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Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn 
Mae Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn yn brosiect peilot sydd 
wedi ei leoli ym Mhen Llŷn ac yn esblygiad o waith Ardal 
Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau (ACA PLAS). 
Datblygwyd y gwaith yn dilyn argymhellion mewn dogfen a 
ffurfiwyd gan Gymdeithas Pysgotwyr Cymru (CPC), ‘Striking 
the Balance’. Dogfen oedd yn cynnig dull o reoli’r môr fyddai’n 
gwella ein dealltwriaeth o’r amgylchedd forol, gan annog 
adferiad a gwytnwch ecosystemau, heb gael effaith andwyol 
ar bysgotwyr lleol a chymunedau; dull gweithredu fyddai’n 
diogelu bywyd diwylliedig ac economaidd  gan warchod 
pysgodfeydd traddodiadol a gweithgareddau hamdden. Mae 
ACA PLAS a CPC yn cydarwain y prosiect, gan adlewyrchu’r 
ffaith fod cadwraeth a’r diwydiant pysgota yn adnabod yr 
angen i uno’n gydweithredol, er mwyn rheoli’r amgylchedd 
forol yn effeithiol, gyda dull gweithredu sy’n rhoi’r pwyslais a’r 
gydreoli ag ymgynghori. 
 
Mae’r dull gweithredu ag ymgymerwyd, a dyheadau’r prosiect 
yn cael eu cefnogi mewn egwyddor gan ddatblygiadau 
deddfwriaethol yng Nghymru: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015, a Deddf Amgylchedd 2016. 
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Pennod 1 – Prosiect Sbwriel Cricieth 
Fe gyflwynwyd y gwaith hwn fel rhan o raglen waith Prosiect 
Ecosystemau Morol Llŷn 2016-2018 gyda chyllid o Gronfa 
Gystadleuol Cyfoeth Naturiol Cymru, a chyllid cyfatebol gan 
Seafish. 
 
Rhoddodd y monitro waelodlin fesuradwy o ran tarddiad y 
sbwriel, a’r niferoedd, gan alluogi’r prosiect i weithio gyda’r 
gymuned ar gynlluniau i leihau sbwriel o’i darddiad. Rhoddwyd 
ffocws ar:  
 
● Fonitro sbwriel morol 
● Lanhau Traethau 
● Leihau sbwriel o’i darddiad 

 
O’r cyfarfod cychwynnol gyda’r Cyngor Tref, cyflwyniadau 
ysgolion, i ymgysylltu a rhannu ymarfer da ar wefannau 
cymdeithasol, mae’r gymuned leol wedi bod yn rhan elfennol 
o’r gwaith o’r cychwyn. Anelodd y prosiect tuag at ddatblygu 
ymgyrch hunangynhaliol gyda ffocws cymunedol yn gweithio 
tuag at ateb lleol i’r broblem o sbwriel morol. 
 
Yn dilyn y profiadau, a’r meithrin arbenigedd a gwybodaeth 
sydd wedi bod yng nghlwm a’r gwaith hwn, mae Prosiect 
Ecosystemau Morol Llŷn wedi datblygu llawlyfr prosiect, syn 
cynnig canllawiau systematic ar gyfer efelychu’r gwaith a 
gyflawnwyd. Fe fydd yr etifeddiaeth hon ar gael i unrhyw grŵp 
neu ardal sy’n awyddus i ddatblygu prosiect o’r fath: gan ddileu 
dyblygu ac yn rhannu arferion da. 
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Pennod 2 - Monitro 
Defnyddiwyd methodoleg Beachwatch y Gymdeithas 
Gadwraeth Forol (MCS) ar gyfer y monitro: rhaglen glanhau ac 
arolygu traethau cenedlaethol sy’n bodoli er dros 20 mlynedd. 
Cyflwynwyd ardal arolygu ar draeth Morannedd, Cricieth 
(SH511379), mae monitro rheolaidd wedi mynd rhagddo, yn 
unol â chlirio nifer fawr o sbwriel o draethau lleol. Isod, ceir y 
camau a gymerwyd gan Brosiect Ecosystemau Morol Llŷn i 
gyflawni’r gwaith: 
 
CAM 1  Cysylltu gyda’r rhanddeiliaid  
Mae cefnogaeth y gymuned leol, â'r gymuned o ddiddordeb 
wedi bod yn hanfodol i lwyddiant Prosiect Sbwriel Cricieth. Y 
cam cyntaf oedd cysylltu gyda’r Cyngor Tref i ennill eu 
cefnogaeth. Fe gyflwynodd y Swyddog Prosiect syniadau 
cychwynnol mewn cyfarfod, ac fe wnaeth hynny ennyn 
cefnogaeth lawn y Cyngor. Roedd y cynghorwyr yn eithriadol o 
ddefnyddiol o ran rhoi’r cynlluniau ar waith. Canolbwyntiwyd 
ar gysylltu â’r bobl oedd yn amlwg â diddordeb yn y maes ac 
wedi mynychu digwyddiadau tebyg yn y gorffennol. 
 
CAM 2 Cynefino gyda chanllawiau glanhau traeth 

MCS: Beatchwatch  
Isod ceir crynodeb o'r canllawiau ar gyfer trefnu arolwg (mae’r 
canllawiau llawn ar gael yn: www.mcsuk.org/beachwatch). 
● Dewch o hyd i draeth a chofrestrwch gyda Beachwatch ar 

gyfer cynnal digwyddiad. Fe brynwyd arwyddion gan 
Brosiect Ecosystemau Morol Llŷn a’u gosod i farcio’r ardal 
arolygu, ar ôl caniatâd y tirfeddiannwr. 

● Gwiriwch amseroedd y llanw yn eich traeth er mwyn 
trefnu eich digwyddiad am 2 awr neu fwy ar ôl llanw 
uchel, ac nid ar lanw isel. Defnyddiwch y llanw i ddewis 
dyddiad ac amser ar gyfer eich digwyddiad. 

● Cysylltwch â pherchennog y traeth (yn aml y cyngor lleol, 
ac os yn wahanol, fe all y Cyngor eich rhoi ar ben ffordd) 
i gael caniatâd i gynnal eich digwyddiad ar eu tir. 

● Tra’r byddwch chi ar y ffôn, gofynnwch pwy sy'n gyfrifol 
am gasglu’r sbwriel oddi ar y traeth, a threfnu ble i adael 
y sbwriel ychwanegol fydd wedi ei gasglu gennych. 
Gallwch hefyd ofyn am fenthyg unrhyw offer. Os nad ydi 
hynny’n bosib, mae’r Helping Hands Company yn cynnig 
gostyngiad ar gynnyrch i'ch helpu gydag unrhyw offer y 
byddwch ei angen. 

● Gwnewch asesiad risg ar gyfer eich traeth. Cofiwch 
ymweld â’r traeth eto yn fuan cyn y digwyddiad i wneud 
yn siŵr fod yr asesiad yn gyfredol. 

● Rŵan, ewch ati i hysbysebu! 
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CAM 3  Hyrwyddo 
I ennill cefnogaeth y cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth roedd 
gwybodaeth yn cael ei rannu drwy nifer o ddatganiadau i'r 
wasg a thrwy sianelau cyfryngau cymdeithasol y prosiect 
(gweler Twlyn 1 ym Mhennod 5 - Tŵls Defnyddiol, ar gyfer 
poster digidol a ddefnyddiwyd i hyrwyddo digwyddiad 
glanhau’r traeth). 
 
CAM 4   Trefnu paned ar ôl yr arolwg 
Mae pawb yn mwynhau paned o de neu goffi poeth ar ôl 
gweithio’n galed. Mae bwyty Dylan's yng Nghricieth wedi bod 
yn hael iawn drwy gynnig diod boeth a chacen i holl 
wirfoddolwyr ar ôl pob digwyddiad glanhau a monitro. Roedd 
yr haelioni hwn yn ffactor enfawr o ran denu’r gwirfoddolwyr 
yn ôl ar gyfer yr arolwg nesaf. 
 
CAM 5  Heliwch bopeth ynghyd ar gyfer y digwyddiad 

● Ffurflenni arolygu gwirfoddolwr a ffurflenni adnabod 
sbwriel morol - Fe fydd yn rhaid i chdi fynd â’r ffurflenni 
yma hefo chi. Mae Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn 
wedi cyfieithu'r ffurflenni sydd eu hangen i’r Gymraeg 
(gweler twlyn 2 ym Mhennod 5 - Tŵls Defnyddiol, ar 
gyfer ffurflenni Cymraeg). Mae’r fersiynau Saesneg i'w 
gweld ar-lein o dan ‘Organiser Resources’ ar y panel ar 
y dde wrth logio mewn i'r dudalen Beatchwatch. 

● Pecyn Cymorth Cyntaf – Yn debyg i'r un yng nghefn eich 
car. Gadewch i bobl wybod bod un gennych. Fe allai’r 
gwirfoddolwyr ddefnyddio hwn eu hunain os angen, 
nid oes raid i chi fod yn gymhorthydd cyntaf 
hyfforddedig. 

● Bwced – I gasglu gwrthrychau miniog sy'n debygol o 
dorri drwy leinin bin, fel gwydr a metel. 

● Bocs ar gyfer pethau miniog - ar gyfer nodwyddau neu 
syrinjis - gallwch brynu bocs ar-lein am ychydig o 
bunnoedd. 

● Bocs bach - I gasglu stympiau sigaréts os ydych am eu 
hailgylchu. Mi fysa bocs bach wedi ei ailgylchu o adra 
yn gweithio’n champion! 

● Digon o fagiau duon - Y rhai tew a chryf sy’n gweithio 
orau. Os ydych yn ailgylchu plastigau, mae un lliw i 
blastigau ac un lliw i’r gweddill yn gweithio’n dda 

● Ffyn sbwriel - Perchennog y traeth - yn enwedig os na’r 
Cyngor ydyw - mae’n bosib y byddai modd i chi fenthyg 
offer. Fel arall, ewch i siop MCS ar-lein. 
www.mcsuk.org/shop i gal gostyngiadau gwych ar offer 
glanhau gan yr Helping Hand Company. 
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● Menig - (os nad yw’r gwirfoddolwyr yn defnyddio ffyn) 
Eto, efallai fod gan y perchennog rai i’w benthyg, gallai 
menig garddio weithio’n grêt hefyd. 

●  Clipbords a beiros -  Os nad oes rhai i’w benthyg, maen 
nhw’n eithaf rhesymol ar y we. 

● Clorian - Fe allwch brynu clorian gyda bachyn (newton 
meter) ar y we.  

● Gwisgwch ddillad addas – Mae esgidiau cadarn a dillad 
ar gyfer y tywydd Cymreig yn angenrheidiol. 

 
CAM 6  Dadansoddi Data 
Mae’r Swyddog Prosiect wedi mewnbynnu data drwy safle 
Beachwatch ac wedi llunio tablau ar gyfer yr adroddiad 
terfynol y prosiect (gweler Twlyn 3 ym Mhennod 5 – Tŵls 
Defnyddiol, ar gyfer y tablau dadansoddi data). 
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Pennod 3 - #2minutebeachclean 
Yn ychwanegol i’r arolygon a’r digwyddiadau glanhau traeth, 
roedd Cyngor Tref Cricieth a’r gwirfoddolwyr yn awyddus i 
wreiddio ymgyrch fyddai’n annog aelodau’r cyhoedd i wario 
ychydig funudau yn clirio sbwriel o’r traeth, mewn ffordd 
hwylus ac ymarferol.  

Fframiau siâp A ydyw’r gorsafoedd gyda phoced allanol i ddal 
ffyn sbwriel a phoced fewnol i fagiau plastic. Gallai’r 
defnyddwyr gymryd ffon a bag, ei lenwi â sbwriel am ddau 
funud neu fwy, yna’i waredu mewn biniau cyfagos neu fannau 
ailgylchu. Dylid y bagiau plastic gael eu gosod yn ôl yn y man 
pwrpasol ar gyfer y defnyddiwr nesa. 

Mae’r cynllun #2munitebeachclean yn cael ei arwain gan The 
Beach Clean Network Limited, sefydliad di elw sydd wedi ei 
sefydlu ers 2009 gan Martin Dorey a Tab Parry i annog clirio 
traethau. Datblygwyd y syniad fel ffordd o’i gwneud hi’n haws 
i’r cyhoedd lanhau’r traeth, hyd yn oed am ddau funud, yna 
postio llun ar wefannau cymdeithasol gyda’r hashnod 
#2minutebreachclean, gan arddangos ymarfer da. Gosodwyd 
yr orsaf gyntaf ar draeth Crooklets yn Bude, gogledd Cernyw 
ym Medi 2014. Ers hynny mae’r ymgyrch wedi tyfu’n aruthrol 
gyda dros 200 o orsafoedd wedi’u gosod dros Brydain ac 
Iwerddon, a’r bwrdd yng Nghricieth ydyw’r cyntaf yng 
Ngogledd Cymru. Mae miloedd o bobl drwy’r byd wedi 
defnyddio’r hashnod ar gyfer eu gweithgareddau glanhau 
traeth. 

Pwy all brynu bwrdd? Os ydych yn gaffi, bwyty, tafarn, ysgol 
syrffio neu’n fusnes lleol ger y traeth, ac mae biniau a/neu 
adnodd ailgylchu gerllaw, fe allwch brynu bwrdd. Os ydych yn 
awdurdod lleol, sefydliad mawr neu fusnes sydd ddim ar yr 
arfordir, fe allwch brynu bwrdd a’i gadw ar draeth addas, ar yr 
amod fod gennych ‘geidwad' i warchod y bwrdd.  

Beth ydi Ceidwad? Rhaid i chi fel perchennog, neu eich 
Ceidwad sicrhau fod y bwrdd yn cael ei roi allan a’i gadw bob 
nos, yn ddibynnol ar y tywydd, a bod y ffyn a’r bagiau wedi ei 
stocio. Cytunodd Dylan’s i gymryd cyfrifoldeb am roi’r bwrdd 
allan yng Nghricieth, a’i gadw bob nos, gan sicrhau fod digon o 
fagiau a ffyn ar gael. 

Beth yw’r gost?Mae pob bwrdd yn costio £350 a TAW. Mae’r 
ffi dylunio yn £100 (gall hyn gynyddu yn ddibynnol ar eich 
gofynion). Mae cludiant yn rhad ac am ddim. Unwaith fydd y 
bwrdd yn ei le, caiff ei hyrwyddo drwy gyfrifon Facebook, 
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Twitter & Instagram #2minutebeachclean (gweler Twlyn 4 ym 
Mhennod 5 – Tŵls Defnyddiol, ar gyfer dyluniadau Cymraeg a 
Saesneg). 

Manylion Cysylltu 

Ffôn: Martin Dorey 01288 354399 
 

E-bostio Martin: martin@copymonkey.biz  
E-bostio Nicky: beachcleanshop@gmail.com  
E-bostio Dolly: (social media) 2minutebeachclean@gmail.com 
    
Cofiwch ymweld â https://www.beachclean.net/ am fwy o 
fanylion am y byrddau.  
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Pennod 4 – I’r Gwellt â’r Gwelltyn 
Fe amlygodd yr arolygon Beachawtch nifer y sbwriel, ac yn 
benodol, pa fath o sbwriel sydd yn cyrraedd y lan ar draeth 
Morannedd, yn rheolaidd. Y deunydd mwyaf niferus a 
gofnodwyd ac a gliriwyd o bell, oedd plastics.   
 
Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda nifer o grwpiau a sefydliadau fel 
CNC, Cadwch Gymru’n Daclus, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
Gogledd Cymru, a’r MCS er mwyn sicrhau gweithredu mewn 
partneriaeth. Yng nghyd-destun lleihau sbwriel o’i darddiad, fe 
drafodwyd y syniadau canlynol mewn cyfarfodydd cychwynnol 
gyda busnesau lleol, y Cyngor Tref, partneriaid a 
gwirfoddolwyr. 
 

● Lleihau Pacedi 
● Pacedi Bioddiraddadwy 
● Ymgyrch I’r Gwellt â’r Gwelltyn 
● Pistyll Dŵr 
● Cynlluniad Blaendal 
● Treth Plastic 

 
Ymchwiliwyd i becynnau bioddiraddadwy a bu trafodaeth 
rhwng y Swyddog Prosiect â Selina Lloyd (Siop Tsips All Ports 
Pwllheli) a Danny White-Meir (Siop Tsips Enochs, Llandudno), 
perchnogion busnesau sydd wedi dewis defnyddio pecynnau 
bioddiraddadwy. Fe ddangoswyd samplau a phrisiau i’r siopau 
tsips yng Nghricieth, ond yn anffodus roedd y ddau fusnes o’r 
farn fod y cynnydd yn y pris o’i gymharu gyda phecynnau 
anfiodiraddadwy yn ormod. O ganlyniad, teimlodd y 
gwirfoddolwyr y byddai’n fwy effeithiol i ganolbwyntio ar yr 
ymgyrch I’r Gwellt â’r Gwelltyn. 
 
Bu trafodaethau rhwng busnesau lleol a gwirfoddolwyr y 
prosiect ynglŷn â datblygu ymgyrch fyddai nid yn unig yn codi 
ymwybyddiaeth am ddarganfyddiadau Beachwatch, ond i 
newid ymddygiad. Lansiwyd ymgyrch I’r Gwellt â’r Gwelltyn, 
yn targedu busnesau ac yn eu hannog i beidio defnyddio gwellt 
plastic undefydd, neu i newid i rai bioddiraddadwy. Fe 
ddatblygwyd cynllun brandio ac fe gynhyrchwyd sticeri ffenest 
i’w harddangos ar adeilad y busnes (gweler twlyn 6 ym 
Mhennod 5 - Tŵls Defnyddiol, ar gyfer logo ymgyrch I’r Gwellt 
â’r Gwelltyn). Ar ôl cyfuniad o fynd at fwytai, caffis a 
thafarndai, a rhai busnesau o du allan i Gricieth yn dod at y 
Swyddog Prosiect, mae’r busnesau canlynol yn rhan o’r 
ymgyrch. 
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Caffi’r Cwrt, Cricieth  

Lion Hotel, Cricieth 

Bryn Hir Arms, Cricieth 

Caffi 46, Cricieth 

Poachers Resturants, Cricieth  

Tir a Môr, Cricieth 

Tea Room, Cricieth 

Dylan’s Cricieth  

Dylan’s Porthaethwy  

Dylan’s Llandudno  

Coconut Kitchen, Abersoch 

Tŷ Newydd Aberdaron  
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Pennod 5 – Tŵls Defnyddiol 
Twlyn 1: Poster digidol a ddefnyddiwyd i hyrwyddo 

digwyddiad glanhau 
Twlyn 2: Ffurflenni arolygu Cymraeg 
Twlyn 3: Tablau data’r arolwg 
Twlyn 4: Dyluniadau Cymraeg a Saesneg ar gyfer y bwrdd 

#2minutebeachcleaning  
Twlyn 5: Enghreifftiau o bacedi bioddiraddadwy 
Twlyn 6: Logo ymgyrch I’r Gwellt â’r Gwellyn 
 
 
 
 
 
 
 












































