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Casglu a chyflwyno tystiolaeth ffotograffig
Mae cynefinoedd â blaenoriaeth yn fathau lled-naturiol, megis y rheini sydd wedi'u cynnwys yn
y rhestrau a gychwynnwyd o dan Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 - gweler yr
adran ar Adnabod cynefinoedd â blaenoriaeth. Mae cynlluniau Creu Coetir sy'n cynnig plannu
ar gynefinoedd â blaenoriaeth yn annhebygol o gael eu dilysu. Fodd bynnag, os oes gennych
sail resymol dros gredu bod y tir wedi'i gofnodi'n anghywir, gallwch gyflwyno tystiolaeth
ffotograffig a gofyn am adolygiad.
Pryd mae angen tystiolaeth ffotograffig
Dim ond pan fod ardal o dir rydych yn dymuno ei gynnwys yn eich cynllun plannu wedi'i nodi
fel cynefin â blaenoriaeth, neu gynefin posib, ar y Map Cyfleoedd Coetir y mae'n rhaid i chi
gyflwyno tystiolaeth ffotograffig ac os oes gennych sail resymol dros gredu ei fod wedi'i gofnodi
fel cynefin â blaenoriaeth mewn camgymeriad. Bydd adran Adnabod Cynefinoedd â
Blaenoriaeth y canllaw hwn yn eich helpu i benderfynu a ddylech gyflwyno tystiolaeth bellach
neu beidio. Gallwch edrych ar y Porth-Daear, Lle ar gyfer cynefinoedd â blaenoriaeth er
mwyn pennu'r math o gynefin â blaenoriaeth ar eich safle plannu arfaethedig.
O dro i dro, gallem hefyd awgrymu eich bod yn cyflwyno tystiolaeth ffotograffig ar gyfer
sensitifeddau eraill sydd o dan amheuaeth.
Pryd i dynnu'r ffotograffau
Yn gyffredinol mae'n well tynnu ffotograffau rhwng dechrau mis Mai a diwedd mis Medi; yn
enwedig ar gyfer glaswelltiroedd, ond efallai na fydd hyn yn bosib gyda chyfle mynegi
diddordeb Glastir yn ystod yr hydref neu'r gaeaf. Os yw hyn yn wir, dylech dynnu'r ffotograffau
beth bynnag a bydd angen i ni edrych ar unrhyw wybodaeth ychwanegol y mae gennym
fynediad ati ac yn y rhan fwyaf o achosion byddwn ni'n dal i allu gwneud penderfyniad.
Safonau ar gyfer ffotograffau
• Mae'n rhaid mynd i'r ffotograffau fod: mewn lliw, mewn ffocws ac wedi'u rhifo
• yn cynnwys un ffotograff cyffredinol (neu fwy) o safle'r ardal gyfan. Gallwch ddefnyddio
gymaint o ffotograffau ag y bo angen er mwyn dangos y safle cyfan.
• Dylid cynnwys ffotograffau manwl o gymaint o lefydd ag y bo angen er mwyn cynrychioli'r
safle cyfan.
• Dylai ffotograffau manwl ar gyfer pob pwynt gynnwys un a gymerwyd ar ongl letraws ac un i
lawr yn syth; a'r ddau yn dangos yr un ddau fetr sgwâr o lystyfiant.
• Dylid sicrhau bod ffotograffau manwl yn cael eu cynnwys ar gyfer pob math o lystyfiant
gwahanol a geir ar y safle.
Cyflwyno eich tystiolaeth ffotograffig
• Dylid cyflwyno tystiolaeth ffotograffig drwy ddefnyddio system Taliadau Gwledig Cymru
(RPW) Ar-lein pan fyddwch yn cyflwyno eich cynllun i'w ddilysu, ynghyd ag unrhyw
dystiolaeth arall neu ymatebion i ymgynghoriad sy'n ofynnol.
• Os byddai’n well gennych gynnwys y penderfyniad yn eich cynllun cyn iddo gael ei
gyflwyno, gallwch anfon eich tystiolaeth yn uniongyrchol at
glastirqueries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk a gofyn am benderfyniad cynnar. Byddwn ni'n
ceisio eich diwallu eich anghenion ond anfonwch ef cyn gynted ag y gallwch os gwelwch yn
dda.
www.cyfoethnaturiol.cymru
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• Dylid cyflwyno ffotograffau ar ffurf delweddau JPEG wedi'u labelu a'u dyddio'n glir. Dylai
enwau ffeiliau gynnwys y Rhif Cwsmer perthnasol, rhif cyfeirnod ar gyfer y ffotograff a'r
dyddiad y cafodd ei dynnu, er enghraifft: A0001111 _ffoto1_Awst2015
• Mae'n rhaid i chi nodi'n glir y lleoliad lle y tynnwyd y ffotograffau o'r cynefinoedd â
blaenoriaeth. Yn ddelfrydol dylech roi cyfeirnod daearyddol digidol ar gyfer y ffotograffau.
Mae'r swyddogaeth hon ar gael ar gamerâu digidol gyda derbynnydd GPS arnynt ac ar nifer
o ffonau clyfar gan ddefnyddio ap y gellir ei lawrlwytho. Nodwch leoliad y ffotograffau ar fap
Arolwg Ordnans amgaeedig (neu fap o ansawdd tebyg) ynghyd â chyfeirnod grid chwe
ffigwr. Hefyd dylech farcio lleoliad a chyfeiriad y ffotograffau ar fap o'r safle.

Map yn dangos lleoliad a chyfeiriad y ffotograffau

Bydd swyddogion Glastir yn anfon eich ffotograffau at arbenigwyr cynefinoedd Cyfoeth
Naturiol Cymru a fydd hefyd yn eu hadolygu. Gallent hefyd edrych ar unrhyw dystiolaeth safle
ychwanegol, megis ffotograffau o'r awyr, er mwyn asesu presenoldeb ac ansawdd cynefin â
blaenoriaeth. Mewn rhai achosion gallai'r arbenigwr hefyd ymweld â'r safle er nad oes unrhyw
reidrwydd arno i wneud hynny.
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Enghreifftiau o ffotograffau sy'n dangos nad yw ardal yn gynefin â blaenoriaeth

Ffotograff cyffredinol o'r safle
Yn cwmpasu'r safle cyfan ac yn yr
achos hwn yn dangos ei fod yn
cynnwys un math o gynefin sengl.
Mae'r ffotograff hwn yn dangos
bod y safle cyfan yn debygol o fod
yn laswelltir wedi’i wella ac nid
yw'n gynefin â blaenoriaeth

Ffotograffau fertigol manwl a
ffotograffau lletraws
Yn rhoi enghraifft gynrychioliadol o
tua 2m2 o lystyfiant wedi'i dynnu'n
uniongyrchol oddi uchod (brig) ac
ar ongl (gwaelod).
Oherwydd ei bod yn glir bod y
safle wedi'i wneud o un math o
gynefin sengl mae ffotograffau
manwl ond yn cael eu cyflwyno o
un lleoliad. Bydd angen tystiolaeth
o sawl lleoliad ar safleoedd mwy
amrywiol.
Mae'n rhaid i'r ffotograffau manwl
fod o ansawdd digonol i ganiatáu i
arbenigwr adnabod cyfansoddiad
y rhywogaeth yn hyderus.
Yn yr achos hwn, mae'r
ffotograffau manwl yn cadarnhau
bod y rhywogaethau sy'n
bresennol yn dangos glaswelltir a
gafodd ei wella.
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Comisiynu a chyflwyno arolygon ecolegol
Gallai ymgeisydd Cynllun Creu Coetir Glastir ystyried comisiynu arolwg ecolegol o dan yr
amgylchiadau canlynol:Arolygon ecolegol rhagweithiol i lywio cynnig
Gallai ymgeiswyr fod eisiau comisiynu arolwg yn gynnar yn y broses er mwyn eu galluogi i
ddeall yn llawn a chymryd i ystyriaeth unrhyw sensitifeddau ecolegol, naill ai drwy waredu
ardaloedd o gynefinoedd sensitif o gynlluniau neu gynllunio eu plannu er mwyn lliniaru niwed
posibl i'r cynefin. Gallent hefyd ddefnyddio'r arolwg i deilwra eu cynlluniau i wneud y mwyaf o'r
cyfleoedd i wella cynefinoedd neu rywogaethau pwysig.
Rydym yn annog ymgeiswyr i gomisiynu arolwg ecolegol rhagweithiol os ydynt o'r farn y
byddai'n ddefnyddiol. Fodd bynnag, rydym yn derbyn y gallai'r gost fod yn afresymol ar gyfer
cynlluniau llai a gallai arolwg ecolegol llawn fod yn ddiangen mewn nifer o achosion, felly nid
yw'n orfodol. Lle bo ymgeisydd yn dymuno comisiynu arolwg rhagweithiol, rydym yn argymell
ei fod yn defnyddio'r safonau rydym yn eu hawgrymu isod er mwyn sicrhau ei fod yn cael
gwerth am arian.
Arolygon ecolegol adweithiol er mwyn cael ail farn
Os yw cynefin â blaenoriaeth wedi'i gofnodi ar y Map Cyfleoedd Coetir, mae ein Canllaw i
Gynllunwyr yn argymell bod ymgeisydd yn gallu cyflwyno tystiolaeth ffotograffig os oes ganddo
reswm i gredu bod y sensitifedd wedi cael ei gynnwys trwy gamgymeriad. Pan fod yr
arbenigwr cynefin wedi pennu bod cynefin â blaenoriaeth yn bresennol ond bod yr ymgeisydd
yn dymuno cael ail farn, gall gomisiynu arolwg ecolegol annibynnol ar ei gost ei hun.
Yn gyffredinol nid ydym yn annog ymgeiswyr i gomisiynu arolygon ecolegol adweithiol pan fod
ein harbenigwyr eisoes wedi rhoi eu barn, ond byddwn ni'n rhoi ystyriaeth briodol iddynt ar yr
amod eu bod yn bodloni'r safonau a restrir isod (gweler Safonau ar gyfer arolygon ecolegol –
Atodiad 1).
Plannu ar dir y cofnodwyd ei fod yn cynnwys mawn dwfn
Mae Safonau Coedwigaeth y DU (Forests and Biodiversity Guidelines 5, Forests and Carbon
5, Forests and Soils 2) yn ei gwneud yn ofynnol i "osgoi sefydlu coedwigoedd newydd ar
briddoedd â mawn sy'n ddyfnach na 50cm ac ar safleoedd a fyddai'n peryglu hydroleg
cynefinoedd cyfagos o gorsydd neu wlyptiroedd".
Yn gyffredinol rydym yn cynghori ymgeiswyr i beidio â chynnwys tir a gofnodwyd ar yr haen
hon yn eu ceisiadau. Fodd bynnag, os oes gennych reswm da dros gredu y gallai fod wedi'i
gofnodi mewn camgymeriad byddwn ni'n ystyried y dystiolaeth ar yr amod ei bod yn bodloni
ein safonau.
Er y gallai fod cliwiau ar yr arwyneb sy’n awgrymu p’un a oes mawn dwfn yn bresennol, mae'n
amhosib bod yn sicr heb archwilio a chymryd samplau craidd. Ni fydd tystiolaeth ffotograffig
ychwanegol o'r llystyfiant yn caniatáu i'n staff wneud dyfarniad ynglŷn â phresenoldeb mawn
dwfn. Os ydych chi'n dymuno plannu ar dir a gofnodwyd ar yr haen mawn dwfn mae'n rhaid i
chi gomisiynu arolwg ecolegol, gan sicrhau ei fod yn cynnwys yr asesiad dyfnder mawn yn
unol â'r disgrifiad yn y fanyleb yn Atodiad 1.
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Safonau ar gyfer arolygon ecolegol
Dylech gomisiynu syrfëwr ecolegol proffesiynol cymwys. Yn gyffredinol, byddem yn disgwyl
iddynt fod yn aelod o'r Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).
Rydym wedi cynnwys manyleb ar gyfer arolygon ecolegol yn atodiad 1. Dylech roi hwn i'r
syrfëwr fel ei fod yn deall lefel y manylder sy'n ofynnol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi
rhestr o unrhyw sensitifeddau rydych wedi'u nodi iddo, oherwydd mae'n bosib nad yw rhai (fel
mawn dwfn) yn amlwg ar yr arwyneb a bydd angen rhoi sylw penodol iddynt.
Dylid cynnal yr arolygon ar adegau o'r flwyddyn sy'n briodol er mwyn sicrhau dull effeithiol o
adnabod unrhyw rywogaeth a warchodir neu gynefinoedd â blaenoriaeth fel rhai sy'n
bresennol ar y safle
Dylai adroddiad yr arolwg ddilyn Canllawiau'r Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth
Amgylcheddol ar gyfer Llunio Adroddiad Ecolegol
Cyflwyno arolwg ecolegol
• Dylid cyflwyno unrhyw arolwg ecolegol gan ddefnyddio RPW Ar-lein pan fyddwch yn
cyflwyno eich cynllun i'w ddilysu, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth arall neu ymatebion i
ymgynghoriad sy'n ofynnol.
• Os ydych yn darparu arolwg ecolegol fel tystiolaeth ychwanegol ar ôl i gynefin â
blaenoriaeth gael ei asesu gan arbenigwr cynefin, gallwch anfon yr arolwg yn uniongyrchol
at glastirqueries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk a gofyn i ni ei drosglwyddo i'r arbenigwr
perthnasol ei ystyried.
• Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n well anfon arolygon ar ffurf PDF neu ddogfennau Word
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Adnabod cynefinoedd â blaenoriaeth
Cyflwyniad
Er bod adnabod cynefinoedd yn gywir yn gallu bod yn dasg fedrus, yn y rhan fwyaf o achosion
dylai fod yn bosib i chi wneud asesiad rhesymol ynghylch pa un a yw'r tir yn gynefin â
blaenoriaeth. Os bydd unrhyw ardaloedd rydych chi'n eu cynnig ar gyfer y cynllun wedi'u nodi
ar y Map Cyfleoedd fel rhai sy'n cynnwys cynefin â blaenoriaeth, dylai'r ffotograffau a'r
disgrifiadau enghreifftiol hyn eich helpu i benderfynu a yw'n werth chweil cyflwyno tystiolaeth
ychwanegol, neu a ddylech dynnu'r ardaloedd hyn o'ch cais yn unig.
Mae ein harbenigwyr cynefin wedi argymell tri llyfr ar adnabod planhigion yn Ynysoedd
Prydain i'ch helpu yn ystod eich arolwg maes.
Averis, Ben (2013)

Plants and Habitats: an introduction to common plants
and their habitats in Britain and Ireland

Blamey, Majorie, Fitter, Richard
Fitter, Alistair (2013)

Wild flowers of Britain and Ireland (2il argraffiad)
Cyhoeddwr – Harper Collins

Rose, Francis (1981)

The Wild Flower key: British Isles and North West
Europe: A guide to plant identification in the field
Cyhoeddwr - Frederick Warne
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Glaswelltir Asidaidd Sych yr Iseldir

Lleoliad
Mae glaswelltir asidaidd yr iseldir yn digwydd ar briddoedd asid sy'n draenio'n dda gyda
ffrwythlonder isel yn yr iseldiroedd o leiaf 300m uwchben lefel y môr (islaw terfyn uwch y tir
caeedig).

Rhywogaethau allweddol glaswelltir asidaidd yr iseldir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peiswellt y defaid (Festuca ovina)
Maeswellt (Agrostis spp.)
Brigwellt main (Deschampsia flexuosa)
Tresgl y moch (Potentilla erecta)
Briwydd rhostir (Galium saxatile)
Suran yr ŷd (Rumex acetosella) ar ardaloedd sychach
Grug (Calluna vulgaris)- wedi'i wasgaru yn llai na 25% o orchudd
Llus (Vaccinium myrtillius) – wedi'i wasgaru yn llai na 25% o orchudd
Brwyn (Juncus spp.) - efallai y bydd clystyrau o frwyn
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Glaswelltir niwtral heb ei drin (Dolydd yr iseldir)

Lleoliad
Mae'r categori hwn yn cynnwys dolydd gwair sy'n llawn blodau a phorfeydd islaw terfyn uwch y
tir amaethyddol caeedig ar briddoedd nad ydynt yn amlwg yn asidaidd neu'n alcalinaidd. Mae'r
math hwn o laswelltir a reolir yn draddodiadol bellach yn brin yng Nghymru ac mae'n digwydd
fel arfer mewn caeau ar eu pennau eu hunain neu glystyrau bach o gaeau.

Rhywogaethau allweddol glaswelltir niwtral heb ei drin (dôl yr iseldir)
•
•
•
•
•

Rhonwellt y ci (Cynosurus cristatus)
Peiswellt coch (Festuca rubra)
Pysen-y-ceirw llai (Lotus corniculatus)
Y bengaled (Centaurea nigra)
Brwyn (Juncus spp.) - gallai fod clystyrau o frwyn mewn ardaloedd mwy
llaith ond nid y gorchudd di-dor sydd i'w ganfod mewn glaswelltir corsiog
o dro i dro
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Glaswelltir calchaidd heb ei drin (calchfaen)

Lleoliad
Mae'r math hwn o laswelltir sy'n llawn blodau yn digwydd ar briddoedd sy'n cynnwys lefel calch
gymharol uchel. Mae'r cynefin yn digwydd uwchlaw ac islaw'r terfyn uchaf ar gyfer tir
amaethyddol caeedig. Mae hyn yn arbennig o gysylltiedig â chreigiau calchfaen yng ngogledd
a de Cymru ond mae'n digwydd hefyd mewn creigiau sy'n llawn calch mewn mannau eraill.

Rhywogaethau allweddol o laswelltir calchaidd heb ei drin
• Peiswellt y defaid (Festuca ovina)
• Teim gwyllt (Thymus polytrichus)
• Rhosyn y graig (Helianthemum nummularium)
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Glaswelltiroedd calaminaraidd
Lleoliad
Math prin
o
laswelltir
ar
briddoedd
a
chreigiau
sy'n llawn
metelau
fel plwm a
sinc. Yn
aml yn
agored
iawn gyda
digonedd
o dir llwm.
I'w ganfod
yn bennaf
ar
safleoedd
mwynglod
diau
gwag.

Rhywogaethau allweddol glaswelltir Calamaraidd
• Tywodwlydd y gwanwyn (Minuartia vernia)
• Berwr gwyllt yr Alpau (Thlaspi caerabandonedulescens)
• Mwsoglau a chennau anarferol
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Porfeydd brwyn

Lleoliad
Mae'r glaswelltiroedd corsiog hyn fel arfer yn gyforiog o frwyn ynghyd ag amrediad o berlysiau,
gan gynnwys pysen y ceirw fwyaf, briwydd y gors, erwain a gellesgen (felen). Gallai fod
ganddynt wead twmpathog neu lyfn ac yn aml mae ganddynt strwythur glaswellt sy'n dalach
na'r cynefinoedd glaswelltir sychach. Maent yn fwy helaeth ar ymylon yr ucheldiroedd a'r
uwchdiroedd ac maent yn gyffredin yn lleol ar yr iseldiroedd mewn priddoedd â draeniau a
rwystrwyd.

Rhywogaethau allweddol porfeydd brwyn
•
•
•
•

Briwydd y gors (Galium palustre)
Erwain (Filipendula ulmaris)
Pysen y Ceirw Fwyaf (Lotus pedunculatus)
Gellesgen (felen) (Iris pseudacorus)
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Porfeydd glaswellt y gweunydd

Lleoliad
Mae'r glaswelltiroedd corsiog hyn fel arfer yn gyforiog o laswellt y gweunydd, gyda gorchudd
amrywiol o hesg a brwyn byr. Gallai fod ganddynt wead twmpathog neu lyfn ac yn aml mae
ganddynt strwythur glaswellt sy'n dalach na'r cynefinoedd glaswelltir sychach. Yn gyffredinol
maent yn fwy helaeth ar ymylon yr ucheldiroedd, ond maent yn gyffredin yn lleol ar yr
iseldiroedd mewn priddoedd â draeniau a rwystrwyd, yn arbennig yng ngorllewin a de Cymru.

Rhywogaethau allweddol porfeydd glaswellt y gweunydd
• Glaswellt y gweunydd (Molinia caerulea)
• Hesg a brwyn
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Rhosydd yr iseldir

Lleoliad
Mae rhosydd yr iseldir yn cynnwys mathau o rostir sych a gwlyb sy'n digwydd islaw'r terfyn
uwch ar gyfer tir amaethyddol caeedig. Mae rhosydd yr iseldir fel arfer yn cynnwys
gorchudd o 25% o leiaf o orchudd corlwyn fel grug, llus ac eithin gorllewinol. Mae glaswellt o
drwch amrywiol, fel peiswellt y defaid (rhosydd sych) neu laswellt y gweunydd (rhosydd
gwlyb) hefyd fel arfer yn bresennol.

Rhywogaethau allweddol rhosydd yr iseldir
•
•
•
•
•

Grug (Calluna vulgaris)
Llus (Vaccinium myrtillius)
Eithin gorllewinol (Ulex gallii)
Peiswellt y defaid (Festuca ovina)
Glaswellt y gweunydd (Molinia caerulea)
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Rhosydd yr ucheldir

Lleoliad
Mae rhosydd yr ucheldir fel arfer i'w canfod uwchben y terfyn uchaf o dir amaethyddol
caeedig ac mae'n cynnwys llystyfiant gyda mwy na 25% o orchudd o rug, llus ac eithin
gorllewinol. Mae symiau amrywiol o laswellt fel peiswellt y defaid, cawnen ddu a glaswellt y
gweunydd hefyd fel arfer yn bresennol. Mae'r cynefin hwn i'w ganfod ledled yr ucheldiroedd,
ac mae'n aml yn gysylltiedig â chynefinoedd rhostir eraill, fel gorgors, glaswelltir asidaidd a
rhedyn.

Rhywogaethau allweddol rhosydd yr ucheldir
•
•
•
•
•
•

Grug (Calluna vulgaris)
Llus (Vaccinium myrtillius)
Eithin gorllewinol (Ulex gallii)
Peiswellt y defaid (Festuca ovina)
Cawnen ddu (Nardus stricta)
Glaswellt y gweunydd (Molinia caerulea)
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Ffeniau, gwernydd, corsydd a chorslwyni

Corslwyni

Ffeniau sy'n tyfu o ganlyniad i fewnlif dŵr wyneb

Ffeniau yr iseldir

Gorgors

Lleoliad
Mae'r categori hwn yn cwmpasu amrediad o gynefinoedd gwlypdir â blaenoriaeth sydd
uwchlaw ac islaw terfyniad uwch y tir caeedig. Maent yn digwydd ar fryniau a llethrau
dyffrynnoedd nad ydynt yn draenio'n dda, ar waelod dyffrynnoedd, mewn cafnau gwlyb ac ar
hyd ymylon afonydd, nentydd a phyllau.
Mae gwelyau gwernydd a chorslwyni (gwernydd lle y mae'r cyrs cyffredin yn blanhigyn
goruchafol) fel arfer yn digwydd mewn lleoliadau lle mae'r dŵr yn gorwedd uwchben
arwynebedd y ddaear am lawer o'r flwyddyn, hyd yn oed yn yr haf. Mae ffeniau yn fwy sych yn
gyffredinol a heb lifogydd yn yr haf, er bod y pridd mawnaidd fel arfer yn aros yn llawn dŵr
drwy gydol y flwyddyn. Mae glaswellt tal (cyrs yn arbennig), hesg a brwyn fel arfer yn amlwg
mewn gwernydd, ond gallai ffeniau gynnal llystyfiant mwy amrywiol sy'n tyfu'n is gyda nifer o
blanhigion sy'n blodeuo.
Mae ardaloedd bach o lystyfiant ffen ar ochr bryniau ac ar lethrau dyffrynnoedd sy'n
gysylltiedig â phistyllau a sgydau dŵr yn gallu cael eu hadnabod yn bennaf drwy eu gorchudd
uchel o fwsoglau corsiog o dan orchudd o frwyn neu hesg a dylid eu cynnwys yn y categori
hwn. Gallai rhai mathau o ffen ymddangos yn debyg i laswelltir corsiog, ond mae ffeniau ond
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yn digwydd ar fawn sy’n fwy na hanner metr o ddyfnder. Mae'r cynefin hwn i'w ganfod ledled yr
ucheldiroedd, ac mae'n amlwg yn gysylltiedig â chynefinoedd rhostir eraill, fel gorgors,
glaswelltir asidaidd a rhedyn.

Rhywogaethau allweddol ffeniau, gwernydd, corsydd a chorslwyni
• Mwsogl migwyn (Sphagnum spp.)
• Hesg (Carex spp.)
• Brwyn (Juncus spp.)
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Porfa coetir a pharcdir

Lleoliad
Mae porfa coetir a pharcdiroedd yn gynefinoedd cymhleth gyda gorchudd o lai na 30% o goed
ac maent yn goed unigol gwasgaredig dros laswelltir, rhosydd neu redyn. Yn y ddau gynefin,
mae'r coed yn agored ac wedi tyfu gyda choronau llydan, dwfn a boncyffion byr. Mae isdyfiant
y coetir yn brin neu'n absennol o ganlyniad i bori. Mae porfa coetir yn aml yn digwydd ar
ymylon yr ucheldir gyda draenen wen a chriafolen yn rhywogaethau coed amlwg. Yn ei hanfod
mae parcdir yn borfa coetir sydd wedi'i sefydlu fel rhan o dirwedd a gynlluniwyd.
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Perllannau traddodiadol

Lleoliad
Mae perllannau traddodiadol yn blanhigfeydd o goed ffrwythau tal gyda bylchau llydan
rhyngddynt, gydag afal, gellyg, ceirios, eirin neu eirinen ddu yn nodweddiadol. Gallai dwysedd
y coed pan fyddant wedi'u stocio'n llawn fod yn 120-150 o goed fesul hectar, i lawr i leiafswm o
saith coeden fesul hectar. Mae perllannau traddodiadol yn cynnwys coed ffrwythau safonol
neu hanner-safonol ac nid ydynt yn cynnwys cor-amrywiaethau modern.
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Atodiad 1:
Manyleb ar gyfer Arolwg Ecolegol i gefnogi cais ar gyfer y
Cynllun Creu Coetir Glastir
Nod yr arolwg yw darparu gwybodaeth ddigonol i ganiatáu i Cyfoeth Naturiol Cymru wneud
penderfyniad gwybodus ynglŷn ag addasrwydd y safle ar gyfer creu coetir newydd. Rhaid
i'r arolwg gael ei wneud gan syrfëwr cymwysedig.
Bydd arolygon ecolegol fel arfer yn cael eu comisiynu oherwydd bod peth o'r tir neu'r tir
cyfan wedi'i nodi yn dir sy'n cynnwys sensitifeddau, fel cynefinoedd â blaenoriaeth neu
fawn dwfn. Dylai'r wybodaeth hon gael ei darparu gan yr unigolyn sy'n comisiynu'r arolwg.
Mae arolwg cynefin Cam 1 yn ofynnol gyda gwybodaeth ychwanegol wedi'i chasglu ar
gyfansoddiad rhywogaethau pob cynefin. Ar gyfer cynefinoedd mawndir, neu lle y
cofnodwyd bod y tir yn cynnwys mawn dwfn, mae'n rhaid i'r arolwg gynnwys asesiad o
ddyfnder y mawn.
Cyflawni gwaith maes
Cynnal arolwg cynefin Cam 1 o'r ardal blannu arfaethedig a'r tir cyffiniol gerllaw. O
ddechrau mis Mai hyd at ddiwedd mis Medi yw'r tymor dewisol ar gyfer cynnal arolygon
llystyfiant. Cydnabyddir efallai nad yw hynny'n bosib bob amser.
Ar gyfer pob darn o gynefin Cam 1, cofnodwch restr o rywogaethau o blanhigion uwch
(gan gynnwys migwyn lle y bo'n bresennol) a gorchudd pob rhywogaeth gan ddefnyddio
graddfa DAFOR.
Cymerwch ffotograffau o bob cynefin Cam 1 yn dangos manylion agos y llystyfiant.
Dilynwch y canllawiau ar dynnu ffotograffau a ddarperir yn yr adran Dewis a chasglu
tystiolaeth ffotograffig yn y canllaw hwn.
Dylid nodi unrhyw olwg neu arwyddion o rywogaethau ffawna ar y safle hefyd.
Pan fod cynefinoedd wedi'u cofnodi a allai ddigwydd ar fawn dwfn, neu lle y mae'r tir wedi'i
gynnwys ar yr haen mawn dwfn ar y map cyfleoedd coetir (bydd y cynlluniwr yn cynghori)
dylid cynnwys asesiad o ddyfnder y mawn fel rhan o'r arolwg. Cynnal archwiliadau mawn
hyd at 60cm o ddyfnder; gan ddarparu mesuriad i'r 10cm agosaf. Ar gyfer mawn sy'n
ddyfnach na hyn, mae cofnod o fwy na/yn gyfartal â 60cm yn ddigonol.
Dylid samplu dyfnder mawn ar system grid (gyda lleiafswm o ddeg stiliwr mawn fesul
hectar) i asesu maint y mawn sy'n bresennol. Mae angen i greiddiau mawn gael eu cymryd
er mwyn sicrhau bod mawn yn bresennol ac nid mewn clai meddal a olchwyd. Gweler ein
hofferyn asesu maes ar gyfer mawn dwfn am wybodaeth bellach.
Beth i'w gynnwys yn yr adroddiad
Yn ogystal â manylion sylfaenol y safle a'r arolwg, dylai'r adroddiad hefyd gynnwys:
• Manylion y syrfëwr
• Disgrifiad cryno o'r safle
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• Map cynefin Cam 1 o'r ardal blannu arfaethedig gyda nodiadau ar y cynefin sydd
gerllaw perimedr y safle. Byddai graddfa o 1:5000 yn raddfa briodol ar gyfer y rhan
fwyaf o safleoedd
• Tabl o gyfanswm arwynebedd pob cynefin Cam 1 sy'n bresennol o fewn yr ardal blannu
arfaethedig
• Rhestrau o rywogaethau a gorchudd amcangyfrifedig ar gyfer pob cynefin Cam 1 a
gofnodwyd. Dylai'r dull enwi botanegol ddilyn New Flora of the British Isles, 3ydd
argraffiad (Stace, 2010)
• Ffotograffau clir yn dangos pob math o lystyfiant a gofnodwyd
• Cofnodion o unrhyw olwg neu arwyddion ffawna
Hefyd, os oes asesiad dyfnder mawn yn cael ei gynnwys yn yr arolwg:
• Dylid marcio cofnodion stiliwr mawn a samplau craidd ar fap
• Dylid cofnodi gwybodaeth y stiliwr mawn a gwybodaeth graidd mewn tabl gan gynnwys
y Cyfeirnod Grid Cenedlaethol ar gyfer y lleoliad, mesuriad o ddyfnder y mawn a math o
lystyfiant cam 1
• Ffotograffau lliw clir o'r holl samplau craidd
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Cedwir pob hawl. Gellir dim ond atgynhyrchu'r ddogfen hon trwy ganiatâd o flaen llaw gan
Cyfoeth Naturiol Cymru.
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