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Mae Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu
Gyda’i Gilydd (CCAT) yn brosiect Interreg
Iwerddon-Cymru gwerth €1.3m gyda’r nod
o gynyddu gwybodaeth am newid yn yr
hinsawdd a sut i ymaddasu ymhlith cymunedau
yn rhanbarth Môr Iwerddon. Mae cymunedau
arfordirol mewn perygl arbennig o effeithiau’r
hinsawdd megis erydiad arfordirol a chynnydd
yn lefel y môr. Mae ein hymchwil yn darparu
mewnwelediadau newydd ar feithrin gallu
ymaddasol i newid gan ddefnyddio offer ar
gyfer dysgu, arsylwi, gwneud synnwyr a chydgreu ymatebion lleol i effeithiau’r hinsawdd.
Mae gan bartneriaid CCAT arbenigedd mewn
ymgysylltu â dinasyddion wrth arsylwi a
dehongli data lleol, a phrosesau cyd-ddylunio, i
godi ymwybyddiaeth o heriau amgylcheddol a
chynaliadwyedd.

Ffynhonnell Llun ar y Clawr: Porthladd Aberdaugleddau
Tudalen Gyfredol: Llun gan Linda Tucker

Partneriaid
FCC – Cyngor Sir Fingal
UCD – Coleg Prifysgol Dulyn
PCF – Fforwm Arfordir Sir Benfro
CU – Prifysgol Caerdydd
PoMH – Porthladd Aberdaugleddau
UCC – Coleg Prifysgol Corc MaREI

Map gan ESRI

Ymgysylltiad Cymunedol â
Newid yn yr Hinsawdd
Offer ar gyfer dysgu, arsylwi, gwneud synnwyr a
chyd-greu ymatebion lleol i effeithiau’r hinsawdd
Archwiliodd CCAT y defnydd o Minecraft, geoddylunio, mapio cyfranogol ar-lein, realiti estynedig,
realiti rhithwir, animeiddiadau a gweithdai dysgu rhyngweithiol i godi ymwybyddiaeth o effeithiau’r
hinsawdd a newid arfordirol. Fe wnaethom ymgysylltu â dinasyddion, addysgwyr, llunwyr polisi a
chynllunwyr mewn mentrau i ddatblygu dealltwriaeth o, a chynigion ar gyfer, atebion ymaddasu lleol
ar gyfer cymunedau arfordirol.

Adfywio Carriage Drive, Doc Penfro, Cymru

Cyfrifiannell Carbon Dyfrffordd Aberdaugleddau, Cymru

1. Dysgu: gweithdai datblygedig ar newid yn yr hinsawdd, effeithiau a chamau gweithredu;
cardiau newid yn yr hinsawdd, effeithiau a chamau gweithredu; Llwybrau Realiti Estynedig/
Realiti Rhithwir ac animeiddiadau yn ogystal ag adnoddau addysgu ar-lein.
2. Arsylwi: creu 4 prosiect mapio cyfranogol ar-lein gwahanol sydd ar gaelfel templedi y gellir
eu haddasu ar Arsyllfa Dinasyddion (a gynhelir gan UCD Earth Institute).
3. Gwneud synnwyr: cynnal arolygon sylfaenol i ddeall canfyddiadau, agweddau a
dealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd, astudiaeth hydredol o ymchwil arfordirol Iwerddon a
chynnal cyfnewidfeydd trawsffiniol ar bolisi arfordirol ac ymgysylltu â’r gymuned.
4. Cyd-greu: rhedeg ymarferion hyfforddiant geoddylunio gyda rhanddeiliaid, gweithdai
Minecraft gyda phobl ifanc a chynhyrchu crynodeb o arfer gorau mewn arbrofion geoddylunio.
Photo by Iuri Lima de Castro

1. Dysgu
Mwy o gapasiti a chefnogaeth i ymaddasu i
hinsawdd arfordirol
Datblygodd CCAT weithdai newid yn yr hinsawdd, effaith a chamau gweithredu (CIA) gan
ddefnyddio cardiau rhyngweithiol i helpu i hwyluso sgyrsiau cymunedol am fynd i’r afael â newid yn
yr hinsawdd. Cynhyrchodd y gweithdai hyn allbynnau cymunedol ar ffurf adroddiadau i gynghorau
lleol i annog datblygiad cynlluniau ymaddasu lleol. Addaswyd y gweithdai hefyd i’w defnyddio mewn
ysgolion uwchradd ynghyd ag adnoddau i athrawon ar newid yn yr hinsawdd.

“ Cymerais ran yng
ngweithdy cardiau newid
yn yr hinsawdd CCAT.
Roedd yr adborth yn
ddefnyddiol iawn, yn
gadarnhaol ac yn rymusol.
Mae’n amlygu effeithiau
a gweithredu lleol, a
dyma oedd y sesiwn arlein orau erioed.”
Tom Moses
Ceidwad Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Gweithdy newid yn yr hinsawdd, effeithiau a chamau gweithredu, Corc

Profiadau Realiti
Estynedig/Realiti
Rhithwir
Creodd y prosiect hefyd brofiadau realiti
estynedig (AR) a realiti rhithwir (VR) i
ymgysylltu dinasyddion yng Nghymru ac
Iwerddon â newid arfordirol. Yng Nghymru,
darparodd taith AR o amgylch Porthladd
Aberdaugleddau a’r trawsnewidiad i ganolfan
o safon fyd-eang ar gyfer ynni adnewyddu
morol ddull newydd o ddatblygu gyrfa
drwy amlygu’r cyfleoedd yn y sector ynni
adnewyddadwy newydd. Yn Iwerddon,
darparodd llwybr AR a VR o Portrane ddull
gweledol deniadol o gyfathrebu risgiau
cynnydd yn lefel y môr, gan amlygu’r angen
i ymaddasu i newid yn yr hinsawdd.
Llun Cefndir gan Silas Baisch ar Unsplash

Llwybr AR o Portrane, Iwerddon

2. Arsylwi
Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gymunedol
o effeithiau’r hinsawdd
Datblygwyd apiau mapio cyfranogol yn Sir Benfro (Cymru) i gefnogi ymgysylltiad cymunedol ag
effeithiau newid yn yr hinsawdd a chamau gweithredu lleol yn ogystal â phrosiect plannu coed
gydag ysgolion lleol. Hysbysodd y prosiect Cymunedau Arfordirol yn Tyfu Gyda’i Gilydd
(CCGT) gynllun gweithredu cymunedol a rannwyd gyda’r cyngor cymuned a’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus lleol. Galluogodd hyn y gymuned leol i ymgysylltu’n uniongyrchol â llunwyr polisi
lleol a hwyluso gwydnwch cymunedol yn wyneb newid arfordirol cynyddol. Darparodd y prosiect
plannu cymunedol tua 2,000 o goed i ysgolion a grwpiau cymunedol yn ogystal â gweithgareddau
addysgol awyr agored ar ofalu am goed a’u cynnal a’u cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol
ac ymatebion lleol i effeithiau newid yn yr hinsawdd. Daeth y prosiect CCAT hwn yn ail yng
Nghystadleuaeth Astudiaeth Achos Effaith Ymchwil UCD 2021.

Dangosfwrdd Cymunedol CCGT, Sir Benfro, Cymru

Change
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Nature
Biodiversity is a main concern,
has been in a decline in
species numbers and types in
rock pools.
08/03/2021, 15.03

Newidiadau yn yr Hinsawdd. Offeryn mapio Effeithiau a Chamau
Gweithredu, The Havens, Cymru

Tystebau
“ Rydw i wedi bod o gwmpas y rhan fwyaf
o’r ysgolion ac mae’n wych gweld y coed
wedi sefydlu’n dda - mae’n ymddangos bod
y plannu gofalus a’r dyfrio wedi talu ar ei
ganfed. Gwelais y dosbarth meithrin i gyd
yn eistedd o amgylch coeden flodeuog ar y
glaswellt gyda’u byrbrydau a’r athrawon yn
eistedd i ffwrdd ar ochr mainc dros dro ...
darlun o dawelwch a bodlonrwydd, heb sôn
am ymgysylltiad cadarnhaol iawn â’r adnodd
y gwnaethoch chi helpu i’w ddarparu.”
Tom Bean, Swyddog Addysg, Parc Cenedlaethol
Arfordir Penfro, Cymru
“ Trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddyluniadau
tudalennau gweledol apelgar, rwy’n
meddwl bod yr ap gwe hwn yn darparu
offeryn cyfathrebu rhagorol i ddangos sut
y gall hyd yn oed camau gweithredu ar
raddfa leol gyfrannu at wella’r amgylchedd
ehangach. Credaf ei fod yn darparu cyfrwng
ardderchog ar gyfer codi ymwybyddiaeth.”
Dr James Fitton, Uwch Ymchwilydd Ôl-ddoethurol,
Canolfan MaREI, UCC

Prosiect plannu coed CCGT, Sir Benfro, Cymru. Llun gan Gareth Davies

Animeiddiadau
Cynhyrchodd CCAT 2 animeiddiad:
Ynglŷn â CCAT
Mae’r animeiddiad hwn yn esbonio sut
mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar
gymunedau arfordirol a gwaith CCAT yn
cefnogi cymunedau yn Fingal a Chymru
i ddeall newid yn yr hinsawdd a sut i
ymaddasu. Y nod oedd annog cymunedau
i ymgysylltu â’r prosiect.
Sea Change, Take Action!
Anelir yr animeiddiad hwn at gymunedau
arfordirol, yn enwedig pobl ifanc, ac mae’n
adrodd hanes sut mae ardaloedd arfordirol
yn newid yn barhaus. Wedi’i ysbrydoli
gan achos Portrane, Fingal, mae’n esbonio
esblygiad daearegol ardaloedd arfordirol,
yn cyflwyno bygythiadau o godiad yn lefel y
môr oherwydd newid yn yr hinsawdd ac yn
disgrifio’r atebion ymaddasu sydd ar gael
i ddelio ag erydiad arfordirol. Ein nod yw
dechrau sgyrsiau newydd am yr angen am
gamau gweithredu ar y cyd i ffrwyno newid
yn yr hinsawdd a gwella ansawdd bywyd
mewn ardaloedd arfordirol.

“Ynglŷn ag Animeiddiad CCAT” Youtube

Animeiddiad “Sea Change, Take Action!” Youtube

3. Gwneud
Argymhellion ar gyfer
polisi arfordirol ar
draws Môr Iwerddon
Wrth i ymaddasu i newid yn yr hinsawdd a
chynaliadwyedd barhau i fod yn elfennau
canolog o lunio polisi, mae cyfle i ddysgu oddi
wrth ein rhwydweithiau trawsffiniol ac adeiladu ar
arfer gorau presennol ym maes rheoli arfordirol,
newid yn yr hinsawdd ac ymaddasu. Cynhaliodd
CCAT ddau ddigwyddiad trawsffiniol a ddaeth ag
ystod amrywiol o ymarferwyr ac academyddion
ynghyd ag arbenigedd mewn llunio polisi, rheoli
arfordirol, ymaddasu i newid yn yr hinsawdd yn
ogystal â nifer o grwpiau cymunedol a amlygodd
effaith newid yn yr hinsawdd yn eu hardal
leol. Cynhyrchodd CCAT friff polisi i gefnogi
dealltwriaeth o sut i wireddu polisi a rheoliadau
hinsawdd mewn lleoliadau arfordirol.
“

Llun gan Tommy Kwak ar Unsplash

Deall Dinasyddiaeth Hinsawdd
Gan dynnu ar gysyniadau dinasyddiaeth amgylcheddol a morol, sy’n
ceisio deall y perthnasoedd cymhleth rhwng pobl, lle a’u hamgylchedd,
defnyddiodd CCAT y cysyniad o ddinasyddiaeth hinsawdd fel ffordd o
archwilio safbwyntiau, agweddau, a chanfyddiadau cymunedol o fewn
dau safle astudiaeth achos CCAT.

Er enghraifft, nododd mwyafrif llethol o bobl lefel uwch o ymboeni
a phryder am newid yn yr hinsawdd yn y blynyddoedd diwethaf,
yn ogystal â chydnabyddiaeth gynyddol o arwyddion newid yn yr
hinsawdd yn eu hardal leol.

Cyflwynwyd canfyddiadau’r gwaith hwn i Weithgor Sero Net 2030
Cyngor Sir Penfro (CSP) gyda’r bwriad o’u helpu i ddeall sut i
I wneud hyn, dyluniodd a chynhaliodd CCAT arolygon ar raddfa fawr i
gyfathrebu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd gwahanol â materion
gasglu mewnwelediad ar sut roedd pobl yng Nghymru ac Iwerddon yn
yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd a gweithredu ar y newid yn yr
deall, yn gweld ac yn teimlo am newid yn yr hinsawdd a gweithredu ar y
hinsawdd. Yn ogystal, defnyddiwyd y gwaith hwn a chanlyniadau’r
newid yn yr hinsawdd yn eu cymunedau lleol. Darparodd canlyniadau’r
arolwg wybodaeth yr oedd dirfawr ei hangen am ganfyddiadau, agweddau arolwg cymunedol i ddatblygu ymhellach y cysyniad o
ddinasyddiaeth hinsawdd.
ac ymddygiadau cymunedol sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

Deall canfyddiadau’r cyhoedd o newid yn yr hinsawdd

Geiriau allweddol a restrwyd gan ymatebwyr CSP a ofynnwyd
iddynt ddisgrifio newid yn yr hinsawdd

4. Cyd-greu
Treialu dulliau newydd o gynnwys cymunedau
yn y broses o wneud penderfyniadau ynghylch
cynllunio ar gyfer y dyfodol
Mae geoddylunio yn ddull o gynnwys cymunedau mewn trafodaethau a chynlluniau lleol ar gyfer y
dyfodol. Cynhaliodd CCAT ymarferion hyfforddiant geoddylunio gyda staff cynllunio yng Nghyngor
Sir Fingal fel rhan o’i nod i drosglwyddo i sir garbon isel, gydnerth. Gwnaeth y cyfranogwyr
benderfyniadau dylunio yn seiliedig ar amrywiaeth o systemau cydgysylltiedig megis ffyrdd, dŵr,
bioamrywiaeth, trafnidiaeth llesol a thrafodwyd ymhlith ei gilydd i gytuno ar gynllun terfynol.
Cynhaliodd CCAT hefyd weithdai geogemau gan ddefnyddio Minecraft gyda phlant a’u rhieni
yn ardal Fingal. Rhoddodd y gweithdai ar-lein gyfle i blant ddatblygu datrysiadau dylunio
amgylcheddol. Gellir defnyddio’r rhain hefyd mewn ymarferion geoddylunio fel rhan o ymgysylltu
cymunedol â phroses ymgynghori’r cyngor.

Gweithdai Minecraft gyda phlant gyda Chyngor Sir Fingal a UCD

Gweledigaethau ieuenctid o ddyluniad ymaddasu i newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio Minecraft.

Gweithdy geoddylunio, ardal Aber Rogerstown, Fingal, Iwerddon

Arsyllfa Dinasyddion
Mae’r Arsyllfa Dinasyddion yn arf mapio cyfranogol parod-i-fynd ac
addasadwy ar gyfer casglu data torfol, wedi’i ddosbarthu’n ofodol a
data gweledol mewn ffordd gyfrifol, hygyrch a chyson. Bydd yn cael ei
ddefnyddio gan gynulleidfaoedd amrywiol sy’n cynrychioli trawstoriad
eang o gymdeithas ac yn cynnwys rhai grwpiau na fyddent fel arfer yn
ymgysylltu ag ymchwil.
Mae’n cysylltu pobl, data, gwybodaeth, a’r amgylchedd. Bydd y gwahanol
brosiectau mapio yn darparu mynediad hawdd at ffeithiau gwyddonol,
cyfathrebu realiti amodau, cynhyrchu gweithgareddau ymchwil, a llywio
penderfyniadau a pholisïau. Cynhelir yr Arsyllfa Dinasyddion gan UCD
Earth Institute ac mae’n offeryn cyfranogiad dinasyddion gweithredol
hygyrch i’w ddefnyddio gan ymchwilwyr a phartneriaid UCD, gan
ddarparu’r cyd-destun ar gyfer newid cymdeithasol eang ei sail.

Arsyllfa Dinasyddion
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Llun gan Gareth Davies

Llun gan Iuri Lima de Castro
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Cyfeiriadau
Cyhoeddiadau
E. McKinley, P.R. Crowe, F. Stori, R. Ballinger, T.C. Brew, L. Blacklaw-Jones, A. Cameron-Smith, S. Crowley,
C. Cocco, C. O’Mahony, B. McNally, P. Power, K. Foley, “Going digital’ – Lessons for future coastal
community engagement and climate change adaptation”, Ocean & Coastal Management, Volume 208, 2021

Adroddiadau
Ymgysylltu â Newid Hinsawdd â Chymuned The Havens
Gwersi a Ddysgwyd: Ymgysylltu â Chymuned The Havens ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd
Deall Canfyddiadau Cyhoeddus o’r Newid yn yr Hinsawdd: Astudiaeth Achos gan Gyngor Sir Benfro a
Chymunedau Lleol
Addasiad Hinsawdd Arfordirol yn Iwerddon: Effeithiau Newid yr Hinsawdd yn Portrane (Fingal, Sir Dulyn) a
Safbwyntiau’r Dyfodol

Iwerddon

Casgliad o brosiectau Geoddylunio CCAT yn ymgysylltu cymunedau arfordirol â newid yn yr hinsawdd

Adnoddau

Canllaw i yrfa mewn ynni morol

Pecyn gweithgaredd cardiau newid yn yr hinsawdd

#ArgyfwngYmaddasu

Adnoddau addysgu newid yn yr hinsawdd

Arsyllfa Dinasyddion

Taith maes rhithwir ar gyfer ysgolion yn Sir Benfro

Cyfrifiannell Carbon Coed

Y Cyfryngau
Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Gyda’i Gilydd – Cyfnewid Gwybodaeth ac Arfer Gorau ar draws ffiniau

Cymru

Ariannwr

Soroptimist International Hwlffordd yn plannu llawer iawn o goed gyda chymorth CCAT

Gwobrau
Astudiaeth Achos Effaith Ymchwil UCD Rownd Derfynol 2021

Ariennir CCAT yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy
Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru

