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Roedd y Sefydliad Ymchwil Mannau 
Cynaliadwy yn fuddsoddiad cyffrous oedd 
yn ddatblygu datrysiadau i broblemau byd-
eang cynaliadwyedd a’r amgylchedd. Drwy 
wrthod natur arbenigol a ‘seilos’ ymchwil 
academaidd bwriad y Sefydliad oedd herio 
academyddion i ystyried gweithio mewn  
cyd-destun yn seiliedig ar fannau. 

Dechreuwyd meddwl am y sefydliad ddiwedd 
y 1990au, pan ddechreuodd ysgolheigion 
amgylcheddol blaenllaw ym Mhrifysgol Caerdydd 
gydweithio drwy ddatblygu canolfannau ymchwil, 
rhwydweithiau ac unigolion, yn arbennig canolfan 
ymchwil yr ESRC ar gyfer Cysylltiadau Busnes, 
Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas 
(BRASS) dan gyfarwyddyd yr Athro Ken Peattie. 
O’r rhwydweithiau cydweithredol hyn oedd yn 
ehangu’n barhaus datblygodd y syniad am 
sefydliad ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwil 
cynaliadwyedd ar sail mannau a fyddai’n caniatáu 
i ymchwilwyr ar draws pob coleg ac ysgol ym 
Mhrifysgol Caerdydd weithio ar broblemau 
cynaliadwyedd rhyngddisgyblaethol. Yn 2010, 
ariannodd Prifysgol Caerdydd y rhwydwaith  
hwn fel Sefydliad Ymchwil y Brifysgol.

Daeth y Sefydliad i’r amlwg drwy chwarae  
rhan flaenllaw yn y trafodaethau rhyngwladol  
ar gynaliadwyedd, gan fabwysiadu dull gweithredu 
penodol yn seiliedig ar fannau, a defnyddio 
hynny fel sail ar gyfer gwreiddio ymchwil 
ryngddisgyblaethol a thrawsddisgyblaethol  
(fel y tystia’r ddogfen hon). Gan weithio’n 
agos gyda phartneriaid o’r byd academaidd 
a chymdeithas sifil, llwyddodd ysgolheigion 
y Sefydliad i arloesi gyda dulliau newydd a 
chysyniadau’n seiliedig ar fannau ar draws ystod  
o feysydd amgylcheddol sylweddol. Os oedd 
gweithio rhyngddisgyblaethol yn beth newydd yn y 
dyddiau cynnar, wrth i’r Sefydliad aeddfedu dyma 
oedd y drefn arferol. Creodd y Sefydliad hefyd  
‘ôl troed’ gwyddor cynaliadwyedd sylweddol, gyda 
chydweithwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd yn mynd 
ymlaen i ddal swyddi uwch yn y DU a thramor. 

Bydd gwaith a dulliau gweithredu’r Sefydliad yn 
parhau i greu ynni deallusol a diaspora bywiog, 
yng Nghaerdydd a thu hwnt, dros y degawdau 
tyngedfennol nesaf ar gyfer datrys cwestiynau  
am sut i greu mannau a chymunedau cynaliadwy 
ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Yr Athro Emeritws Terry Marsden

Rhagair: Meithrin y Dychymyg Amgylcheddol
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Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Mannau 
Cynaliadwy ym Mhrifysgol Caerdydd yn  
2010 allan o argyhoeddiad bod cyflawni 
datblygu cynaliadwy’n galw am ddulliau 
newydd o ymchwil academaidd. 

Yn hytrach nag ymagweddau technegol neu 
sectoraidd y cyfnod at gynaliadwyedd, a phwyslais 
ar ddylanwadu ar ymddygiad a marchnadoedd 
unigol, aeth y Sefydliad i’r afael â chynaliadwyedd 
fel rhywbeth sydd wedi’i wreiddio yn y rhyngweithio 
dyddiol rhwng systemau cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol, nad oes modd 
ei wahanu oddi wrth ystyriaethau cyfiawnder 
cymdeithasol ac amgylcheddol a llywodraethu. 

Er mwyn deall yn llawn y rhyngweithio cymhleth 
sy’n parhau i hybu arferion anghynaliadwy, 
dewison ni lens ‘mannau’ y byd real gan ddod 
ag ystod eang o ddisgyblaethau ynghyd – 
Daearyddiaeth, Bioleg ac Ecoleg, Economeg a 
Marchnata, Gwyddor Wleidyddol, Cymdeithaseg, 
Seicoleg, Gwyddor y Ddaear ac Athroniaeth.  
Roedd hyn yn ein gorfodi i ddod o hyd i ffyrdd 
i gydweithio ar draws agweddau a dulliau 
disgyblaethol gwahanol iawn, gan ddefnyddio 
realiti mannau ffisegol, gyda’u holl gymhlethdod  
a ‘llanast’ i angori ein holl waith. 

Mabwysiadwyd yr etheg o weithio mewn 
partneriaeth gyda chymunedau a buddiannau 
eraill yn hytrach na’u gweld fel gwrthrychau  
i’w hastudio. Ein nod oed helpu academyddion, 
cymunedau, sefydliadau anllywodraethol, 
awdurdodau cyhoeddus a busnesau i 
gydweithio a datblygu datrysiadau oedd 
yn ystyrlon iddyn nhw, eu hardaloedd a’u 
gwerthoedd. 

Dros ei oes, chwaraeodd y Sefydliad rôl 
ffurfiannol yn datblygu ymchwil academaidd 
a all gysylltu damcaniaethau gyda phrofiad 
ymarferol i greu ffyrdd newydd o fynd i’r afael  
â heriau datblygu cynaliadwy. Mae’r ffocws 
hwn wedi ail-fframio agendâu ymchwil, 
creu offer a dulliau newydd, a llywio arfer 
rhyngwladol a chenedlaethol. Mae ein gwaith 
ar greu mannau cynaliadwy hefyd wedi ffurfio 
partneriaethau a phrosiectau parhaus sy’n 
parhau y tu hwnt i oes y Sefydliad Ymchwil 
Mannau Cynaliadwy. Rydym yn gadael gwaddol 
cyfoethog o fentrau ymarferol sylweddol ac 
effeithiau polisi, cyhoeddiadau academaidd 
blaenllaw, ac yn fwy na dim, grŵp o ymchwilwyr 
fydd yn parhau i ddod â’n dysgu i feysydd 
newydd.

Cyflwyniad 01
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Ail-fframio’r Agenda Ymchwil Cynaliadwyedd

Gyda thros ddegawd o ymchwil, hyfforddiant a datblygu polisi rhyngddisgyblaethol, mae’r 
Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi cael effaith benodol ar ddealltwriaeth yn y 
meysydd canlynol:

Bwyd, Tir a Diogelwch 

Datblygu Sgiliau Ymchwil Rhyngddisgyblaethol

Mae’r adran hon yn tynnu sylw at rai o’n cyfraniadau yn y meysydd hyn.

02

Cymdeithas ac Ecoleg

Deall Risg
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2.1 Bwyd, Tir a Diogelwch

Mynediad diogel a chyfartal at adnoddau 
bwyd yw un o brif heriau’r 21ain ganrif o  
hyd. Drwy edrych ar y system fwyd gyfan, 
rydym ni wedi gwella dealltwriaeth o’r hyn 
sy’n gwneud y system yn anghynaliadwy  
a sut y gallwn gynyddu diogelwch bwyd  
drwy wella mynediad at fwyd i bawb.

Rhaid i’r ffordd rydym ni’n bwyta a sut y caiff 
ein bwyd ei gynhyrchu newid er mwyn bwydo’r 
boblogaeth fyd-eang heb or-ddefnyddio’r 
adnoddau cyfyngedig a ddarperir gan ein  
planed fwy fyth. Mae graddfa a chymhlethdod 
yr her yn golygu mai dim ond drwy edrych ar y 
system fwyd yn ei chyfanrwydd a’i heffeithiau 
cymdeithasol ac amgylcheddol cronnol y gellir 
mynd i’r afael â hi, drwy ddod â safbwyntiau 
a disgyblaethau gwahanol at ei gilydd. Drwy 
ystyried effeithiau a phryderon ar raddfa mannau, 
gwelwn sut mae gweithgarwch ar y raddfa fyd-
eang yn creu effeithiau lleol ac yn gallu datgelu 
cydgysylltiadau rhwng gwahanol feysydd polisi  
a lefelau llywodraethu.

Buom yn ymchwilio i’r hyn sy’n gwneud y 
system bresennol yn anghynaliadwy, a pham na 
fabwysiadwyd syniadau beiddgar ar gyfer newid 
yn eang. Gan weithio gyda ffermwyr, manwerthwyr 
bwyd, a chymunedau gwledig a threfol, roedd 
ein hymchwil yn seiliedig ar fannau’n edrych ar 
ffyrdd newydd arloesol o fynd i’r afael â’r heriau 
hyn. Drwy weithio gydag ymgyrchwyr a grwpiau 
lleol, mae’r Sefydliad wedi arwain a chyfrannu at 
drafodaethau gwyddonol a datblygiadau polisi ar 
ddatblygu gwledig, defnydd tir a systemau bwyd. 
Mae hyn wedi ffurfio agendâu gwleidyddol yng 
Nghymru, yr Undeb Ewropeaidd ac yn rhyngwladol.

» Astudiaeth achos

Trawsffurfio a Magu Perthnasoedd er  
mwyn Gwella Maeth a Chynaliadwyedd

Bu’r ymchwil gydweithredol hon yn edrych a allai 
system fwyd ranbarthol yn y DU ddarparu dietau 
iach a chynaliadwy ac effeithio ar ddiwylliant 
bwyd y cartref. Roedd yr astudiaeth achos yn 
canolbwyntio ar ganfod datrysiadau i’r prosesau 
allweddol sy’n arwain at ansicrwydd bwyd a 
chynhyrchu bwyd anghynaliadwy – yn enwedig 
y prosesau byd-eang sy’n sbarduno mwy o 
gynhyrchu amaethyddol, megis ffermwyr yn 
arbenigo ar nifer fach o gynhyrchion, cynyddu’r 
pellter rhwng defnyddwyr a chynhyrchwyr 
bwyd yn y gadwyn gyflenwi, homogeneiddio’r 
cyflenwad bwyd wrth i’r system fwyd ddod yn 
gynyddol fyd-eang, a chronni pŵer mewn rhai 
actorion allweddol. 

Aethom ati i ailgysylltu defnyddwyr a 
chynhyrchwyr, a thrwy hynny gefnogi 
dealltwriaeth ddyfnach o’r ffordd mae’r 
perthnasoedd hyn yn llunio arferion defnyddio 
a chynhyrchu. Drwy ganolbwyntio ar ddau 
ranbarth sydd â gwahanol arferion ffermio 
lleol, Dwyrain Anglia (tir âr a garddwriaeth yn 
bennaf) a De Cymru (systemau bugeiliol yn 
bennaf), datgelodd ein hymchwil bwysigrwydd 
creu cysylltiadau rhwng cynhyrchwyr a 
defnyddwyr (a chynhyrchwyr eraill) sy’n seiliedig 
ar fannau a thirwedd wrth ddatblygu arferion 
mwy cynaliadwy. Amlygodd ein hymagwedd yn 
seiliedig ar fannau bwysigrwydd deall sut mae 
tirweddau a’u hecoleg, arferion amaethyddol, 
a diwylliant bwyd y cartref gyda’i gilydd yn gallu 
llywio arferion gorau i hyrwyddo system fwyd a 
all fwydo cenedlaethau’r dyfodol yn iach ac yn 
gynaliadwy.
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2.2 Cymdeithas ac Ecoleg 

Mae’r bygythiadau byd-eang o ran newid 
yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth 
yn cyflwyno heriau polisi pwysig. Mae 
ein gwaith arloesol wedi dangos sut mae 
cymdeithas ac ecoleg wedi’u cyplysu’n gryf 
– lle bydd newidiadau yn y naill neu’r llall 
yn arwain at effeithiau dilynol cymhleth.

Mae hyd at 83 y cant o arwyneb tir y Ddaear 
wedi’i newid gan weithgarwch dynol, megis 
newid defnydd tir, newid yn yr hinsawdd, a 
chyflwyno rhywogaethau newydd, felly mae’n 
wahanol iawn i’w gyflwr cyn cyfnod y ddynoliaeth. 
Roedd gwaith yn y Sefydliad yn canolbwyntio  
ar y cysylltiad cryf rhwng prosesau cymdeithasol 
a systemau ecolegol a sut maen nhw’n 
cyd-esblygu. Galluogodd cydnabyddiaeth o 
gydblethiad y systemau ecolegol-gymdeithasol 
ni i ystyried datblygu cynaliadwy nid fel cynnyrch 
syml ond fel proses sy’n ymddangos drwy 
adborth a rhyngweithio yn gweithredu ar draws 
systemau. 

Roedd cydnabod cryfder y berthynas rhwng 
cymdeithas a natur yn llywio cyfres o gwestiynau 
mwy cynnil am ymagweddau at reoli cadwraeth.

» Astudiaeth achos

Adfer Ecolegol ac Ecosystemau Newydd

Yn fyd-eang, ceir arwyddocâd newydd i adfer 
ecolegol yn wyneb newid yn yr hinsawdd 
a cholli bioamrywiaeth. Er gwaethaf ei 
bwysigrwydd cynyddol, sylw cyfyngedig 
mae’r gwyddorau cymdeithasol wedi’i roi 
i astudio adfer, polisi ac ymarfer ecolegol, 
gyda gwyddorau natur yn meddiannu’r 
maes i raddau helaeth. Gan fabwysiadu dull 
rhyngddisgyblaethol, dangosodd ein hymchwil 
y gall ymwneud â gwyddor gymdeithasol 
gyfrannu at well dealltwriaeth o sut i reoli 
adfer, ac ystyried ansicrwydd, cymhlethdod 
ac addasu yn y system wrth ddefnyddio offer 
llywodraethu clasurol, megis rheoliadau, 
cymhellion ariannol, a chynlluniau marchnad, 
megis ardystio ac achredu. Mae ein hymchwil 
hefyd wedi edrych ar y rhwystrau sefydliadol a 
rheoleiddiol at adfer a sut y gellir eu goresgyn.

Wrth i’r defnydd o waith adfer dyfu, mae’n 
gynyddol debygol y bydd yn arwain at 
anghydfod cymdeithasol ac yn gwrthdaro 
ag amrywiaeth o fuddiannau amgylcheddol, 
diwylliannol, economaidd a chymunedol. 
Wrth fynd i’r afael â hyn, gwelsom sut mae 
cysylltiadau pŵer a buddiannau breintiedig 
yn dylanwadu ar ganlyniadau adfer ecolegol a 
sut y gellir nodi a mynd i’r afael â’r rhain. Mae 
hyn hefyd yn helpu i lunio meini prawf newydd 
ar gyfer gwerthuso llwyddiant cymdeithasol 
unrhyw adfer ecolegol, a all weithredu ochr  
yn ochr â meini prawf ecolegol traddodiadol.

8



» Astudiaeth achos

Parthau Arfordirol

Yn fyd-eang, mae parthau arfordirol yn aml yn ardaloedd o 
ddatblygiad economaidd cyflym. Mae’r datblygiad hwn yn amharu 
ar batrymau sy’n bodoli eisoes o berthnasoedd o fewn systemau 
cymdeithasol-ecolegol. Bu ein gwaith yn edrych ar rôl llywodraethu 
wrth ymdrin â bygythiadau i’r systemau hyn. Yn benodol, edrychwyd 
ar y bygythiadau i ecosystemau morol ar benrhyn Yucatan yn  
sgil datblygiadau twristiaeth, gorbysgota, rheolaeth dŵr gwael  
a newid yn yr hinsawdd. Arweiniodd hyn at syniadau newydd am 
sut i ddatblygu dull integredig o lywodraethu parthau arfordirol, 
gan sicrhau bod cynllunio defnydd tir a datblygiadau twristiaeth 
yn ystyried gwendidau ecosystemau morol ac anghenion trigolion 
lleol. Canfu’r ymchwil fod parthau arfordirol yn codi sawl her o ran 
llywodraethu, gyda hyblygrwydd sefydliadol, cyfranogiad eang, 
llywodraethu aml-lefel, a hyblygrwydd yn cael eu nodi’n amodau 
hanfodol ar gyfer hyrwyddo cynaliadwyedd. 

Yn nhalaith Quintana Roo, Mecsico, rheolir parthau arfordirol gan y  
llywodraeth ffederal a lleol, ond mae sefydliadau cymdeithas sifil lleol,  
sefydliadau anllywodraethol amgylcheddol a chymdeithasau busnes lleol yn 
chwarae rhan gynyddol bwysig. Mae’r trefniant cydweithredol hwn rhwng y 
wladwriaeth a chymdeithas sifil yn deillio o lefelau uchel o ymwybyddiaeth 
amgylcheddol, yn enwedig o ran llygredd dŵr, a diffyg capasiti’r llywodraeth.  
Mae’r cydweithio wedi arwain at rannu data ac adnoddau, gwell capasiti 
gweithredu a rheoliadau gwell. Mae’r llywodraethu ‘hybrid’, cyhoeddus-preifat hwn 
yn cyfrannu at ddulliau integredig o ymdrin â pharthau arfordirol ond gall hefyd 
beryglu fod y wladwriaeth yn encilio o’i chyfrifoldebau a’i dyletswyddau cyhoeddus.
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» Astudiaeth achos

Ymgysylltu â Natur  

Mae cyfran fwy o bobl bellach yn byw mewn ardaloedd trefol, gyda llai o gyswllt â natur nag yn y 
gorffennol, ac mae’r cyswllt hwn wedi newid i ‘ddefnydd’ hamdden. Mae ymgysylltu â’r byd naturiol 
yn gwella iechyd corfforol a meddyliol pobl, tra hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth lunio gwerthoedd 
cymdeithasol, diwylliannol ac ecolegol. 

 Tybir bod ein cysylltiad dynol â lleoedd arbennig, megis parciau cenedlaethol neu dirweddau, yn creu 
cydberthnasau cadarnhaol ac amddiffynnol. Eto gall dealltwriaeth unigol o werth ecolegol a diwylliannol 
lleoedd fod yn rhannol neu’n arwynebol, gan arwain at effeithiau niweidiol gweithgareddau dynol. Er 
mwyn deall y broblem yn well, mae ein gwaith ymchwil yng Nghymru, y DU, Seland Newydd a Malaysia 
wedi edrych ar y ffyrdd y mae gwahanol ddefnyddwyr mannau a warchodir yn ecolegol yn ymgysylltu â 
thirweddau naturiol ac yn eu deall. Gwnaethom ymchwilio i sut mae pobl yn defnyddio’r tirweddau hyn, 
sut maen nhw’n meddwl amdanyn nhw eu hunain mewn perthynas â’r dirwedd (defnyddwyr hamdden, 
trigolion) a’u dealltwriaeth o’r risgiau sy’n gysylltiedig â gorddefnyddio natur a thirweddau naturiol. 

Mae’r ymchwil wedi dangos y gall annog pobl i fod yn ddefnyddwyr tirweddau drwy weithgareddau 
chwaraeon a hamdden olygu bod pobl yn tanbrisio eu heffeithiau ar yr amgylchedd naturiol neu hyd  
yn oed yn ei niweidio’n fwriadol wrth flaenoriaethu lles unigol. Mae angen ystyried sut mae natur yn cael 
ei hystyried yn wahanol gan wahanol grwpiau ac mewn gwahanol leoedd gan ei fod yn aml yn dibynnu ar 
ryw, ethnigrwydd a sefyllfa gymdeithasol.
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» Astudiaeth achos

Parciau Cenedlaethol Cymru 

Mae gan Barciau Cenedlaethol yng 
Nghymru ddwy ddyletswydd; cadwraeth 
a lles cymdeithasol. Gan weithio gyda 
Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
un o dri pharc cenedlaethol yng Nghymru, 
gwnaethom archwilio sut y gellid deall, a gwella 
ymgysylltiad â thirweddau gwarchodedig, 
sydd yn draddodiadol wedi eithrio pobl 
ifanc a chymunedau ymylol. Arweiniodd ein 
hymchwil at gyllid ar gyfer rhaglenni llesiant 
ac ymgysylltu cymdeithasol newydd ar gyfer 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Roedd y rhain yn darparu cyfleoedd newydd i 
gymunedau amrywiol ddefnyddio’r Parc ar gyfer 
iechyd a lles ac ar gyfer mwy o hygyrchedd.

» Astudiaeth achos

Llawlyfr Natur Sage

Mae tair cyfrol gynhwysfawr Sage Handbook  
of Nature, a olygwyd gan yr Athro Terry 
Marsden, gyda chyfraniadau gan ymchwilwyr 
y Sefydliad a chydweithwyr rhyngwladol, yn 
dangos sut mae ein gwaith wedi cyfrannu at 
ddealltwriaeth newydd o berthnasoedd dynol 
â natur a’r amgylchedd. Roedd y Llawlyfr yn 
cyfuno dealltwriaeth gan wahanol wyddorau 
o natur, yr amgylchedd a phrosesau naturiol, 
a ddygwyd ynghyd yn y Sefydliad, ac mae’n 
dangos y berthynas agos â phrosesau 
cymdeithasol, economaidd a llywodraethu. 
Ymhlith y meysydd a gaiff eu cwmpasu yn  
y tair cyfrol mae goblygiadau datblygu 
cynaliadwy ar gyfer systemau bwyd, dŵr 
ac ynni yn y dyfodol, ac ar gyfer iechyd 
dynol a’r blaned, ynghyd ag ystyriaeth o 
anghydraddoldeb cymdeithasol, rhywedd, 
gwledigrwydd, trefolaeth, risg, gwydnwch  
ac addasu. 
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2.3 Deall Risg

Yn fyd-eang, gall digwyddiadau mawr  
prin, fel daeargrynfeydd, gael effaith 
ddinistriol, yn enwedig mewn gwledydd 
sy’n datblygu. Mae ein gwaith ar 
ansicrwydd ac arloesi cymdeithasol yn 
helpu i lywio ymagweddau mwy gwydn  
o ran risg.

Mae digwyddiadau eithafol fel daeargrynfeydd, 
tswnamis a thirlithriadau’n gosod treth 
ddinistriol ar fywydau dynol, seilwaith critigol 
ac ecosystemau, yn enwedig mewn gwledydd 
sy’n datblygu lle mae canolfannau poblogaeth 
mawr wedi’u clystyru mewn ardaloedd o 
seismigrwydd uchel a rhanbarthau arfordirol 
agored. Mae lliniaru risgiau’r digwyddiadau 
eithafol hyn yn golygu gwell dealltwriaeth o’r 
ffactorau sy’n eu sbarduno a’u helfennau 
ansicr yn ogystal â deall ymatebion posibl 
cymunedau a llywodraethau i’r ergydion hyn. 
Rydym ni wedi edrych ar sut mae pobl yn deall 
elfennau ansicr digwyddiadau mawr, prin, ac 
ystyried sut y gallai cymunedau ddod yn fwy 
gwydn yn wyneb y digwyddiadau hyn. 
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» Astudiaeth achos

Gweithio gydag Ansicrwydd

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae modelau 
cyfrifiadurol o botensial perygl wedi sicrhau 
datblygiad yn ein gallu i ragweld ble a phryd 
y gallai digwyddiadau peryglus godi. Fodd 
bynnag, mae’r wybodaeth a gynhyrchir 
ganddynt yn aml yn ansicr iawn a gall fod 
yn agored i duedd systematig sydd angen 
ei hystyried wrth ddatblygu cynlluniau ar 
gyfer gwella gwydnwch cymunedau. Mae 
systemau rhybudd brys a seilwaith sydd wedi’i 
gynllunio i arafu neu atal perygl penodol yn 
rhoi ymdeimlad o ddiogelwch a all fod yn 
gamarweiniol os na chaiff yr ansicrwydd hwn 
ei gyfrif neu ei gyfleu i gymunedau lleol. Er bod 
amrywiaeth o dechnegau ffurfiol ac anffurfiol 
ar gael ar gyfer ymdrin ag ansicrwydd a thuedd 
o’r fath, mae asiantaethau iechyd a diogelwch 
yn aml yn dibynnu ar weithdrefnau safonedig 
ar gyfer asesu risg a pherygl sy’n golygu na 
chânt eu mabwysiadu. Dangosodd ein gwaith 
y gallai’r gred eang fod y rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau’n dymuno cael allbynnau 
dadansoddol manwl, diffiniol, gynyddu risg, a 
bod angen dulliau newydd a all fynd i’r afael 
â’r ansicrwydd drwy gyfuno data ac allbynnau 
enghreifftiol gyda gwybodaeth ansoddol 
neu anecdotaidd mewn ymgynghoriad â 
chymunedau. 

» Astudiaeth achos

Cymunedau a Gwydnwch

Drwy ymchwil, partneriaeth ac ymgynghori 
rydym ni wedi cyfrannu’n sylweddol at y  
gwaith ar wydnwch cymunedol ar sail mannau 
mewn gwahanol leoliadau rhyngwladol. Mae’r 
gwaith wedi pwysleisio cydweithio a deialog 
rhwng actorion cyhoeddus a chymdeithas sifil  
i ddatblygu offer ymarferol, canllawiau  
a chymhellion. 

Yn Lesotho, buom yn gweithio gyda llwythi  
lleol oedd wedi’u dadleoli o’u tiroedd hynafol 
gan brosiectau seilwaith ar raddfa fawr, ac 
a oedd wedi bod yn brwydro am hawliau ac 
iawndal ers degawdau. 

Pan ysgogodd pandemig byd-eang COVID-19 
fesurau rheoleiddio megis ymbellhau 
cymdeithasol a gofodol, buom yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid yn Nepal, yr Iorddonen 
a De Affrica i ddatblygu dealltwriaeth o sut 
roedd mesurau o’r fath yn heriol i bobl sy’n byw 
mewn sefyllfaoedd agored i niwed ac amodau 
difreintiedig. Dangosodd ein hymchwil fod 
dyluniad tai, amodau aelwydydd a dynameg 
cymdogaethau lleol yn chwarae rhan allweddol 
wrth gefnogi lles cymunedau.
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Mae’r hyfforddiant ymchwil a’r profiad 
a gynigir gan y Sefydliad wedi helpu i 
ddatblygu cenhedlaeth newydd o ymchwilwyr 
cynaliadwyedd. Mae’r ymchwilwyr hyn 
yn gyfforddus yn croesi’r ffiniau rhwng 
disgyblaethau a chydweithio gyda chydweithwyr 
o wahanol gefndiroedd ymchwil. Mae ganddynt 
brofiad o ymgysylltu â chymunedau a pharchu 
mathau lleol o wybodaeth a phrofiad. Maent 
yn awyddus i wneud gwahaniaeth cadarnhaol, 
gan fynd y tu hwnt i ddamcaniaeth ac effeithio 
ar bolisi a gweithredu ar lawr gwlad. Maent 
hefyd wedi hyrwyddo pwysigrwydd edrych ar 
ddatblygu cynaliadwy fel cyfres o brosesau 
rhyng-gysylltiedig yn hytrach na digwyddiadau 
ar wahân. 

Yn ogystal â’n Cymrodyr Ymchwil, rydym 
wedi croesawu 32 o fyfyrwyr doethurol, 
nifer o ymwelwyr rhyngwladol ar leoliad, dwy 
Gymrodoriaeth Sêr Cymru, Cymrodoriaeth Uwch 
Newton Ungku-Omar a phum Cymrodoriaeth Marie 
Curie. Mae ein staff wedi’u dyrchafu i benodiadau 
academaidd gyda Phrifysgol Caerdydd yn ogystal 
ag ar draws y DU ac yn fyd-eang. Rydym hefyd 
wedi croesawu nifer o Gymrodyr Gwadd Nodedig, 
megis Matthew Quinn (Llywodraeth Cymru), Dr 
Karin Beland-Lindahl (Prifysgol Technoleg Luleå), 
Dr Rachel Simon Kumar (Prifysgol Auckland), 
Dr Paul Sinnadurai (Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog) sydd wedi cefnogi datblygiad, 
hyfforddiant a chyrhaeddiad byd-eang y Sefydliad 
Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

2.4 Datblygu Sgiliau Ymchwil Rhyngddisgyblaethol
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“Fel ymchwilydd sy’n canolbwyntio ar y croestoriad rhwng cymdeithaseg bwyd, defnydd, 
cynaliadwyedd, a’r amgylchedd, roedd PLACE yn cynnig llwyfan i archwilio cwestiynau’n 
gysylltiedig â’r themâu hyn mewn ffyrdd newydd a rhyngddisgyblaethol. Gyda chefnogaeth y 
tîm yn PLACE, datblygais yr adnoddau deallusol oedd eu hangen i ddatblygu’r agenda ymchwil 
hwn, a’i symud ymlaen mewn ffyrdd annibynnol a chydweithredol.  Mae’r diwylliant ymchwil – 
yn enwedig ei anogaeth i gydweithio ar draws y gwyddorau natur a chymdeithasol – a’r cartref 
deallusol a ddarperir gan PLACE wedi bod yn allweddol wrth lunio fy ngyrfa academaidd hyd 
yma.”

Dr Jessica Paddock (Cydymaith Ymchwil 2010-2014)

“Yn 2014 roeddwn yn ddigon ffodus i dreulio 4 mis yng Nghanolfan Maes Danau Girang 
Prifysgol Caerdydd fel rhan o’m PhD yn edrych ar effaith planhigfeydd palmwydd olew ar 
weithrediad Afon Kinabatangan yn Borneo. Roedd Kinabatangan yn lle anhygoel i weithio gan  
fy mod yn gallu mynd allan i’r afon bob dydd ac archwilio ei glannau, troedio drwy’r goedwig 
law, a chloddio llawer o dyllau. Yn ystod fy nghyfnod yn y ganolfan, roeddwn i’n byw ac yn 
gweithio ochr yn ochr â rhai o’r ymchwilwyr mwyaf ymroddedig ac angerddol a gwrddais i 
erioed. Roedd yn gyfle gwych, nid yn unig i gasglu data ar gyfer fy mhrosiect fy hun, ond hefyd  
i ymgysylltu â phrosiectau a phynciau na fyddwn byth wedi cael y cyfle i’w profi fel arall.”

Er gwaethaf yr holl waith caled, y gwres trofannol, y baw, y pryfed, y mosgitos(!), heb drydan, 
dim cyswllt allanol, a’r holl anghyfleustra arall o fyw mewn jyngl – roedd yn un o brofiadau 
gorau fy mywyd a byddwn yn hapus i wneud y cyfan eto.”

Dr Alex Horton (myfyriwr PhD; 2014-2017)

Gweithiais yn y Sefydliad o 2016-2018 fel ymchwilydd ôl-ddoethurol, oedd yn sylfaen gref 
ar gyfer sefydlu fy ngyrfa, o fod yn ymchwilydd gyrfa gynnar at ddatblygu annibyniaeth ac 
arbenigo mewn maes penodol. 

Roedd yn fan cefnogol iawn, oedd yn cynnig cyfle i gwrdd â gwyddonwyr cymdeithasol o’r un 
anian, gyda mentoriaid rhagorol o amrywiol gefndiroedd, a chyfleoedd rhwydweithio pwysig. 
Rwyf wedi parhau i gynnal fy nghysylltiadau â’r Sefydliad dros y 3 blynedd diwethaf drwy 
ysgrifennu papurau academaidd, a thrafod syniadau ymchwil newydd ac esblygol. Roedd fy 
nghyfnod yn y sefydliad yn lle creadigol ac archwiliadol lle’r oeddwn yn gallu magu hyder ac 
ymwneud ag amrywiol brosiectau ymchwil ar draws Affrica Is-Sahara a’r Seychelles. Rhoddodd 
hyn y profiad angenrheidiol i mi sicrhau fy swydd bresennol fel Uwch Wyddonydd Cadwraeth 
gyda’r RSPB.

Dr Natasha Constant (Cydymaith Ymchwil, 2016-2018)
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 Yn yr adran hon ceir enghreifftiau o rai o’r prosiectau graddfa 
fawr lle mae gweithio rhyngddisgyblaethol ac ar sail mannau wedi 
ein galluogi i fynd i’r afael â phroblemau cynaliadwyedd cymhleth.

3.1 Gweithio ar 
draws Disgyblaethau 
Academaidd i 
Wella Cadwraeth 
Coedwigoedd

Mae datblygu cydweithio 
rhyngddisgyblaethol rhwng gwyddonwyr 
cymdeithasol, biolegwyr cadwraeth a 
gwyddonwyr amgylcheddol wedi arwain 
at ddulliau newydd o adfer ecolegol 
mewn amrywiol systemau ecolegol. 

Noddfa Bywyd Gwyllt Kinabatangan 
Isaf

Mae’r goedwig drofannol sydd yn 
ecosystem gorlifdir Kinabatangan 
Isaf yn hynod o fioamrywiol ac yn 
cynnal poblogaethau sylweddol o rai 
o’r rhywogaethau anifeiliaid mwyaf 
eiconig ac sydd dan y bygythiad 
mwyaf yn Borneo. Ers y 1970au mae 
Kinabatangan wedi profi newidiadau 
eithafol yn sgil torri coed detholus  
ar gyfer pren caled a datblygu 
planhigfeydd olew palmwydd. 

Mae’r goedwig sy’n weddill yn dameidiog 
ac yn llai abl i gynnal bywyd gwyllt 
ac anghenion y cymunedau lleol. 
Mae graddfa enfawr y datgoedwigo’n 
bygwth nid yn unig gyfanrwydd yr 
ecosystemau, ond bywydau a bywoliaeth 
y cymunedau, ac yn galw am ddull 
ymchwil trawsddisgyblaethol sy’n 
ystyried nid yn unig adfer yr ecosystem, 
ond hefyd y cymunedau, busnesau 
a chyrff llywodraethol sy’n gwneud 
penderfyniadau ar gynaliadwyedd 
hirdymor gweithgareddau yn y rhanbarth  
yn y dyfodol. 

Yn 2007, sefydlwyd Canolfan 
Maes Danau Girang yn Borneo fel 
cydweithrediad rhwng Prifysgol 
Caerdydd ac Adran Bywyd Gwyllt Sabah 
i ganolbwyntio ar warchod anifeiliaid 
sydd mewn perygl mewn tirwedd 
dameidiog. Drwy ein gwaith gyda’n 
gilydd, mae wedi ehangu i fod yn rhaglen 
ryngddisgyblaethol sy’n cynnwys ymchwil 
ar newid defnydd tir a’r effeithiau ar 
erydiad, ac ar systemau ecolegol-
gymdeithasol wrth adfer a rheoli 
coedwigoedd. Roedd y trawsnewid hwn 
yn hanfodol i fynd i’r afael â’r problemau 
systemig oedd yn bygwth bioamrywiaeth, 
bywyd gwyllt a bywoliaeth y bobl leol. 

Astudiaethau Achos wrth Gynnal Ymchwil03
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Ein Hymchwil – Sefydlodd dau grant 
Menter Darwin sy’n canolbwyntio ar 
orangwtanau ac eliffantod Borneo linell 
sylfaen ar gyfer deall sut roedd darnio 
coedwigoedd yn effeithio ar hyfywedd 
hirdymor poblogaeth y rhywogaethau 
hyn a llawer o rywogaethau allweddol 
eraill yn dilyn hynny. Roedd y gwaith 
yn cynnwys datblygu dulliau arloesol 
mewn geneteg foleciwlaidd, synhwyro 
o bell, tocsicoleg, a modelu ecolegol. 
Arweiniodd cydweithio rhwng 
Canolfan Maes Danau Girang yn 
Borneo a’r Sefydliad Ymchwil Mannau 
Cynaliadwy at ymchwil mewn deinameg 
afonydd, gwahanol agweddau ar 
systemau ecolegol-gymdeithasol, 
gan gynnwys llywodraethu, sut mae 
diogelu coedwigoedd yn effeithio ar 
gynnyrch olew palmwydd, a defnyddio 
rhwydweithiau mapio cynefinoedd 
a chamera cydraniad uchel i 
sefydlu dulliau o ddeall deinameg 
bioamrywiaeth mewn amser real. 

Erbyn 2018, pan gynhaliodd Canolfan 
Maes Danau Girang ei chyfarfod 
dengmlwyddiant, roedd dros 100 o 
bapurau gwyddonol wedi’u cyhoeddi 
yn disgrifio ymchwil yn y rhanbarth, 
gan olygu mai’r Noddfa oedd un o’r 
rhanbarthau oedd wedi’i astudio a’i 
ddeall orau yn Ne-Ddwyrain Asia. Caiff 
canlyniadau’r ymchwil eu datblygu 
nawr ym menter Aildyfu Borneo 
mewn partneriaeth gyda sefydliadau 
anllywodraethol lleol, a chefnogaeth ein 
hymchwilwyr a sefydliadau a busnesau 
rhanbarthol.

Gweithio’n lleol – Roedd deall a gweithio 
gyda sefydliadau a chymunedau lleol 
a rhanbarthol yn agwedd bwysig ar ein 
dull rhyngddisgyblaethol o weithredu ar 
sail mannau. Roedd y rhain yn cynnwys 
Adrannau Bywyd Gwyllt a Choedwigaeth 
Sabah, sefydliadau anllywodraethol lleol 
a rhyngwladol, y sector preifat (cwmnïau 
olew palmwydd, cwmnïau ecodwristiaeth, 
ecodwristiaeth yn y gymuned) a grwpiau 
cymunedol. Cynhaliodd Richard Bloor, 
myfyriwr PhD o’r Sefydliad, ddadansoddiad 
manwl o’r rolau a’r rhyngweithiadau hyn, 
gan nodi pwysau, gwendidau ac atebion 
posibl i lunio dull cynhwysol o lywodraethu 
yn y Kinabatangan. Yn 2012, daeth ein 
hymchwilwyr â’r sectorau olew palmwydd 
a chadwraeth bywyd gwyllt at ei gilydd am 
y tro cyntaf mewn 20 mlynedd. Rydym 
yn parhau i weithio gyda chymunedau 
a sefydliadau llywodraethol i hyrwyddo 
cadwraeth rhywogaethau ac adfer ac 
amddiffyn coedwigoedd, ac i gefnogi 
bywoliaeth gymunedol.

Trawsnewid meddwl – Byddai 
sefydlu rhaglen ail-goedwigo ar orlifdir 
Kinabatangan wedi bod yn hynod o heriol 
heb werthfawrogiad rhyngddisgyblaethol 
o’r cyfleoedd a’r cyfyngiadau systemig yn 
y rhanbarth. Drwy gyfuno dull cadwraeth 
gyda chydnabyddiaeth o fuddiannau 
economaidd, cymunedol a sefydliadol 
gwahanol, rydym ni nid yn unig wedi 
creu rhaglen effeithiol ond hefyd wedi 
helpu i sicrhau cefnogaeth gan actorion 
cyhoeddus a phreifat allweddol yn yr ardal 
ac yn rhyngwladol. 
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Daeargryn Wenchuan

Daeargryn Wenchuan yn 2008 oedd un o’r 
mwyaf marwol yn yr 21ain ganrif, gyda 87,587 
o farwolaethau. Achosodd lleoliad y daeargryn 
ym mynyddoedd serth Gorllewin Tsieina dros 
60,000 o dirlithriadau a ddinistriodd seilwaith 
ac oedd yn gyfrifol am hyd at draean o’r 
marwolaethau. 

Erbyn 2015, roedd buddsoddiadau ariannol a 
thechnegol mawr gan lywodraethau taleithiol 
yn Tsieina wedi ailadeiladu ac ehangu llawer 
o’r seilwaith yn yr ardal i raddau helaeth. Fodd 
bynnag, roedd llifogydd trychinebus a llithriadau 
mwd wedi llesteirio’r adferiad ar ôl y daeargryn 
gan effeitho ar y tir gwastad gerllaw afonydd 
lle’r oedd llawer o’r seilwaith newydd yn cael ei 
adeiladu. Roedd y digwyddiadau hyn yn gronig, 
gyda llithriadau mwd sylweddol yn digwydd yn 
ystod cyfnodau monsŵn 2008, 2010, 2013 a 
2019. 

Mae’r ymatebion i natur wreiddiol perygl y 
daeargryn sy’n pwysleisio peirianneg a defnydd 
tir wedi newid patrwm y risg, fel bod llifogydd ar 
dir isel bellach yn effeithio ar fwy o gymunedau. 
Drwy fabwysiadu dull yn seiliedig ar fannau i 
ymdrin â’r problemau hyn, amlygwyd sut mae 
elfennau penodol o ddaearyddiaeth a datblygu, 
o siâp y dirwedd i safle’r seilwaith i systemau 
trafnidiaeth mawr, yn effeithio ar y risg posibl 
o lithriadau mwd a llifogydd ar ôl y daeargryn. 
Heb y meddylfryd cydgysylltiedig hwn, gall 
datrysiadau arwain yn anfwriadol at fwy o 
amlygiad i’r fath beryglon.

Ein Hymchwil – Daeargryn Wenchuan yw’r 
ail ddaeargryn mawr i gael ei archwilio’n 
fanwl yn y cyfnod modern, a gwnaed ein 
gwaith ar adeg pan oedd datblygiadau cyflym 
mewn delweddau lloeren cydraniad uchel yn 
gadael i ni weld newidiadau yn y tirlun, lle’r 
oedd adeiladau, argaeau a strwythurau eraill 
wedi’u hadeiladu, a llwybrau’r llithriadau mwd 
peryglus. Roedd yr arsylwadau hyn yn golygu 
bod modd datblygu modelau newydd o faint  
y llif malurion a allai fod yn beryglus. Casglwyd 
data cyfrifiad ar raddfa bentref i ddeall sut 
yr adferodd y pentrefi hyn o ran adferiad 
economaidd a newidiadau i strwythurau 
cymdeithasol. Dangosodd ein gwaith fod y 
patrwm o adfer ar ôl daeargrynfeydd yn cael 
ei bennu gan ddaearyddiaeth, agosrwydd at 
afon a safle mewn perthynas â rhwydweithiau 
ffyrdd mawr. Amlygodd yr ymchwil hefyd sut 
y gellir amharu ar yr adferiad gan lif malurion 
a pheryglon eraill, sy’n arafu’r datblygiad 
cymdeithasol ac economaidd hir dymor.

Gweithio’n lleol – Roeddem ni’n dibynnu 
ar ddulliau traddodiadol o gyrchu a rhannu 
gwybodaeth, gan gysylltu â’r llywodraeth leol 
drwy ein partneriaid, i gael gafael ar ddata. 
Roedd goruchafiaeth y dull peirianyddol o 
reoli peryglon yn golygu nad oedd dulliau 
eraill, megis peirianneg feddal neu atebion yn 
seiliedig ar natur, yn cael eu harchwilio’n llawn.

Trawsnewid meddwl– Datblygwyd y 
prosiect o fewn y Sefydliad Ymchwil Mannau 
Cynaliadwy drwy weithio rhwng gwahanol 
ddisgyblaethau, yn enwedig y gwyddorau 
ffisegol a chymdeithasol. Drwy fabwysiadu 
dull yn seiliedig ar fannau, bu’n rhaid i ni 
feddwl am y gwahanol raddfeydd gofodol ac 
amserol i gysoni gwahanol effeithiau a dulliau 
methodolegol tirlithriadau a bregusrwydd 
cymdeithasol. 

3.2 Deall Esblygiad Risg ar ôl Daeargryn Mawr

Mae daeargrynfeydd mawr yn ddigwyddiadau cymhleth ac mae’n rhaid i gymunedau sy’n adfer  
ar eu hôl ymdopi â chyfraddau uwch o lifogydd a thirlithriadau, ac ar yr un pryd ymdrin â newidiadau 
i’w cymunedau a’u bywoliaeth. Dangosodd ein gwaith fod dibynnu ar beirianneg fel dull ar gyfer adfer 
yn arwain at gynyddu risg yn y cymunedau.
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Cadwraeth Morwellt a Rhaglen Lamun 
Wakatobi

Mae dolydd morwellt yn cynnal bywyd morol, 
bioamrywiaeth, a phoblogaethau dynol yn fyd-
eang. Maent yn parhau i fod ar y cyrion o ran 
cynllunio cadwraeth ac yn dal i ddirywio’n fyd-
eang ar raddfa frawychus. Ymhlith y bygythiadau 
mawr i systemau morwellt mae ansawdd dŵr 
sy’n dirywio, aflonyddwch ffisegol, gorddefnydd a 
phwysau newid yn yr hinsawdd. 

I ddechrau, canolbwyntiwyd ar bedwar safle 
astudio ym Mharc Cenedlaethol Wakatobi yn 
Indonesia, gan gwmpasu’r pedair prif ynys yng 
nghadwyn Wakatobi – Wanci, Kaledupa, Tomia a 
Biningko. Ynysoedd cwrel yw’r rhain heb unrhyw 
dir dros 300 metr. Y gweithgareddau hanfodol 
yw pysgodfeydd infertebrat ac esgyll, sy’n 
cynnal bywoliaeth dros 90 y cant o boblogaeth 
Wakatobi. Yn ddiweddarach, symudodd ein 
hymchwil i safleoedd yng Nghambodia, y 
Ffilipinau a safle ychwanegol yn Indonesia.

Ein Hymchwil – Roedd yr astudiaeth achos yn 
edrych ar botensial dolydd morwellt i ddarparu 
diogelwch bwyd yn Wakatobi a datblygu sail 
o dystiolaeth i lywio rheolaeth ar ardaloedd 
morol gwarchodedig. Drwy raglen o ymchwil 
gydweithredol, allgymorth ac ymgysylltu, ynghyd 
â chasglu data ar y pysgodfeydd morol, roedd 
modd i ni bennu’r cysylltiadau rhwng dolydd 
morwellt, cynhyrchiant pysgodfeydd a darparu 
bwyd.

Gweithio’n lleol – Buom ni’n gweithio gyda nifer 
o wasanaethau lleol, ymchwilwyr ac aelodau 
o’r gymuned. Roedd yr ymchwil yn cynnwys 
aelodau o’r gymuned, pysgodfeydd a sefydliadau 
anllywodraethol o’r pedair ynys. Gweithiwyd 
hefyd gyda cheidwaid parciau cenedlaethol, 
swyddogion pysgodfeydd llywodraeth Wakatobi, 
adran pysgodfeydd Môr Banda, staff WWF-TNC 
Indonesia, Prifysgol Hasanuddin, a swyddog 
addysg amgylcheddol Kaledupa. Atgyfnerthwyd 
ein hymchwil gan weithdai cyfnewid gwybodaeth, 
grwpiau ffocws a hyfforddiant ymchwil i gefnogi 
gwyddoniaeth y dinesydd, gan ein cynorthwyo i 
gyflawni ein canlyniadau.

Trawsnewid Meddwl – Drwy weithio gyda 
chymunedau lleol, mae’r ymchwil wedi 
ychwanegu at y dystiolaeth ecolegol dros 
bwysigrwydd morwellt i bysgodfeydd bwyd, yn 
ogystal â thystiolaeth economaidd-gymdeithasol 
o werth economaidd a photensial diogelwch 
bwyd dolydd morwellt yn yr ynysoedd cwrel hyn. 
Roedd modd i ni nodi bygythiadau i ddolydd 
morwellt na chofnodwyd o’r blaen ochr yn ochr â 
dirywiad o ran cynefinoedd morwellt, yn ogystal 
â meithrin awydd ar lefel gymunedol i atal y 
broses o ddiraddio a cholli’r dolydd morwellt 
drwy raglenni addysg gymunedol ac allgymorth. 
Mae’r rhaglen ymchwil hefyd wedi arwain at 
ddatblygu’r Rhwydwaith Morwellt Indo-Pasiffig 
ac wedi agor llwybrau trafod gyda sefydliadau 
llywodraethol ar ddiogelu dolydd morwellt.

3.3 Gweithio’n Lleol ar gyfer creu Gweithredu  
a Dealltwriaeth o’r Amgylchedd Morol

Mae gan forwellt ran hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. 
Rydym ni wedi cynorthwyo i’w ddiogelu a’i adfer drwy ddull lleol a chydweithredol o ymchwilio.
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Yr Ymchwil – Cynhaliwyd ymchwil yn y 
Seychelles ar y wybodaeth ecolegol leol oedd 
gan bysgotwyr crefftwrol am eu hamgylchedd 
morol. Archwiliwyd ei defnydd wrth lywodraethu 
bioamrywiaeth forol drwy gynllunio gofodol morol 
a gynlluniwyd i sicrhau digonedd a chyfoeth 
rhywogaethau pysgod. Roedd yr ymchwil yn 
archwilio dynameg hyrwyddo gwerth gwybodaeth 
ecolegol leol, y mae gwyddoniaeth orllewinol 
yn aml wedi gwahaniaethu yn ei herbyn, ar 
sail safbwyntiau gwladychol am bobl frodorol. 
Mae hyn yn cysyalltu â’r cysyniad o ‘gyfiawnder 
epistemig’ sy’n cydnabod y ffyrdd amrywiol o 
wybod a deall.

Gweithio’n Lleol – Gwelsom fod gwybodaeth 
ecolegol leol yn cynnwys elfennau a fyddai’n 
hollbwysig ar gyfer cynllunio gofodol morol. 
Gwelwyd bod gwybodaeth y pysgotwyr yn 
hynod soffistigedig a manwl, gan gynnwys am 
iechyd poblogaeth, digonedd a chyfansoddiad 
rhywogaethau, a dynameg a rhyngweithio 
ecosystemau. Mae’r wybodaeth yn hanfodol ar 
gyfer llunio systemau rheoli amserol a gofodol ar 
gyfer diogelu morol. 

Trawsnewid Meddwl – Trawsnewidiodd yr 
ymchwil ein ffordd o feddwl am yr amrywiaeth 
o werthoedd a gwybodaeth gysylltiedig a 
phwysigrwydd ystyried y wybodaeth hon wrth 
wneud penderfyniadau, ac wrth ffurfio a 
gweithredu polisïau cyhoeddus. Mae rhwystro 
cyfnewid gwybodaeth, a gallu grwpiau lleol 
i weithredu, yn peryglu gallu cymdeithas i 
ymateb i fyd natur ac i fynegi ei werth cynhenid. 
Mae cynnwys lleisiau a gwybodaeth leol 
yn helpu i fynd i’r afael â gwrthdaro dros y 
defnydd o adnoddau naturiol ac yn hyrwyddo 
penderfyniadau mwy teg. 

Caiff y ddealltwriaeth newydd hon ei defnyddio 
mewn ymchwil i Gynllunio Gofodol Morol yn 
yr Ynysoedd Turks a Caicos a thrwy gymryd 
rhan mewn asesiadau bioamrywiaeth 
rhyngwladol, ystyried y ffyrdd byd-eang amrywiol 
o feddwl am werth natur a’i manteision i 
gymdeithas, gan gynnwys bioamrywiaeth, 
a sut y gellir defnyddio’r amrywiaeth hwn i 
gefnogi ymdrechion i fynd i’r afael â cholli 
bioamrywiaeth.

3.4 Cydnabod Dealltwriaeth Pobl Leol o Natur  
a Chynaliadwyedd

Mae ymchwil yn aml yn mabwysiadu ymagwedd dechnegol iawn, dan arweiniad arbenigwyr, tuag 
at faterion. Drwy weithio gyda phobl leol, cawn well dealltwriaeth o faterion cymdeithasol ac 
amgylcheddol a gallwn helpu i rymuso’r cymunedau hynny i weithredu eu hunain. 
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Cymunedau Masnach Deg

Masnach Deg yw un o’r enghreifftiau 
mwyaf adnabyddus o gynhyrchu a defnydd 
cynaliadwy. Caiff ei ystyried yn ffordd y gellir 
harneisio marchnadoedd byd-eang i sicrhau 
datblygu tecach i gymunedau tlotach. Mae 
disgyblaeth economeg yn ystyried Masnach 
Deg fel parodrwydd haniaethol defnyddwyr i 
wahaniaethu o blaid cynhyrchion sy’n cynnwys 
premiwm moesegol ac ystyried yr effaith 
gyffredinol y mae hyn yn ei gael ar gadwyni 
cyflenwi.

Ein hymchwil – Cysylltwyd â chymunedau 
penodol lle caiff nwyddau Masnach Deg eu 
cynhyrchu neu eu defnyddio er mwyn deall 
dynameg bersonol a chymdeithasol Masnach 
Deg. Rhannodd yr ymchwil a wnaed gyda Threfi 
Masnach Deg ar ddefnydd, a’n gwaith mewn 
gwledydd cynhyrchu, brofiad cynhyrchwyr gwin 
Masnach Deg yn Chile, yr Ariannin a De Affrica, 
a’i heffaith yn lleol. 

Gweithio’n lleol – Bu ein hastudiaeth arloesol 
o Drefi Masnach Deg yn gweithio gyda 
chymunedau ac ymgyrchwyr gan ddangos bod 
ymgyrchwyr lleol yn gweithredu fel “dinesydd-
farchnatwyr” ac yn dylanwadu ar bopeth o 
ymdrechion brandio mannau lleol i arferion 
defnydd lleol, hyd yn oed y cwricwlwm ysgol 
lleol. Roedd y trefi’n plethu’r statws Masnach 
Deg gyda syniadau am hunaniaeth leol, er 
enghraifft cymunedau ffermio’n cysylltu 
cefnogaeth i ffermwyr mewn gwledydd tlotach 
â thrafferthion ffermwyr lleol. Cadarnhaodd 
ymchwil mewn cymunedau cynhyrchu fod llawer 
o’r buddiannau economaidd-gymdeithasol 
yn sgil achredu’n cronni i gynhyrchwyr a’u 
cymunedau, ond hefyd cododd ystyriaethau am 
effaith dosbarthu’r buddiannau hyn.

Trawsnewid meddwl – Dangosodd ein 
hymchwil fod trefi Masnach Deg yn gwneud 
mwy na hyrwyddo premiwm ar gyfer nwyddau yn 
unig, maent hefyd yn gweithredu fel drws y gall 
cymunedau sydd ar bob pen i gadwyni cyflenwi 
sydd fel arall yn haniaethol fynd drwyddi i 
gyfarfod, cefnogi a deall ei gilydd yn well. Ar yr 
un pryd, dangosodd ymchwil mewn cymunedau 
cynhyrchu y gall gweithredu i sicrhau cyfiawnder 
masnach byd-eang arwain at anghyfiawnderau 
lleol. Roedd hyn yn dangos bod angen prosesau 
llywodraethu Masnach Deg sy’n fwy cynhwysol 
yn lleol er mwyn gwella’r profiad Masnach Deg y 
mae’r cymunedau hyn yn ei fyw.

3.5 Sut mae Gweithio ar sail Mannau yn Herio Cysyniadau 
o Weithgarwch Economaidd-Gymdeithasol

Yma buom yn archwilio cyfraniadau cymunedau Masnach Deg i arfer cynaliadwy. Dangosodd ein 
hymchwil fod gweithio ar raddfa seiliedig ar fannau’n dangos sut y gall modelau economaidd-
gymdeithasol syml fethu gwir werth arferion cynaliadwy.
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Efelychu’r amgylchedd adeiledig lleol i 
wella bywydau pobl

Yn aml gall modelu eithrio heriau lleol neu 
fod yn amwys o ran ei dybiaethau, ond mae 
gwaith modelu’r Sefydliad wedi’i gynllunio i 
fod yn hygyrch a llywio sut y gall cymunedau 
gynyddu eu cynaliadwyedd. Datblygwyd 
ein meddalwedd Dadansoddi Rhwydwaith 
Dylunio Gofodol (SDNA) i fodelu cynllunio 
trafnidiaeth yn gynaliadwy, gan gynnwys 
gwybodaeth sy’n ddefnyddiol i asesiadau 
iechyd ac economaidd ac ymdrechion i 
fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Elfen 
bwysig o’r ymchwil oedd ystyried gwahanol 
effeithiau a sut y gellir eu modelu i fynd 
i’r afael ag ystyriaethau anghydraddoldeb 
o ran mynediad a lles, gan adlewyrchu’r 
amrywiaeth ymhlith defnyddwyr 
trafnidiaeth. 

Roedd y model yn cynnwys beicio a cherdded, 
sy’n cael eu hepgor yn aml mewn modelau 
trafnidiaeth traddodiadol, gyda model arloesol 
o ran cerddwyr sydd bellach wedi’i ddefnyddio 
a’i fireinio gyda data amser real dros nifer o 
flynyddoedd. 

Mae’n feddalwedd mynediad agored gydag 
o ddeutu 3,000 o ddefnyddwyr yn fyd-eang. 
Mae wedi’i gymhwyso i brosiectau seilwaith 
trafnidiaeth a chynllunio trefol mawr, gan 
gynnwys cynllunio rhwydweithiau cerdded a 
beicio mewn nifer o awdurdodau lleol, gan 
gydweithwyr masnachol fel Arup a Wedderburn 
Transport Planning, a’r elusen trafnidiaeth 
gynaliadwy Sustrans. Mae cydweithio diweddar 
gyda’r Sefydliad Astudiaethau Trafnidiaeth ym 
Mhrifysgol Leeds wedi cyfuno ein harbenigedd 
ymchwil perthnasol i greu modelau trafnidiaeth 
ffynhonnell agored ar gyfer gwell ymgysylltu â 
defnyddwyr.

4.1 Modelu 

Mae modelu’n seiliedig ar fannau’n grymuso cymunedau lleol i ganfod camau gweithredu i wella 
eu bywydau.

Offer a Dulliau’n Seiliedig ar Fannau 04
   Ynghyd â datblygu damcaniaethol, mae’r Sefydliad Ymchwil 
Mannau Cynaliadwy wedi gweithio i ddatblygu offer a dulliau sy’n caniatáu 
defnyddio ein dull ar draws gwahanol gyd-destunau.
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Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru

Mannau glas yw ardaloedd o amgylchedd 
arfordirol a dŵr sy’n hanfodol i iechyd y 
corff a’r meddwl. Mewn partneriaeth â 
rheolwr dyfrffyrdd mewndirol mwyaf y DU, 
Ymddiriedolaeth Glandŵr, mae ymchwilwyr 
o’r Sefydliad wedi helpu i ddeall buddion 
gwaith yr Ymddiriedolaeth o ran lles. Mae 
ein hymchwil bellach wedi’i hymgorffori fel 
fframwaith mesur canlyniadau a phecyn 
cymorth cysylltiedig ar draws gweithredu a 
chynllunio’r Ymddiriedolaeth. Drwy gael gwell 
tystiolaeth o bwy sy’n ymwneud â dyfrffyrdd, 
llwyddodd yr Ymddiriedolaeth i nodi grwpiau 
a chymunedau nad oedd yn defnyddio eu 
mannau ar hyn o bryd.

Bu ymchwilwyr yn gweithio gyda nhw i gynllunio 
ymchwil ansoddol i archwilio’r ffactorau sy’n 
effeithio ar ymgysylltu â dyfrffyrdd.

Mae’r ymchwil wedi darparu’r llun mwyaf 
manwl hyd yma o ganfyddiad gwahanol bobl 
o fannau glas, a’r hyn sy’n atal mynediad. 
Mae’r ddealltwriaeth hon wedi llunio 
blaenoriaethau’r Ymddiriedolaeth ar gyfer 
ymgysylltu cymunedol a llywio eu gwaith i ennyn 
diddordeb amrywiol gynulleidfaoedd. Mae 
gweithio mewn partneriaeth hirdymor wedi 
arwain at raglen ymchwil sydd wedi’i llunio gan 
anghenion amrywiol. Cydnabyddir bellach bod 
yr Ymddiriedolaeth yn arwain y ffordd o ran 
cynllunio strategol ar gyfer buddion lles ar draws 
gwahanol gymunedau.

4.2 Dulliau Gwerthuso ar gyfer Anghenion a Chyfleoedd Lleol

Mae gweithio ar sail mannau’n datgelu effeithiau cymdeithasol llawn camau gweithredu ar gyfer 
cymunedau lleol.
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Offer mapio cydweithredol

Mae ystyriaethau pwysig o ran iechyd yn aml 
yn deillio o benderfyniadau a wnaed mewn 
sectorau ar wahân i iechyd, fel defnydd tir, 
tai, amaethyddiaeth neu gludiant. Gall nodi 
cysylltiadau rhwng iechyd ac amgylcheddau 
ffisegol, cymdeithasol ac ecolegol arwain at well 
dealltwriaeth o’r hyn sy’n sbarduno canlyniadau 
iechyd a helpu i lunio dinasoedd iachach, 
gwyrddach a thecach. 

Cynhaliwyd cyfres o weithdai gyda phartneriaid 
ym Malaysia yn gweithio ar draws disgyblaethau 
a sectorau, gan ganolbwyntio ar seilwaith 
gwyrdd a systemau bwyd mewn perthynas 
ag iechyd trefol. Galluogwyd y cyfranogwyr i 
greu syniadau ar yr hyn sy’n sbarduno iechyd 
gwael yn ehangach a’r mesurau a allai helpu 
i fynd i’r afael â nhw drwy fapio systemau. Yn 
ogystal â datblygu sgiliau’r cyfranogwyr mewn 
dulliau’n seiliedig ar systemau a mannau, mae’r 
gweithdai hyn wedi meithrin rhwydweithiau 
trawsddisgyblaethol rhwng llunwyr polisi, 
ymarferwyr, academyddion, arweinwyr 
cymunedol a chynrychiolwyr cymdeithas sifil 
ynghylch heriau iechyd a chynaliadwyedd trefol. 
Mae’r cyfranogwyr wedi creu amrywiaeth o 
fentrau newydd sy’n canolbwyntio ar faterion 
fel adfer afonydd, cerdded, systemau bwyd a 
gwybodaeth frodorol. 

Pwysau Amser

Cyflenwad o  
Opsiynau Bwyd Afiach

Cyfraddau  
Clefyd y Siwgr

Rhwystrau i  
fwyta’n iachus

–

–

– – –

–

+ +

+

+

++

+
++

+

+

+

Cyflenwad o  
Opsiynau Bwyd Iach

Amledd dewisiadau  
bwyd Iachus

R3 R4

Cynefiniad gyda 
bwyd Iachus

Amledd dewisiadau 
bwyd afiach

Ymgyrchoedd  
Hyrwyddo Iechyd

Labeli BwydDealltwriaeth 
o ganlyniadau 

dewisiadau 
bwyd

Cefnogaeth 
Cymdeithasol ar  

gyfer Bwyta Iachus

R1 R2

4.3 Meddwl Systemau

Mae offer systemau, sy’n seiliedig ar fannau, yn galluogi rhannu safbwyntiau ar draws gwahanol 
grwpiau neu ddisgyblaethau
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4.4 Offer ar gyfer 
Cydgynhyrchu Lleol

Mae cymunedau’n dod yn bartneriaid mewn 
ymchwil, sy’n eu grymuso i weithredu a chasglu 
ystod gyfoethocach o wybodaeth a phrofiad. 

4.5 Gwyddoniaeth y 
Dinesydd ar sail Mannau 

Creu budd lleol yn hytrach na thynnu gwybodaeth 
ymchwil i’w defnyddio mewn mannau eraill.

Gwyddoniaeth y Dinesydd ar sail Mannau  
ar gyfer Rheoli Dyfroedd Byd-eang 

Gall gwyddoniaeth y dinesydd ar sail mannau 
greu buddion uniongyrchol a dylanwad 
uniongyrchol i gymunedau lleol. Mewn 
cydweithrediad â Phrifysgol Malaya, cefnogodd 
ein hymchwilwyr ddatblygu rhaglen gwyddoniaeth 
y dinesydd ar sail mannau ar gyfer cadwraeth 
dyfroedd ym Malaysia drefol a gwledig.

Mae cynnwys cymunedau yng ngwyddoniaeth 
y dinesydd yn well pan fydd gwerthoedd lleol, 
perthynas â’r amgylchedd a phroblemau 
amgylcheddol lleol yn cael eu defnyddio fel 
man cychwyn ar gyfer datblygu offer. Elwodd 
ein hymchwilwyr a’r gymuned o drafodaethau’n 
seiliedig ar fannau ynghylch y ffordd y caiff 
yr amgylchedd lleol ei ddeall, gan arwain at 
allbynnau oedd yn ystyrlon i wyddoniaeth 
ac i gymdeithas. Defnyddiwyd y gwaith yn 
uniongyrchol i lunio polisïau rheoli dyfroedd 
rhanbarthol ac ymatebion lleol i lygredd gan 
gyfrannu at drafodaeth yng Nghymdeithas 
Ecolegol Prydain. 

Cynulliad y Bobl

Aeth ymchwilwyr o raglen Bwyd, Tir a Diogelwch 
y Sefydliad i bartneriaeth gyda phartneriaeth 
bwyd lleol Caerdydd, Bwyd Caerdydd, i hwyluso 
cynulliad y bobl ar ddyfodol bwyd yn ninas-
ranbarth Caerdydd. Defnyddiwyd dulliau cyd-
gynhyrchu i gefnogi sgyrsiau am ddyfodol bwyd 
mewn dinas-ranbarth. Drwy ddefnyddio cynulliad 
fel hyn, crëwyd man ar gyfer deialog gyhoeddus 
ar ddyfodol bwyd yng Nghaerdydd.

Pecynnau cymorth SUSPLACE

Mae cyd-gynhyrchu, cynnwys dinasyddion wrth 
gynllunio, datblygu a chyflawni ymchwil, polisïau 
cyhoeddus, rhaglenni a gwasanaethau, yn elfen 
bwysig mewn ymchwil yn seiliedig ar fannau. 
Anaml y cyflawnir cyd-gynhyrchu yn ymarferol 
oherwydd methiant i ddefnyddio offer priodol 
i alluogi i leisiau gwahanol gael eu clywed a 
helpu i lunio’r agenda ymchwil. Datblygodd 
rhaglen yr UE SUSPLACE amrywiaeth o 
becynnau cymorth a gwersi polisi, gan gynnwys 
canllaw i ymarferwyr ar gyd-gynhyrchu ar 
sail mannau a chanllaw i ddulliau’n seiliedig 
ar y celfyddydau. Nod y cynhyrchion hyn yw 
caniatáu i eraill osgoi peryglon cyfarwydd neu 
gamddealltwriaeth a’u hysgogi i ddefnyddio 
dulliau newydd o ymgysylltu.
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Mae ehangu planhigfeydd olew palmwydd 
yn Kinabatangan Isaf, Sabah, Malaysia wedi 
arwain at golli tri chwarter y goedwig law ers 
dechrau’r 1970au.

Chwaraeodd y Sefydliad Ymchwil Mannau 
Cynaliadwy ran hanfodol wrth ddatblygu 
Aildyfu Borneo, prosiect adfer coedwigoedd 
ac ymchwil a sefydlwyd drwy gydweithio 
rhyngddisgyblaethol rhwng y Sefydliad, 
Canolfan Maes Danau Girang a KOPEL Bhd  
yn Borneo. Fe’i lansiwyd fel elusen annibynnol 
ddiwedd 2021 (www.regrowborneo.org). 

Cenhadaeth Aildyfu Borneo yw ailgoedwigo 
a lleihau carbon yn foesegol ac yn dryloyw 
dan arweiniad ymchwil. Ar adeg pan fo mwy 
o frys nag erioed i weithredu ar argyfwng yr 
hinsawdd, mae’r fenter yn mynd y tu hwnt i ddal 
a storio carbon, gan gynnwys gweithredoedd 
â’r nod o wella bywyd a bywoliaeth cymunedau 
lleol, a chynyddu bioamrywiaeth a gwydnwch 
ecosystemau yn Kinabatangan Isaf. 

Mae’r elusen yn partneru â chymunedau lleol 
sy’n tyfu egin o hadau a gesglir yn y goedwig, 
ac yn talu cyflog byw am eu gwaith, gan roi 
ffynhonnell amgen gynaliadwy o incwm ar 
wahân i amaethyddiaeth olew palmwydd.

Roedd ffocws y Sefydliad ar weithio ar sail 
mannau yn hanfodol wrth ddatblygu Aildyfu 
Borneo drwy gyfuno ymarferoldeb adfer 
coedwigoedd gydag ymchwil, ac yn benodol 
greu sail o dystiolaeth gwyddor gymdeithasol 
a natur ar gyfer effeithiolrwydd ein dull o 
weithredu. O ganlyniad, mae tîm Aildyfu 
Borneo yn cynnwys arbenigwyr mewn ecoleg, 
erydu pridd, bioamrywiaeth adfer ecolegol, 
gwerthoedd cymunedol a llywodraethu 
coedwigoedd, sy’n ein galluogi i ddeall sut 
mae adfer yn effeithio ar iechyd y goedwig  
a’r bobl sy’n byw yn yr amgylchedd hwn ac  
yn agos iddo. 

Ein Mentrau05
   Bydd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn gadael 
gwaddol gydag effaith barhaus y rhaglenni a hyrwyddwyd gan ei waith. 

5.1 Aildyfu Borneo
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5.2 Lle Dwfn

Mae Lle Dwfn yn ddull cyfannol o greu mannau 
mewn modd cynaliadwy. Mae’n canolbwyntio 
ar sut i greu mwy o fannau a chymunedau 
sy’n gynaliadwy o ran yr economi, cymdeithas, 
yr amgylchedd a diwylliant. Datblygwyd Lle 
Dwfn gan yr Athro Dave Adamson a Chymrawd 
Anrhydeddus y Sefydliad Mark Lang, ac mae’n 
seiliedig ar y rhagdybiaeth y dylai economi sy’n 
gweithredu’n iawn ychwanegu at gynaliadwyedd 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
mannau a chymunedau yn hytrach na’i danseilio. 
Mae’n trin pobl fel asedau a phob lle fel set 
unigryw o gyfleoedd.

5.3 SUSPLACE

Daeth SUSPLACE â chwe phrifysgol a saith 
partner anacademaidd at ei gilydd mewn saith 
gwlad yn Ewrop, sef yr Iseldiroedd, Cymru, 
Latfia, Lithwania, Gwlad Belg, y Ffindir a 
Phortiwgal. Nod rhwydwaith SUSPLACE oedd 
hyfforddi ymchwilwyr cyfnod cynnar i ddefnyddio 
dulliau arloesol, rhyngddisgyblaethol o astudio 
arferion creu mannau cynaliadwy. Fe’i cyllidwyd 
gan y Comisiwn Ewropeaidd a’i arwain gan 
Brifysgol Wageningen yn yr Iseldiroedd. Roedd y 
rhwydwaith yn darparu hyfforddiant mewn sgiliau 
gwyddonol a phroffesiynol i alluogi ymchwilwyr 
cyfnod cynnar i fynd ar drywydd gyrfaoedd 
academaidd neu broffesiynol mewn sefydliadau 
amrywiol fel llywodraethau, cyrff anllywodraethol, 
cwmnïau ymgynghori a busnesau.

Mae dull SUSPLACE yn rhoi cipolwg i ni ar 
sut i fanteisio’n llawn ar botensial mannau a 
chymunedau ar gyfer datblygu cynaliadwy a 
helpu i adeiladu galluoedd pobl i gymryd rhan 
mewn prosesau llunio mannau, a fydd, felly, yn 
cryfhau’r cysylltiad rhwng gwneuthurwyr polisi, 
academyddion, busnesau a chymdeithas sifil.

 

Prosiect Morwellt

Mae Prosiect Morwellt yn hybu newid cymdeithasol 
i alluogi adnabod, adfer a gwydnwch ecosystemau 
morwellt yn fyd-eang. Sefydlwyd yr elusen 
amgylcheddol yn 2013 a bu’n rhan o’r Sefydliad 
tan 2021. Mae’n ymroi i warchod ecosystemau 
morwellt drwy addysg, dylanwad, ymchwil a 
gweithredu. 

Mae gan Brosiect Morwellt dîm rhyngddisgyblaethol 
pwrpasol sy’n credu mai dim ond drwy ddod 
ag ystod amrywiol o hunaniaethau, profiadau 
a safbwyntiau at ei gilydd y gallwn ymateb i 
heriau byd-eang. Crëwyd Prosiect Morwellt i droi 
ymchwil arloesol yn gynlluniau gweithredu ac 
addysg cadwraeth effeithiol, drwy gydweithio â 
chymunedau lleol a rhanddeiliaid eraill. 

Yn ogystal â’i waith addysg, ymwybyddiaeth a 
chadwraeth yn rhyngwladol, mae Prosiect Morwellt 
wedi ennill cydnabyddiaeth fyd-eang am ei ap 
sbotio morwellt, a ddefnyddir yn eang fel teclyn 
gwyddoniaeth y dinesydd. 

Am fwy o wybodaeth ewch i: projectseagrass.org 
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Mae’r Llwyfan Polisïau Gwyddoniaeth 
Rhynglywodraethol ar Wasanaethau 
Bioamrywiaeth ac Ecosystem (IPBES) yn gorff 
rhynglywodraethol annibynnol sy’n cryfhau’r 
rhyngwyneb rhwng polisïau a gwyddoniaeth 
ar gyfer bioamrywiaeth a gwasanaethau 
ecosystem at ddibenion cadwraeth a’r defnydd 
cynaliadwy o fioamrywiaeth, lles dynol hirdymor 
a datblygiad cynaliadwy. Cyfrannodd ein 
hymchwilwyr at eu Hasesiad Rhanbarthol, Ewrop 
ac Asia yn 2019, oedd yn edrych ar gyfleoedd i 
hyrwyddo diogelwch bwyd, datblygu economaidd 
a chydraddoldeb tra’n osgoi diraddio tir a dŵr a 
gwarchod tirweddau diwylliannol, yn ogystal â’u 
hadroddiad Aasesiad Byd-eang yn 2020, oedd 
yn ymdrin â newidiadau amgylcheddol byd-eang 
a dimensiynau polisi a chymdeithasol defnyddio 
adfer fel offeryn ar gyfer addasu a lliniaru. 
Mae ein harbenigedd yn cyfrannu at Asesiad 
Gwerthoedd IPBES, sydd i’w gwblhau yn 2022. 
Bydd hwn yn cyflwyno canfyddiadau byd-eang  
ar sut mae cymunedau amrywiol yn 
gwerthfawrogi natur mewn gwahanol ffyrdd  
ac yn rhoi tystiolaeth i helpu’r rhai sy’n  
gwneud penderfyniadau i gydnabod y  
gwahanol fathau o werthoedd natur ac 
ymgorffori dulliau gwerth lluosog mewn  
cyd-destunau penderfynu amrywiol. 

Mae’r Undeb Rhyngwladol dros  
Gadwraeth Natur (IUCN) yn undeb  
byd-eang o lywodraethau, sefydliadau 
anllywodraethol, rhanddeiliaid eraill  
a gwyddonwyr sy’n gweithio gyda’i  
gilydd i ddarparu’r cyngor diweddaraf  
ar gadwraeth bioamrywiaeth, yn dilyn  
yr arfer byd-eang gorau. 

Mae ein hymchwilwyr wedi chwarae 
rhan bwysig yng Nghomisiwn Goroesi 
Rhywogaethau’r IUCN, drwy arwain Grŵp 
Arbenigol Geneteg Cadwraeth (CGSG) ac 
aelodaeth o grwpiau tacsonau arbenigol.  
Yn benodol, drwy’r CGSG cyhoeddwyd papurau 
pwysig yn 2020 a 2021 (gan gynnwys dwy 
erthygl yn Science sydd wedi’u cyfeirnodi’n 
fynych) ar gynnwys targedau a dangosyddion 
genetig ar gyfer y Confensiwn ar Amrywiaeth 
Fiolegol (CBD) ôl-2020 gan ennill cefnogaeth 
o fewn Fframwaith CBD gyda chynnwys Cerrig 
Milltir 2030 a Thargedau 2050 ar gyfer 
rhywogaethau gwyllt. 

Rhyngwladol 

Llunio Polisi Cyhoeddus06
   Mae ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Mannau 
Cynaliadwy wedi cyfrannu at ddatblygu polisi cyhoeddus ar lefel ryngwladol a 
chenedlaethol.
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Adfer ecolegol: Rydym wedi bod yn  
rhan o Weithgor Arbenigol EKLIPSE ar 
Effeithiolrwydd Adfer Ecolegol, a thrwy 
hyn gyfrannu at yr adolygiad o Strategaeth 
Bioamrywiaeth yr UE. Helpom ni i dynnu  
sylw at gymhlethdodau ecolegol a 
chymdeithasol adfer bioamrywiaeth, gan 
fanylu ar y rhwystrau a sut y gellir goresgyn  
y rhain. 

Arloesedd cymdeithasol: Cyfrannodd ein 
hymchwil at adolygiad 2017 a gomisiynwyd 
gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Ymchwil 
ac Arloesi’r Comisiwn Ewropeaidd i edrych 
ar le arloesi cymdeithasol yn y prosiectau 
ymchwil a datblygu a gyllidir gan yr UE. 
Buom yn ymchwilio i berthnasedd arloesedd 
cymdeithasol a’i ymchwil mewn gweithredu 
ar y cyd, llunio polisïau a thrawsnewid 
cymdeithasol-wleidyddol yn Ewrop ac yn  
fyd-eang. 

Amrywiaeth genetig: Chwaraeon ni ran 
allweddol yn y prosiect Gweithredu COST 
G-Bike (Gwybodaeth am Fioamrywiaeth 
Genomig ar gyfer Ecosystemau Gwydn) yn 
canolbwyntio ar weithgareddau ac arfer 
gorau cyfredol ar gyfer monitro amrywiaeth 
genetig, ar draws Ewrop ac yn fyd-eang. 
Rydym ni wedi datblygu cyfres o ganllawiau 
ac offer allweddol ar gyfer gweithredu 
rhaglenni monitro genetig cenedlaethol, 
maes sydd wedi bod yn hynod o ddiffygiol 
hyd yma mewn ymatebion cenedlaethol  
i golli bioamrywiaeth.

Yr Undeb Ewropeaidd
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Hybu bywyd gwyllt a gwella bioamrywiaeth 
yng Nghymru

Buom yn gweithio gyda’r Gymdeithas 
Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB Cymru) 
i lunio adroddiad yn ymchwilio sut y gellid 
adlewyrchu bioamrywiaeth yng ngwaith 
Cyfoeth Naturiol Cymru ar y datganiadau 
ardal statudol ar adnoddau naturiol lleol, 
fel sy’n ofynnol gan Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 i lywio blaenoriaethau cyrff 
cyhoeddus eraill. Roedd yr ymchwil hon 
yn llywio’r ffordd roedd Cyfoeth Naturiol 
Cymru’n gweithredu’r datganiadau ardal  
a sut y gallent ystyried yn llawn y rôl y mae 
bioamrywiaeth yn ei chwarae wrth gefnogi 
gwydnwch ecosystemau lleol.

Rhaglen Anghenion Ymchwil Tystiolaeth 
Bioamrywiaeth ac Ecosystemau

Rydym ni wedi arwain y mewnbwn 
academaidd i raglen anghenion ymchwil 
tystiolaeth Llywodraeth Cymru, sef cynllun 
ariannu sy’n caniatáu ar gyfer prosiectau 
bach ar draws y sector SAU, gan alluogi 
casglu tystiolaeth hanfodol ar gyfer 
gweithredu Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth 
Naturiol Cymru. Mae’r gweithgaredd hwn yn 
cynnwys cymorth i werthuso prosiectau a 
phenderfyniadau ariannu ac mae’n cynnwys 
Llywodraeth Cymru, CNC, sector cyrff 
anllywodraethol Cymru ac Academyddion 
SAU Cymru sy’n gweithio mewn partneriaeth 
i lunio’r rhaglen ymchwil, gyda thua 10 o 
brosiectau’n cael eu dyfarnu bob blwyddyn.

Cymru

Newid rheoli tir ac adnoddau cynaliadwy 
yng Nghymru

Cyfrannodd ymchwilwyr o’r Sefydliad 
at ymchwiliad Pwyllgor Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru yn ystod 2014. Dylanwadodd hyn 
ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016, yn enwedig wrth ddatblygu’r 
cysyniad o reoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy. Y cysyniad hwn bellach yw 
rôl ganolog a statudol Cyfoeth Naturiol 
Cymru.

Ailgynllunio Polisi Tirwedd Dynodedig

Yr Athro Terry Marsden oedd cadeirydd 
Adolygiad Llywodraeth Cymru o 
strwythurau a llywodraethu’r Parciau 
Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch 
Naturiol Eithriadol (Tirweddau Dynodedig 
Cymru) yn 2014. Arweiniodd hyn at 
gynigion polisi ar gyfer newidiadau i sail 
gyfreithiol ardaloedd gwarchodedig yng 
Nghymru i’w cysoni â’r ddyletswydd i reoli 
adnoddau naturiol yn gynaliadwy fel y nodir 
yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
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Roedd y Sefydliad Ymchwil Mannau 
Cynaliadwy yn fan cyfarfod ar gyfer 
gwyddoniaeth cynaliadwyedd, a 
chyflwynodd atebion arloesol ar gyfer 
dyfodol mwy cynaliadwy. Dangosodd 
fod ymagweddau gwahanol at ymchwil 
yn bodoli sy’n rhoi gwell adlewyrchiad 
o gymhlethdod gofynion cyflawni 
datblygu cynaliadwy.

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn ar adeg 
dyngedfennol i weithredu byd-eang ar 
gynaliadwyedd. Mae’r blynyddoedd 
nesaf yn hollbwysig ar gyfer ymdrin â 
heriau colli bioamrywiaeth a newid yn yr 
hinsawdd mewn ffordd sy’n gymdeithasol 
gyfiawn a chynhwysol. Mae ar y byd angen 
ymchwilwyr academaidd sydd â’r ehangder 
a’r weledigaeth i gefnogi’r gwaith hwn. 
Mae’r Sefydliad wedi dangos pwysigrwydd 
edrych ar yr heriau hyn fel rhan annatod 
o’n systemau economaidd a chymdeithasol 
presennol ac wedi dangos sut y gallwn 
weithio ar draws cymdeithas sifil i fynd  
i’r afael â natur gydgysylltiedig yr heriau, 
drwy lens mannau.  

Fel canolfan ragoriaeth, ein cyfraniad mawr 
yw dod ag ymchwilwyr at ei gilydd ar draws 
ffiniau academaidd ac o bob cwr o’r byd.  
O fyfyrwyr ac ymchwilwyr gyrfa gynnar,  
i academyddion sefydledig sy’n arwain y 
byd, mae ein Sefydliad wedi bod yn gartref 
i ymchwil seiliedig ar fannau sydd wedi’i 
harwain yn foesegol ac sy’n wirioneddol 
ryngddisgyblaethol. Dymunwn yn dda iddynt 
yn eu gwaith yn y dyfodol. 

Os yw’r byd academaidd am osgoi bod  
yn amherthnasol i genedlaethau’r dyfodol, 
rhaid iddo fyfyrio ar gyfyngiadau ei seilos 
disgyblaethol ac ymgysylltu’n ehangach  
ac yn fwy radical ar draws cymdeithas.  
Fel hyn, gall fynd ati’n wirioneddol i gofleidio 
ei botensial cymdeithasol ac amgylcheddol 
ehangach.

Ein Gwaddol07

31



Atodiad 1: Cyhoeddiadau 2010-2021 

Bu ymchwilwyr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn rhan o gyhoeddi’r llyfrau, penodau llyfrau,  
ac erthyglau cyfnodolion canlynol rhwng 2010 a 2021.

Cyhoeddiadau – Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy – Prifysgol Caerdydd

Atodiad 2: Prosiectau Nodedig a Ariannwyd

www.cardiff.ac.uk/cy/sustainable-places/research/our-legacy/appendix-2

Atodiad 3: Staff Ymchwil

Pobl - Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy - Prifysgol Caerdydd

Atodiadau08
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