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Glannau Cynaliadwy
Rydym yn galw am fwy o ymdrech i adfer
a gwella cynefinoedd arfordirol gwerthfawr
y DU ar gyfer pobl a bywyd gwyllt.

Ers yr Ail Ryfel Byd mae’r
DU wedi colli:(1)

Mae’r RSPB wedi bod yn adolygu cyflwr cynefinoedd arfordirol y DU
drwy gyfrwng ein project Glannau Cynaliadwy: rspb.org.uk/shores
Isod mae crynodeb o benawdau’r project.

Mae glannau’r DU yn hanfodol ar gyfer pobl a bywyd gwyllt
Mae aberoedd a glannau’r DU yn hynod o werthfawr fel lle i fyw,
gweithio, ymlacio a chwarae ac am y cyfoeth o fywyd gwyllt y maen
nhw’n ei gynnal. Maen nhw’n helpu i’n gwarchod rhag llifogydd: maen
nhw’n cloi carbon; maen nhw’n cynnal ein pysgodfeydd ac maen nhw’n
denu miliynau o ymwelwyr. Amcangyfrifir bod gwerth y gwasanaethau
a ddarperir gan ein cynefinoedd arfordirol oddeutu £48 biliwn.(2)

8,000ha (15%)
o forfa heli’r DU

Ond maen nhw mewn perygl - ac yn diflannu
Fodd bynnag, mae’r parth arfordirol mewn trybini. Mae’n crebachu,
ac mae’r cynefin sydd ar ôl yn gyffredinol mewn cyflwr truenus.
Yn 2013, mewn asesiad o gynefinoedd arfordirol y DU sy’n bwysig
yn rhyngwladol, cafwyd nad oes yr un ohonyn nhw mewn cyflwr
cadwraeth ffafriol.(3)
Mae deddfwriaeth gryfach dros fyd natur, yn arbennig Cyfarwyddebau
Natur yr UE, wedi helpu i rwystro’r llif o golledion o ganlyniad i
ddatblygiad. Fodd bynnag, mae ein cynefinoedd arfordirol yn parhau’n
fregus iawn o ganlyniad i newid hinsawdd a chynnydd yn lefel y
môr. Wrth i lefel y môr godi mewn ymateb i newid hinsawdd, fe all
cynefinoedd rhynglanwol megis ponciau lleidiog a morfeydd heli gael
eu gwasgu yn erbyn amddiffynfeydd a osodwyd yn erbyn llifogydd
(“gwasgfa arfordirol”). Mae’r rhagolygon diweddaraf yn darogan y
byddwn yn parhau i golli o leiaf 60 hectar (ha) o gynefin rhynglanwol
bob blwyddyn yn y DU o ganlyniad i wasgfa arfordirol, os na fydd
gweithredu’n digwydd.

16,000ha (18%)
o’n twyni tywod

5,000ha (46%)
o’n cynefin gro mân

Beth sydd angen ei wneud?
Yn ffodus, mae’r atebion yn ein dwylo ni. Drwy gyfrwng mwy na 70 project yn y DU yn y 25 mlynedd(4) diwethaf,
rydym wedi datblygu profiad o greu cynefin arfordirol. Mae dros 2,500ha o gynefin wedi ei greu drwy gyfrwng
technegau fel ailalinio wedi ei reoli. Mae dwy ran o dair o’r rhain yn forfeydd heli a phonciau lleidiog rhynglanwol.
Mae’r RSPB, wrth weithio gydag ystod o bartneriaid yn cynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd, wedi bod wrth wraidd
yr ymdrech hon, gan helpu i wireddu a rheoli mwy na 33% o’r cynefin arfordirol a grëwyd yn y DU (oddeutu 880ha).
Wrth i’n profiad gynyddu, mae ein projectau wedi cynyddu mewn maint, gyda chynlluniau megis Medmerry a
Phroject Arfordir Gwyllt Ynys Wallasea yn darparu buddion ar raddfa’r tirlun ar gyfer bywyd gwyllt a phobl.
O ganlyniad i’r dadansoddi a’r mapio a roddwyd ar y gweill fel rhan o’n project Glannau Cynaliadwy rydym yn
gwybod bod mwy na digon o leoedd o gwmpas yr arfordir lle gallwn ail-greu’r hyn a gollwyd a’r hyn a gollir yn y
dyfodol. Rydym yn gwybod beth sydd angen ei wneud, ym mhle i’w wneud, pam a sut. Ond dydyn ni ddim wedi
dod yn agos eto at ail-greu hyd yn oed 25% o arwynebedd y DU sy’n gynefin arfordirol a gollwyd ers 1945, ac
rydym yn dal i ymdrechu i gadw i fyny efo’r hyn sy’n parhau i gael ei golli bob blwyddyn.
Yn hanfodol, mae’r DU hefyd yn methu â gweithredu ei pholisïau Cynllun Rheoli’r Glannau ac i addasu ein harfordir
ar gyfer newid hinsawdd. Amlygwyd y methiant hwn yn Asesiad Risg Newid Hinsawdd Llywodraeth y DU yn 2017
lle adnabuwyd risgiau llifogydd a newid arfordirol i isadeiledd, cymunedau a busnesau fel prif risg i’r DU.

Am beth ydym ni’n galw?
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Gwarchodaeth i’r Cyfarwyddebau Natur yn dilyn
Brexit. Maen nhw wedi bod yn hanfodol bwysig o
ran arafu graddfa’r golled o ganlyniad i ddatblygiad
arfordirol a sicrhau bod llywodraethau’n mynd i’r
afael â cholli cynefin arfordirol gwarchodedig i wasgfa
arfordirol.
Cerrig milltir amlwg, cyfrifoldebau ac ariannu ar
gyfer addasu i newid hinsawdd ar yr arfordir drwy
weithredu priodol o bolisïau Cynllun Rheoli Glannau a
Rhaglenni Addasu Cenedlaethol.
Rhaglenni Creu Cynefin Cenedlaethol newydd yn
yr Alban a Gogledd Iwerddon i fynd i’r afael ag
effeithiau newid hinsawdd, yn cynnwys colli cynefin
gwarchodedig.
Mwy o weithredu gan lywodraethau a rheolyddion
amgylcheddol y DU ar wella ansawdd cynefin
arfordirol, yn cynnwys wrth annog mesurau megis
defnydd buddiol o ddeunydd a dreilliwyd.
Archwilio pellach gan bartneriaethau aml-sector
o ddulliau mentrus ar gyfer gwireddu ac ariannu
addasiadau arfordirol.
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Bydd yr RSPB yn parhau i weithio gyda phartneriaid i
wireddu cynlluniau a rheoli safleoedd sy’n gweithio i bobl
a bywyd gwyllt. Yn hanfodol, mae angen hefyd:

Am ragor o wybodaeth ar broject
Glannau Cynaliadwy’r RSPB,
cysylltwch â Nathan Richardson:
nathan.richardson@rspb.org.uk
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