensys rhag 
madfallod ddylai wneud y gwaith. 

� Dylid cynnal hydroleg cynefinoedd drwy 
gadw pyllau, ffosydd ayb: trwy gynllunio 
safleoedd yn ofalus a defnyddio 
nodweddion fel systemau draenio trefol 
cynaliadwy, ymylfeini sydd yn addas i 
fywyd gwyllt a chwteri addas i fadfallod. 
Bydd ymgynghorwyr ecolegol yn gwybod 
am y cwmnïau lle gellir cael y rhain. 

� Dylid cynllunio a goruchwylio'r gwaith o 
baratoi'r safle yn ofalus (e.e. clirio'r safle y 
tu allan i dymor nythu adar (nid o'r 1af 
Mawrth i'r 30ain Medi). 

� Dylid cymryd gofal i beidio â cholli 
cemegolion, petrol, tar a sylweddau 
gwenwynig eraill, a allai niweidio 
cynefinoedd cyfagos, o danceri a 
cherbydau eraill yn ddamweiniol. Dylid 
llunio cynlluniau cyfwng ar ôl gwneud 
asesiadau risg o'r safle er mwyn osgoi a 
gweithredu camau ar gyfer digwyddiadau 
fel hyn na ellir eu rhagweld. 

Dylunio Tir Sydd wedi'i Neilltuo 
ar gyfer Gwarchodaeth Natur 
Newydd 

6.13 Mae Atodiad 4 yn crynhoi'r camau 
lliniaru/cydadfer ar gyfer mathau neilltuol o 
gynefinoedd a rhywogaethau, ond gellir cael 
cyngor mwy manwl, sydd yn benodol ar gyfer 
rhywogaethau gwarchodedig, ar wefan 
Natural England: www.naturalengland.org.uk 
neu wefan Cyngor Cefngwlad Cymru 
www.ccw.gov.uk 

Dylunio Cynlluniau Tirlunio ar 
gyfer Gwarchod Natur 

6.14 Mae'n bwysig bod datblygiadau newydd 
ar dirwedd y Stad a'r cefn gwlad cyfagos yn 
cael eu hintegreiddio. Mae hynny'n effeithio 
ar nodwedd weledol ac ansawdd y Stad yn 
ogystal ag ar ganfyddiadau defnyddwyr 
presennol y Stad ohoni a'r rhai sydd yn 
ystyried buddsoddi'n economaidd yn y 
Fwrdeistref Sirol. 

6.15 Hyd yn hyn, anogwyd datblygwyr i 
ddarparu tirwedd 'parc busnes' sydd yn 
nodweddiadol yn cynnwys plannu coed a 
llwyni addurnol, glaswelltu o flaen adeiladau, 
twmpathau isel a gosod ffensys deniadol y tu 
ôl i lwyni, lle bo diogelwch yn bwysig. Roedd 
sgrinio storfeydd a mannau prosesu yn 
bwysig hefyd. 

6.16 O ran pwysigrwydd ecolegol y Stad, 
mae angen i'r cynlluniau tirlunio a gyflwynir 
am Ganiatâd Cynllunio integreiddio gofynion 
tirlunio ac ecolegol y safle yn well. Petai'r 
mannau tirlunio yn cael eu dylunio felly, ystyrir 
eu bod yn cyfrannu tuag at liniaru/cydadfer tir 
y mae angen ei neilltuo o ganlyniad i niwed 
na ellir ei osgoi i gynefinoedd o safon is. 
Felly, bydd y Cyngor yn cefnogi cynlluniau 
tirlunio ysgafn a ddylunnir i wella gwarchod 
natur drwy: 

� Gadw coed a llystyfiant pwysig sydd yn 
cyfrannu at gymeriad, integreiddiad 
gweledol a bioamrywiaeth. Mae angen lle 
digonol o fewn y cynllun rhag i'r rhain gael 
eu peryglu gan ddatblygiad. 
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� Sgrin-blannu coed a llwyni cynhenid ar hyd 
ffiniau a allai weithredu fel coridorau 

bywyd gwyllt lle nad ydynt yn gwahanu 
darnau o laswelltir agored. 

� Ymestyn ymylon coetir i greu ardaloedd 
ehangach, mwy addas, o gynefinoedd a 
fydd yn gweithredu fel 'cerrig sarn' o'r naill 
gynefin i'r llall 

� Creu coridorau bywyd gwyllt newydd fel 
coetir llinellol, prysg neu laswelltir yn 
ddibynnol ar amrediad y rhywogaethau o 
anifeiliaid ac adar y mae'r coridor i'w 
cynnal. Dylai'r rhain gysylltu'r cynefinoedd 
presennol a chefnogi datblygu rhwydwaith 
ehangach drwy'r Stad.  Disgwylir i 
ddatblygiad gyferbyn â choridorau'r ffyrdd a 
ganlyn ddarparu coridorau o'r fath. 

� Ffordd Clywedog yn agos i Afon 

Clywedog
 

� Gogledd Ffordd y Bont yn agos i safle 
bywyd gwyllt a phyllau 

� De Ffordd Onnen yn agos i safle 

bywyd gwyllt a phyllau
 

� fordd Rhuddfudr yn agos i safle 

bywyd gwyllt ac Afon Clywedog
 

� Ffordd Derwen yn agos i safle bywyd 
gwyllt ac Afon Clywedog 

� Ffordd Abenbury yn agos i 

ddyfrgyrsiau 


6.17 Mae dull 'parc busnes' o blannu a thu 
blaen ffurfiol yn addas ar gyfer y rhannau 
hynny o'r stad lle mae datblygiad yn wynebu 
ffyrdd allweddol. Er, fe ellir ei gyflawni drwy 
blannu rhodfeydd coed ffurfiol a phlannu l 

lwyni o rywogaethau cynhenid a geir yn lleol. 
Gellir cynnal glaswelltir hir sydd yn doreithiog 
o rywogaethau fel ymylon byrrach ar hyd 
ochrau ffyrdd, ond ni ddylid eu torri tan 
ddiwedd Medi pan fydd y blodau wedi hadu. 
Trwy greu cynlluniau tirlunio llai dwys, a 
defnyddio dulliau cynnal llai dwys, fe ellid 
lleihau'r gost gyffredinol i berchnogion 
tir/cyflogwyr. 

Rheoli Tir sydd wedi'i Neilltuo ar 
gyfer Gwarchod Natur 

6.18 Pan fydd datblygiad wedi'i gwblhau, 
bydd angen rheoli'r safle i osgoi niwed i 
gynefinoedd/rhywogaethau ac i atal y 
rhywogaethau hynny rhag ail-gytrefu mannau 
datblygiadol y safle. Fe allai'r ardaloedd 
perthnasol gynnwys coetir, glaswelltir a 
chorstir a oedd yno cyn y datblygiad, neu a 
grëwyd neu a gafodd eu gwella fel rhan o'r 
datblygiad, yn ogystal â mannau newydd a 
dirluniwyd. Mae Atodiad 5 yn rhoi 
enghreifftiau o'r mathau o gynefinoedd a 
dulliau rheoli a allai fod yn addas ar y Stad. 
Bydd angen teilwra'r rheolaeth i anghenion y 
cynefinoedd a'r rhywogaethau a geir ar 
unrhyw lain neilltuol o dir. 
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Atodiad 1: Arolwg Ecolegol O Stad Ddiwydiannol
 
Wrecsam 2008
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14 APPENDIX 2 

Rhywogaethau Gwarchodedig A Geir Ar Stad
 

Ddiwydiannol Wrecsam 
Madfall ddwr gribog 

Mae'r fadfall hon yn tyfu i 15cm o hyd ac 
mae'n frown tywyll neu'n ddu ac mae ganddi 
groen dafadennog garw; mae oddi tani yn 
oren llachar gyda smotiau du ac mae smotiau 
bach gwyn ar ei hochrau. Yn y gwanwyn, 
mae'r gwryw yn datblygu crib garpiog ar hyd 
ei gefn a chrib ar wahân ag ymyl syth ar hyd 
brig ei gynffon.  Mae'r benywod yn edrych yn 
fawr, yn enwedig yn y tymor bridio pan 
fyddant wedi chwyddo gydag wyau, ond nid 
oes crib ganddynt. Mae brychni du ar y 
madfallod bach ac mae ganddynt ffilament 
bychan ar flaen y gynffon.  

Mae madfallod ac amffibiaid eraill, fel brogaod 
a llyffantod yn byw ar dir am y rhan fwyaf o'r 
flwyddyn, ond maent yn dychwelyd i byllau a 
ffosydd sydd wedi llenwi â dwr ar wahanol 
adegau i fridio, bwydo neu gysgodi. Maent 
yn mudo (hyd at 500m) i byllau yn y gwanwyn 
ac maent yn gaeafgysgu ar dir mewn mannau 
fel rwbel briciau, tomenni gwastraff, 
twmpathau o goed, a thyllu i'r pridd yn y 
gaeaf. Maent angen pyllau a chynefinoedd 
daearol, felly mae'n bosibl na fydd cynnig i 
greu pwll newydd yn addas. Yn gyffredinol, 
dylid eu gadael lle y maent a dylid ond eu 
trawsleoli fel y dewis olaf un. 

Moch Daear 

Mae moch daear yn tyfu i 1m o hyd ac maent 
yn pwyso rhwng 10 i 13kgs. Creaduriaid y 
nos ydynt yn gyffredinol, maent yn swil ac yn 
byw mewn grwpiau cymdeithasol neu deulu. 
Maent yn hollysol ac yn bwyta amrywiaeth 
eang o fwydydd, ond mae eu prif ddiet yn 
cynnwys hyd at 200 o bryfaid genwair y dydd. 
Mae nifer o fynedfeydd a siambrau a labrinth 
o dwnelau i'w daear ac maent yn gorfod 
cloddio tunelli o bridd i'w ffurfio.  Mae'n well 
ganddynt argloddiau llethrog tywodlyd mewn 
amrywiaeth o gynefinoedd gan gynnwys 
coetiroedd, ymyl ffyrdd, glaswelltir, perthlys, 
prysg a hen chwareli. Mae'r pellter y maent 
yn teithio o'u daear yn dibynnu ar nifer o 
ffactorau gan gynnwys y tymor; mae 
amrediad eu bwydydd yn fwy prin yn y gaeaf 
ac mae gwahanol lwythi o foch daear yn 

amddiffyn eu lleiniau bwyd. Maent yn llai 
egniol yn y gaeaf pan fyddant yn bridio, ac fel 
rheol byddant yn geni eu cenau ym mis 
Chwefror defend. 

Gloÿnnod Byw - y gwibiwr llwyd 
a'r gwibiwr brith 

Y gwibiwr llwyd yw'r mwyaf o'r ddau löyn byw, 
mae rhychwant ei adenydd yn 27-34mm. Fel 
rheol, ceir un genhedlaeth bob blwyddyn, ond 
yn ystod hafau poeth efallai ceir ail nythaid 
fach ym mis Awst. Maent yn dodwy wyau 
fesul un ar ddail ifanc y planhigion y maent yn 
bwydo arnynt mewn mannau cysgodol fel 
rheol ac mae'r larfa yn bwydo drwy fisoedd yr 
haf. Maent yn troi'n chwiler yn ystod y 
gwanwyn dilynol. Fel rheol, bydd yr oedolion 
yn deor o ddechrau mis Mai i ddiwedd 
Mehefin, ond fe all ymddangos mor gynnar â 
chanol Ebrill pan geir gwanwyn cynnes. Pys y 
Ceirw; Pedol y March; a Phys y Ceirw Mwyaf 
yw'r prif blanhigion y mae'n bwydo arnynt. 
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Mae'r gwibiwr brith yn llai, 23-29mm yw 
rhychwant ei adenydd. Fel rheol, ceir un 
genhedlaeth bob blwyddyn, ond yn ystod 
hafau poeth efallai ceir ail nythaid fach ym 
mis Gorffennaf ac Awst. Maent yn dodwy 
wyau fesul un ar ddail planhigion sydd yn tyfu 
mewn mannau cynnes, ger tir llwm neu 
lystyfiant byr (5cm). Maent yn larfa dros y 
gaeaf fel chwiler sydd yn ffurfio o fewn cocwn 
o ddail a sidan ymhlith llystyfiant isel (o dan 
30cm). Mae'r oedolion yn ymddangos o 
ddiwedd Ebrill tan ganol Mehefin.  Yn ystod 
Gwanwyn cynnes fe allant ymddangos mor 
gynnar â chanol Mawrth ac mewn 
blynyddoedd diweddar gallant hedfan tan 
ganol Gorffennaf.  Planhigion mefus gwyllt, 
pumdalen ymlusgol, coegfefusen; rhosyn 
coch gwyllt, gwyddlwdn cyffredin; tresgl y 
moch; a mapgoll yw'r prif blanhigion y mae'n 
bwydo arnynt. Gellir canfod y ddwy 
rywogaeth mewn cynefinoedd cynnes, 
cysgodol lle ceir llystyfiant gwasgarog. Mae 
eu safleoedd nodweddiadol yn cynnwys ymyl 
coetiroedd, llennyrch, rhodfeydd coedwigoedd 
mawr, glaswelltir heb ei wella, ochrau bryniau 
a dyffrynnoedd. 

Llygod y Dwr 

Mae llygod y dwr yn fawr ac yn aml yn cael 
eu camgymryd am lygod mawr.  Mae ffwr du 
ar eu cyrff ac mae ganddynt wyneb byr tew 
ac maent yn amrywio o 12-20cm o ran hyd a 
rhwng 70-320g o ran pwysau. Maent yn 
bwyta glaswelltau a llystyfiant ger y dwr. 
Maent yn tueddu i fod yn fwy bywiog yn ystod 
y dydd na chyda'r nos. Maent yn gadael 
ysgarthion du gloyw nodedig ar draws, ac ar 
ymyl, eu parth yn ystod y tymor bridio.  Fel 
rheol maent yn cael hyd at bum torllwyth y 
flwyddyn o fis Mai i fis Medi. Yn ystod 
gwanwyn mwyn, caiff y cyntaf o'r rhain eu 
geni ym mis Mawrth neu Ebrill, er, fe all 
tywydd oer ddileu eu tymor bridio tan fis Mai 
neu Fehefin. Mae tua phump o rai bach 
mewn torllwyth, cânt eu geni o dan ddaear. 

Gellir eu canfod yn bennaf ar hyd glannau 
afonydd araf gyda digon o lystyfiant, wrth 
ffosydd, morgloddiau a llynnoedd.  Mae 
gwryw'r rhywogaeth yn byw ar hyd tua 130m 
o lannau afon, ond tua 70m yw parth y fenyw. 
Maent yn cloddio system dyllau eang i mewn 
i lannau dyfrffyrdd gyda siambrau cysgu/nythu 
ar wahanol lefelau yn y rhannau mwyaf serth 
o'r lan a mynedfeydd o dan y dwr fel dihangfa 
ddiogel. Ceir 'lawntiau' sydd wedi'u torri'n fyr, 
ac weithiau bentyrrau o fwyd wedi'i falurio, o 
gwmpas y mynedfeydd i'w tyllau.  

Ystlumod 

Rhywogaethau nosol sydd yn bwyta pryfaid 
yw'r rhan fwyaf o ystlumod a geir yn lleol. Fel 
rheol, maent yn cael un bach bob blwyddyn a 
byddant yn byw hyd at 20 mlynedd, a 30 
blynedd, mewn achosion eithriadol. Yn y 
gaeaf wrth i nifer y pryfaid ddirywio, maent yn 
mynd yn swrth ac yn gaeafgysgu yng 
nghroglofftydd adeiladau, o dan bontydd, 
mewn boncyffion coed marw ac ogofeydd 
tywyll. 

Mae'r nifer fwyaf o ystlumod i'w cael mewn 
mannau lle mae pryfaid yn fwyaf toreithiog 
e.e. ymylon coetiroedd a chorstiroedd. Mae 
nifer o rywogaethau, yn enwedig y rhai bach, 
yn dilyn nodweddion llinellol fel gwrychoedd, 
llinellau coed neu ddyfrffyrdd ac maent yn 
gyndyn o groesi mannau llydan agored. Gall 
ystlumod ddefnyddio unrhyw adeilad, 
strwythur, ogof neu goeden.  Dim ond pan 
fyddai datblygiad/clirio safle yn effeithio ar y 
fath nodweddion y dylid gwneud arolwg 
ystlumod. 

Dyfrgwn 

Fel rheol, mae dyfrgwn rhwng 55 a 110cm o 
hyd ac yn pwyso 5-12kg. Cigysyddion dyfrol 
sydd yn bwydo ar bysgod ydynt. Maent yn 
byw ac yn bridio mewn dwr agored a 
dyfrffyrdd, ac yn eu hymyl; cynefinoedd ar 
hyd ymyl afonydd sydd orau ganddynt ond 
byddant yn defnyddio corsydd, llynnoedd, 
gwelyau cyrs, pyllau, nentydd, ffosydd a 
phrysg a choetir cyfagos hefyd. Maent yn 
diriogaethol ac fe all parth eu cartref ymestyn 
hyd at 40km ar hyd darn o ddwr. 

Cornchwiglod 

Aderyn du, gwyrdd a gwyn o faint colomen 
gyda chrib duswaidd ac adenydd llydan 
llyfngrwn yw'r gornchwiglen. Maent yn bwyta 
llawer o bryfetach sydd yn niweidiol i amaeth. 
Maent yn nythu ar y ddaear, ac fel rheol 
maent yn nythu ar laswelltir gwlyb/sych 
llonydd, ond os na fydd hynny ar gael 
byddant yn nythu mewn amrywiaeth o 
gynefinoedd gan amrywio o doeau gwastad 
adeiladau i dir llwm gyda llystyfiant byr.  Fe'u 
gwelwyd ar y Stad a chredir eu bod yn bridio 
ar ben unedau diwydiannol ar Ffordd 
Clywedog. 
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Atodiad 3: Diogelwch Cyfreithiol i'r 
Rhywogaethau a geir ar Stad Ddiwydiannol 
Wrecsam 
Deddfwriaeth y DU: Deddf Bywyd 
Gwyllt a Chefn Gwlad, 1981 (fel y'i 
diwygiwyd). 

Deddfwriaeth yr UE: Rheoliadau 
Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol 
& c.) 1994 (fel y'i diwygiwyd). 

Deddf NERC# a Chynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth Leol y 
DU 

Atod. Adar 1 
M Mudol, 
P Preswyl 

Atod. Anifeiliaid. 
5/6 

Rheoliadau 39 - Rhywogaeth 
Wyllt a Warchodir gan Ewrop 

Adran 42 & CGB y DU / 
Rhywogaethau CGB Ll 

Hebog (M*) Ystlumod** Ystlumod ** Ffwlbart ** 

Tylluan Wen (P**) Mad. DG ** Madfall Ddwr Gribog ** Yr Ehedydd ** 

Glas y Dorlan 
(P**) 

Dyfrgi* Dyfrgi * Madfall ** 

Gylfinir (P*) Llygoden y Dwr ** Dyfrgi Gwibiwr brith, brithribin gwyn a'r 
gwibiwr llwyd ** 

Bronrhuddyn y 
Mynydd (M*) 

Llyg** Chwilen Arian y Dwr Leiaf ** 

Caseg y Ddrycin 
(M**) 

Chwilen Arian y 
Dwr Leiaf ** 

Penlas yr Yd* 

Tingoch Du (P*) Neidr Lwyd ** Coch y Berllan * * 

Hebog Tramor 
(M**) 

Madfall** Llyffant Du ** 

Coch yr Adain 
(M**) 

Melyn yr Eithin* 

Draenog* 

Cudyll Coch ** 

Gïach* 

Chwilen y llawr** 

Chwilen y llawr** 

Neidr lwyd ** 

# Deddf Amgylchfyd Naturiol a Chymunedau Gwledig 
** Gwyddys eu bod ar y Stad 
* Efallai eu bod ar y Stad 
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Atodiad 4: Manylion Cyswllt Sefydliadau ag 
Arbenigedd Ecolegol 

Grwp Moch Daear Clwyd www.badgers.org.uk/clwydbadgergroup/ 

Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod 
Grwp Ystlumod Clwyd 

www.bats.org.uk 
batservices@btinternet.com 

Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru www.biodiversitywales.org.uk/ 

Gwarchod Gloÿnnod Byw www.butterfly-conservation.org 

Cyngor Cefn Gwlad Cymru i gael cyngor am ecoleg 
a thrwyddedau gwaith sydd yn effeithio ar ogaethau 
gwarchodedig 

www.ccw.gov.uk 

Ymgynghorwyr Ecoleg. Defnyddio cyrff a 
chyfeirlyfrau proffesiynol (e.e. ENDS Environmental 
Consultancy Directory (Gwasanaethau Data 
Amgylcheddol) a Directory of Ecologists and 
Environmental Managers (IEEM)). 

www.endsdirectory.com 
www.ieem.org.uk 

Asiantaeth yr Amgylchedd (Cymru) i gael cyngor ar 
effaith ar ddyfrgyrsiau a chael gwared ar silt 
halogedig 

www.ccw.gov.uk 

Flora Locale www.floralocale.org/ 

Comisiwn Coedwigaeth www.forestry.gov.uk/ 

Cydbwyllgor Gwarchod Natur - i gael cyngor am 
Reoliadau Cynefin 1997 www.jncc.gov.uk/page-1379 

Natural England i gael cyngor am gamau lliniaru a 
chydadfer ar gyfer pob un o'r rhywogaethau 
gwarchodedig 

www.naturalengland.org.uk 

Canolfan Blodau Gwyllt Genedlaethol www.landlife.org.uk/ 

Bywyd Gwyllt Gogledd-ddwyrain Cymru www.newwildlife.org.uk 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru www.wildlifetrust.org.uk/northwales 

Gwarchod Pyllau www.pondconservation.org.uk/ 

Ymddiriedolaeth Gwarchod Ymlusgolegol www.herpconstrust.org.uk/ 

Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
www.planning@wrexham.gov.uk 
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Atodiad 5: Camau Lliniaru/Cydadfer 
Nodweddiadol 

Gwaith 
Datblygu 

Cynefin / 
Rhywogaeth 

Beth ellir ei greu a'i reoli 

Cynefin: pyllau, afonydd, 
nodweddion dwr eraill 

Gwella neu greu nodwedd ddwr newydd. Creu 
cynefin addas i ddyfrgwn, llygod y dwr ac amffibiaid 

Datblygiad yn agos i 
gwrs dwr 

Rhywogaeth: llygod y 
dwr 

Ffosydd gyda llystyfiant, glannau tawel gyda 
llystyfiant ar eu hymyl 

Rhywogaeth: dyfrgwn Cynefin distaw ger afonydd. Coetir gwlyb sefydledig 

Rhywogaeth: Glas y 
Dorlan 

Coed ger afonydd/nentydd. Ochr glannau distaw 

Trawsnewid ysgubor neu 
adeilad gwledig 

Rhywogaeth: ystlumod, 
tylluanod gwyn 

ICynnwys llofftydd i dylluanod, clwydi ystlumod a 
mannau eraill addas o fewn y trawsnewid, estyniad 
neu adnewyddiad. Darparu nythod a blychau 
ystlumod, cadw coed aeddfed /rhai sydd yn pydru, 
cysyllteddau cynefin a phlannu addas 

Datblygiad yn effeithio ar 
safleoedd cae glas Cynefin: Glaswelltir a 

dolydd bywyd gwyllt 

Lleiniau/ymylon glaswelltir toreithiog o flodau gwyllt. 
Plannu rhywogaethau cynhenid o darddiad genetig 
rhanbarthol a chaniatáu iddynt ehangu/gytrefu'n 
naturiol 

Datblygiad yn effeithio ar 
/ wrth ymyl coetir, 
gwrychoedd, llinellau o 
goed a phrysg 

Cynefin: Coetir 
Rhywogaeth: Tylluanod 
Gwyn ac adar eraill 

Cadw cymaint o goed â phosibl. Plannu coed 
newydd, codi blychau nythu addas. Plannu 
rhywogaethau cynhenid o darddiad lleol neu 
ranbarthol a chaniatáu iddynt ehangu / gytrefu'n 
naturiol 

Datblygiad yn effeithio ar 
hen goed gan gynnwys 
unrhyw dorri a thocio 

Cynefin: Coed aeddfed 
Rhywogaeth: Tylluanod 
Gwyn ac adar eraill 

Cynnal y coed aeddfed presennol. Eu tocio. Plannu 
coed newydd i olynu'r hen rai. Plannu 
rhywogaethau cynhenid o darddiad lleol neu 
ranbarthol a chaniatáu iddynt ehangu/gytrefu'n 
naturiol 

Prif safle diwydiannol 
masnachol 

Rhywogaeth: Madfallod 
ac amffibiaid eraill 

Creu pyllau hygyrch gyda pheth cysgod. Darparu 
glaswelltir i Fadfallod Dwr Cribog hela gyda chynefin 
o dwmpathau neu ddarnau o brysg fel cysgod/ 
diogelwch. Dylid eu cysylltu â mannau naturiol eraill 
gan goridorau cynefin daearol neu ddyfrol. 

Rhywogaeth: Madfallod 
ac ymlusgiaid eraill 

Creu cynefin tawel gyda lle llwm/gwair byr ar lethrau 
sydd yn wynebu'r de ar gyfer torheulo. 
Creu twmpathau boncyffion. 

Rhywogaeth: adar eraill 
Gosod blychau gwenoliaid du, gwenoliaid a gwennol 
y bondo ar adeiladau. Blychau i adar eraill ar goed 
etc. Plannu cynhenid, yn enwedig coed ag in/hadau. 

Pob math o ddatblygiad 
Cynefin / Rhywogaeth: 
Pob un 

Gellir cael cyfarwyddyd a chyngor manwl ar 
gynllunio a rheoli safleoedd i warchod natur ar 
wefan Nature England. 
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Atodiad 6: Egwyddorion Rheoli Ar Gyfer Y 
Mathau O Gynefinoedd A Geir Ar Y Stad 
Coetir 

Cwympo rhywogaethau nad ydynt yn rhai 
cynhenid, fel adfywio Masarn, i annog 
rhywogaethau canopi cynhenid. 

Pan benderfynir bod coed yn beryglus, efallai 
bydd angen gwneud gwaith priodol (e.e. cael 
gwared ar bren marw sydd yn taflu allan, 
tocio eu brig neu eu torri) Dylid cadw bonion 
coed mawr a phren marw sydd wedi'i dorri. 

Lle bynnag y bod modd, dylid cadw coed 
marw sydd wedi cwympo ac sydd yn dal i 
sefyll gan fod iddynt werth ecolegol 
sylweddol. 

Cael gwared ar Ffromlys Chwarennog o 
fannau gwlypach trwy ei ddadwreiddio os yn 
bosibl, cyn i'r planhigyn flodeuo a gwasgaru 
ei hadau. Dylai'r driniaeth lwyddo ymhen 2-3 
blynedd gan mai planhigyn blynyddol ydyw. 

Cael gwared ar Lysiau'r Dial drwy ei dorri a'i 
drin â chwynladdwr arbenigol. 

Lledaenu ymylon coetiroedd a chreu isdyfiant 
drwy blannu'r gymysgedd a ganlyn: 

� 20% Draenen Wen Crataegus monogyna 

� 15% Cyll Corylus avellana 

� 10% Celyn Ilex aquifolium 

� 10% Draenen Ddu Prunus spinosa 

� 10% Rhosyn gwyllt Rosa canina 

� 10% Helygen Lwyd Salix cineria 

� 5% Ysgawen Sambuscus nigra 

� 5% Coeden Grabas Malus sylvestris 

� 5% Corswigen Viburnum opulus 

D.S. Mae'n bosibl bod coed yn cael eu 
diogelu gan Orchymyn Cadw neu Amodau 
Cynllunio. Cyn torri neu docio unrhyw rai, 
dylid gofyn i Adran Gynllunio Wrecsam a oes 
angen caniatâd ar gyfer gwneud y gwaith. 

Rhodfeydd a Llennyrch 

Mae rhwydwaith da o'r mannau agored hyn o 
fewn coetir yn cyfrannu'n sylweddol at fflora a 
ffawna coetir, gan eu bod yn cynnal llawer o 
rywogaethau sydd angen golau nad ydynt i'w 
cael mewn mannau eraill efallai. Maent yn 
ffynhonnell neithdar i bryfaid, yn goridorau 
rhwng gwahanol fannau o dyfiant ifanc ac yn 
lloches i nifer o rywogaethau.  Er mwyn 
mwyafu golau haul, dylai lled rhodfeydd fod 
yn 1.5 x uchder y coed sydd yn eu hymylu 
(e.e. pan fydd uchder y coed yn 10m, dylai 
lled y rhodfeydd fod yn 15m). 

Glaswelltir 

Tir pori yw'r gorau gan ei fod yn rhoi 
amrediad o gynefinoedd gyda llafnau o 
wahanol uchder, ac mae'n bosibl y byddai'n 
briodol ar dir lliniaru/cydadfer ar ymyl y Stad. 
Gall torri gwair fod yn effeithiol os yw'r ardal 
yn cael ei rhannu'n bedwar chwarter sydd yn 
cael eu torri mewn cylchdro dros gylch o bum 
mlynedd. Os caiff amrediad da o flodau 
gwyllt eu plannu, byddant yn blodeuo rhwng 
mis Mai a Medi i gynnal infertebratau (e.e. 
mae chwilen y llawr yn ffynhonnell bwysig o 
fwyd i adar, yn enwedig ar safleoedd sydd yn 
cael eu rheoli'n gaeth lle ceir llai o 
ysglyfaeth). 

Gellir torri'r glaswellt i'w ddefnyddio fel gwair 
neu silwair. O safbwynt gwarchod natur, ni 
ddylid defnyddio unrhyw gemegolion ac un 
toriad hwyr yw'r gorau ar gyfer cynaeafu 
gwair.  Fel rheol, caiff glaswellt ei dorri yn y 
gwanwyn rhwng Ebrill a Mai (gan ddibynnu a 
yw'r gwanwyn yn gynnar neu'n hwyr) ac yn 
gyffredinol bydd hynny yn atal y glaswellt 
rhag tyfu am ryw 2-3 mis, ond, mewn rhai 
achosion bydd angen ei dorri eto. Wedi 
hynny, bydd angen toriad diwedd tymor ym 
mis Medi i fis Hydref pan fydd y blodau i gyd 
wedi blodeuo ac wedi hadu a bydd yr holl 
adar sydd yn nythu ar y ddaear wedi magu eu 
cywion. Os yw'r safle yn wlypach ac yn fwy 
ffrwythlon, mae'n bosibl y bydd angen torri'r 
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glaswellt hyd at bedair gwaith y flwyddyn ar pyllau dwr glân ac mae rhai chwilod bach yn 
adegau a fydd yn dibynnu ar y blodau gwyllt a byw'n hapus ynddynt. Gormodedd o 
heuwyd. Mae'n hanfodol bod y glaswellt sydd faetholion yn y dwr sydd yn achosi'r broblem 
yn cael ei dorri yn cael ei gasglu, neu bydd yn (yn enwedig nitradau a ffosffadau) sydd yn 
gweithredu fel tail gwyrdd ac yn tagu'r blodau peri iddynt dyfu'n wyllt. 
gwyllt sydd yn tyfu'n isel. 

Yn achlysurol, dylid carthu silt o byllau gan y 
Os dewisir y dull o 'wneud dim', bydd yn dal bydd yn lleihau dyfnder y dwr.  Gellir gollwng 
angen rheoli'r glaswelltir, naill ai drwy gael silt glân ar y tir o fewn y safle lle na fydd yn 
anifeiliaid i'w bori, neu ei dorri, ond gellir niweidio cynefinoedd eraill neu'n cael ei olchi 
gadael y glaswelltir fel y mae heb baratoi'r nôl i'r pwll. Gellir ei daenu ar dir amaeth 
pridd o gwbl a heb hau blodau gwyllt er mwyn hefyd cyhyd â'i fod yn gwella'r pridd. 
iddo ddatblygu'n naturiol. Os na fydd 
canlyniad hynny'n foddhaol, dylid gwella'r Lle mae pwll yn agos at ffordd, mae'n bosibl y 
glaswelltir drwy hau amrywiaeth o flodau bydd yn casglu dwr sydd wedi'i lygru gan 
gwyllt sydd yn addas i'r math o laswelltir.  fetelau trwm - petrocarbonau etc. Mae'n 

bosibl y bydd yn rhaid claddu silt sydd wedi'i 

Gwlypdir/ Pyllau lygru mewn safleoedd tirlenwi, fe allai hynny 
fod yn gostus a bydd angen cadw manylion 
am y sylweddau a geir ynddo. Dylid cysylltu Yn draddodiadol, diwedd yr hydref a'r gaeaf, 
ag Asiantaeth yr Amgylchedd  (Cymru) i gael pan fydd y rhan fwyaf o blanhigion ac 
mwy o wybodaeth ac unrhyw drwyddedau anifeiliaid yn cysgu, neu wedi gadael y pwll, 
angenrheidiol. yw'r amser gorau ar gyfer trin pyllau. Os oes 

madfallod dwr cribog yn defnyddio'r pwll, dylid 
Mae systemau draenio trefol cynaliadwy yn gwneud y gwaith rhwng Tachwedd ac Ionawr 
cael eu hannog wrth gynllunio unrhyw gynllun yn unig ar ôl cael trwydded oddi wrth LlCC. 
datblygu ar gyfer y dyfodol. Maent yn 
cynnwys nodweddion fel pyllau a ffosydd Er, bydd gwneud gwaith rhwng mis Tachwedd 
gwanhau. Maent yn ddulliau naturiol o gasglu a Ionawr yn niweidio ac yn tarfu ar rai mathau 
gormod o ddwr wyneb ac maent yn gynefin o fywyd gwyllt (e.e. madfallod ifanc). Felly, 
ychwanegol i fywyd gwyllt hefyd. ychydig o waith y dylid ei wneud ar y tro a 

dylid ei wneud mor sensitif â phosibl, ni ddylid 
byth symud un math o gynefin neu blanhigyn 
yn llwyr ar y tro. Yn achos planhigion, dylid 
gadael y llystyfiant a dynnwyd o'r pwll ar y lan 
dros nos i alluogi anifeiliaid i ddianc. 

Mewn achosion pan na fydd unrhyw 
blanhigion na silt wedi ymledu llawer, efallai 
na fydd angen trin y pwll. Mae gwerth i'r 
prosesau naturiol y mae'r pwll yn mynd 
drwyddynt, ond bydd angen monitro am 
blanhigion ymledol neu rai nad ydynt yn 
blanhigion cynhenid. 

Fe all planhigion arnofiol fel llinad y dwr, 
chwyn flanced a'r rhedyn y dwr ymledol greu 
tyfiant trwchus sydd yn ffurfio mat trwchus ar 
wyneb y dwr i gyd. Mae hynny'n atal y golau, 
yn amddifadu'r dwr o ocsigen, a chan fod y 
tyfiant yn edrych yn soled fe all fod yn 
beryglus i anifeiliaid. Mae ychydig o algae 
neu linad y dwr yn digwydd yn naturiol mewn 
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Atodiad 7: 
Enghraifft: Ffatri Arfaethedig Ar Safle Lle Ceir 
Madfallod Dwr Cribog 

A. Arfarniad Safle/Arolwg 
Ecolegol 

Canfuwyd madfallod dwr cribog ym mhyllau 
B a C (17 a 9 madfall yn ôl eu trefn) gyda 
llawer mwy mewn llochesi a ffurfiwyd gan 
sylfeini hen adeilad. Mae glaswellt garw a 
phrysg yn helfa iddynt. Daethpwyd o hyd i 
fadfallod llyfn, brogaod a llyffantod yn y pyllau 
hefyd. Does fawr ddim yn tarfu arnynt gan 
fod ffens o gwmpas y safle.  Does dim 
cynefinoedd eraill o fewn 500m. 
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B. Datganiad Dull/Cynllun 
Cysyniad 

Bydd y ffatri yn golygu y bydd y cyfan o'r 
cynefin yn cael ei golli o fewn ôl troed y 
datblygiad a bydd gweddill y safle yn cael ei 
ddarnio, o ganlyniad bydd pwll C wedi'i ynysu 
a bydd ei hydroleg yn cael ei darfu a'i newid 
ac mae'n bosibl y bydd mwy yn cael eu lladd 
o ganlyniad i'r system draenio ffosydd / 
ymylfeini newydd. Cynigir y camau canlynol 
er mwyn diogelu/lliniaru/cydadfer y 
rhywogaethau a'r cynefinoedd a gollir: 

� dal a gwahardd madfallod o byllau A a B 
(Chwefror i Fehefin) gyda ffensys a 
phydewau maglu dros ôl troed y datblygiad 
ac ailadrodd y chwiliadau (Mai/Mehefin) 

� creu/gwella cynefinoedd ar y rhan o'r safle 
sydd o werth isel yn ffurfiol i fadfallod: bydd 
hynny yn cymryd lle coetir, pyllau a phrysg 
a gollwyd ac yn rhoi 4 pwll newydd yn eu 
lle, byndiau ar hyd ffin y safle, ffensys 
diogel a sgrinio, lleoedd newydd i 
aeafgysgu, llochesau a choridor wedi'i 
dirlunio, wedi'u cynllunio i annog gwarchod 
natur) 

� llenwi pyllau a chlirio safle ym mis Awst 

� yr adeiladwaith i gynnwys system ddraenio 
drefol gynaliadwy rhag achosi newidiadau 
mawr i'r hydroleg 

Ymwrthodiad 

Rhoddir yr enghraifft uchod fel cyfarwyddyd 
yn unig i ddangos cynllun lliniaru/cydadfer 
nodweddiadol ar gyfer madfallod dwr cribog. 
Bydd y camau lliniaru a chydadfer a gynigir 
ac a weithredir ar gyfer rhywogaethau eraill 
yn amrywio gan ddibynnu ar eu math Dylid 
trafod gofynion lliniaru/cydadfer o'r fath ar 
gyfer rhywogaethau eraill h.y. moch daear, 
ystlumod a gloÿnnod byw gyda'ch ecolegydd 
ymgynghorol. 
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Mae’r ddogfen hon ar gael yn 
Gymraeg. Ffoniwch 01978 292019 
am eich copi. 
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© Crown copyright. Wrexham County Borough Council Licence No.100023429. 

Manylion Cyswllt 
Cyswllt 

Os ydych angen gwybodaeth pellhach 
ynglyn a'r Nodyn Canllaw Stad 
Ddiwydiannol Wrecsam: Datblygu 
Cyflogaeth A Gwarchod Natur (Ebrill 
2009) os gwelwch yn dda cysylltwch a'r 
Adran Polisi Cynllunio yn y cyfeiriad isod 
neu ein wefan. 

Adran Polisi Cynllunio , 
Cyngor Bwrdeistref SirolWrecsam, 
Stryt y Lampint, WrecsamLL11 1AR. 

Ffôn: 01978 292019. 
Ffacs: 01978 292502 
E-bost: planning@wrexham.gov.uk 
Y We: www.wrecsam.gov.uk/cynllunio 

Oriau swyddfa 
Dydd Llun i ddydd Iau 8.45am - 5.15pm 
Dydd Gwener 8.45am - 4.45pm 

Gellir gwneud trefniadau arbennig gyda 
swyddogion unigol ar gyfer cyfarfodydd y 
tu allan i'r oriau hyn ar gais. 
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