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Crynodeb gweithredol  
 

• Mae’r dadansoddiad dros dro hwn wedi’i gynnal gan Ricardo Energy & Environment (Ricardo) 

ar ran Llywodraeth Cymru ac mae’n cynnwys data monitro ansawdd aer hyd at 31 Mai 2020. 

Ffynhonnell y data mesur yw gwefan "Ansawdd Aer Cymru" https://airquality.gov.wales/cy  

• Mae Ricardo wedi datblygu modelau ystadegol ar gyfer safleoedd monitro ansawdd aer yn 

Rhwydwaith Ansawdd Aer Cymru (WAQN) ar gyfer NOx, NO2, O3 a PM2.5 o Ionawr 2018 i 21 

Mai 2020. Mae’r modelau hyn wedi cael eu defnyddio i amcangyfrif effaith cyfyngiadau symud 

Covid-19 ar grynodiadau llygryddion aer. Defnyddir y modelau i ddatblygu dull gwrthffeithiol 

(busnes fel arfer, BAU) o’r crynodiadau disgwyliedig pe na byddai Covid-19 wedi digwydd. 

• O 16 Mawrth (dechrau’r cyfnod cadw pellter cymdeithasol) hyd at 31 Mai 2020 amcangyfrifir 

bod crynodiadau NOx ac NO2 wedi gostwng ar gyfartaledd o 49% a 36% yn eu trefn, o 

gymharu â BAU ar safleoedd ar ochr y ffordd, gyda gostyngiadau llai mewn safleoedd cefndir 

trefol.  

• Mae dadansoddiad o newidiadau yn y patrwm dyddiol o grynodiadau NOx yn dangos mai yn 

ystod y dydd y mae’r gostyngiadau a’u bod yn gyson â phatrwm o leihad yn y traffig ar y 

ffyrdd.  

• Mae’r dadansoddiad o wyth safle osôn yn nodi bod crynodiadau osôn wedi cynyddu 18% ar 

gyfartaledd, gyda chynnydd cryfach mewn lleoliadau a fyddai fel arfer yn gweld yr NOx  uchaf. 

Mae hyn yn ddisgwyliedig gan fod NO mewn crynodiadau uchel yn ysglyfaethu O3 yn gyflym i 

ffurfio NO2.  

• Mae tueddiadau wythnosol mewn gwyriadau crynodiadau NOx o fusnes fel arfer yn awgrymu 

bod y crynodiadau ar ddiwedd mis Mai yn dal yn sylweddol is na’r disgwyl. Byddai ymestyn y 

dadansoddi hyd fis Mehefin a thu hwnt yn helpu i ddangos a yw crynodiadau’n gwella, a sut, 

ac effaith potensial cynnydd mewn tagfeydd. 

• Mae dadansoddi crynodiadau PM2.5 a PM10 yn llawer mwy heriol o ganlyniad i drechedd cryf 

cyfraniadau cefndir rhanbarthol. O ran crynodiadau absoliwt o PM2.5 (yn 2020) ar gyfartaledd 

ar draws 9 safle, roedd y cyfnod ar ôl y cyfyngiadau symud yn profi crynodiadau cyfartalog 

llawer uwch na’r cyfnod o 1 Ionawr hyd at y cyfyngiadau symud. (11.4 µm-3 ac 8.2 µm-3, yn eu 

trefn).  

• Mae dadansoddiad manwl pellach yn amcangyfrif bod y cyfraniad lleol i’r crynodiadau PM2.5  

wedi lleihau o lai na 1.0µm-3  ar gyfartaledd ar draws yr holl safleoedd monitro PM2.5  trefol 

yng Nghymru oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Fodd bynnag, mae’r amcangyfrif hwn yn 

ansicr oherwydd bod y newid yn fach mewn termau absoliwt.  

• Mae dadansoddiad o’r newidiadau bach yn y patrwm dyddiol o grynodiadau PM2.5 mewn 

lleoliad prysur ar ochr y ffordd yn dangos bod y gostyngiadau yn digwydd yn ystod y dydd a’u 

bod yn gyson â phatrwm o leihad yn y traffig ar y ffyrdd.  

• Mae dadansoddiad o’r newidiadau bach yn y patrwm dyddiol o grynodiadau PM2.5 mewn 

lleoliad cefndirol yn dangos bod gostyngiadau yn ystod y dydd hefyd yn gyson â phatrwm o 

leihad yn y traffig ar y ffyrdd. Fodd bynnag, mae’r newidiadau hyn yn fach iawn gydag elfen 

uchel o ansicrwydd.  

• Yn debyg i PM2.5, mae gostyngiadau yn y cyfraniad lleol i grynodiadau PM10 yn cael eu 

rhagweld gan y modelu ar ôl y cyfyngiadau symud; yn nodweddiadol, tua 2-3 µm-3. Fodd 

bynnag, mae cadernid yr amcangyfrifon hyn yn ansicr am sawl rheswm e.e. mae’n dibynnu ar 

addasrwydd y safle a ddefnyddir ar gyfer tynnu’r cefndir rhanbarthol, mae’r newidiadau yn 

fach mewn termau absoliwt ac mae llawer o ffactorau lleol a allai fod yn bwysig ond sy’n 

anhysbys.  

https://airquality.gov.wales/cy


Ricardo Energy & Environment  Dadansoddiad Dros Dro o Ddata Monitro Ansawdd Aer Cymru 
 – Effeithiau Covid-19   |  iii

 
 

   Cyf:  Ricardo/ED62041/Final_Issue 2 

 

• Mae’r dadansoddiad o fesuriadau carbon du o Gaerdydd yn dangos fod y crynodiadau’n 

gostwng cyn y cyfyngiadau symud, gyda pheth tystiolaeth o ostyngiad yn cyflymu adeg y 

cyfyngiadau symud. O’i gymharu â busnes fel arfer, amcangyfrifir bod crynodiadau wedi 

lleihau 45%.  

• Mae dadansoddiad o sampl gyfyngedig o ddata traffig yn dangos gostyngiad sylweddol yn y 

llif cerbydau ar adeg y cyfyngiadau symud, yn bennaf yn y categori Ceir/Faniau Ysgafn a 

Bysus yn unol â’r disgwyl. Mae’r lleihad yn y cyfrif ar gyfer cerbydau nwyddau trymach yn llai 

arwyddocaol.  

• O’r data traffig cyfyngedig sydd ar gael, mae’n ymddangos bod cydberthynas glir rhwng y 

gostyngiad yn nifer y cerbydau a’r gostyngiad yn y crynodiadau NOx a welwyd yn y 

mesuriadau ansawdd aer. 

• Bydd angen dadansoddiad pellach pan fydd y mesuriadau a’r data allyriadau wedi cael eu 

cwblhau. Gall hyn helpu i lunio gwybodaeth fwy eglur am y dosraniad ffynhonnell ar gyfer 

deunydd gronynnol, ac i ddarparu casgliadau mwy cadarn ar gyfraniad ffactorau lleol yn erbyn 

rhanbarthol ar gyfer yr osôn a deunydd gronynnol.  
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1 Cyflwyniad 
Mae’r dadansoddiad dros dro hwn wedi’i gynnal gan Ricardo Energy & Environment ar ran 

Llywodraeth Cymru ac mae’n cynnwys data monitro ansawdd aer hyd at 31 Mai 2020. Ffynhonnell y 

data mesur yw gwefan "Ansawdd Aer Cymru" https://airquality.gov.wales/cy 

 

1.1 Cefndir 
Mae mesur yr effaith y mae Covid-19 wedi’i chael ar grynodiadau llygryddion aer yn bwysig i’w ddeall. 

Er y bydd hi’n cymryd peth amser i ddeall effeithiau llawn y camau sy’n gysylltiedig â Covid-19 ar 

allyriadau a chrynodiadau gwahanol lygryddion, mae’n amlwg bod gweithgarwch cerbydau ar y ffyrdd 

wedi gostwng yn sylweddol ers dechrau’r cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth. Mae’n llai eglur, fodd 

bynnag, beth fu’r newidiadau yng nghrynodiadau llygryddion aer. Er y gall ymddangos yn amlwg y 

byddai llygredd aer ar gyfer rhai llygryddion yn gwella gyda gweithgarwch cerbydau ffordd yn gostwng 

mor ddramatig, dydy hi ddim mor syml i ddeall a mesur yr effaith.  

 

Un dull syml fyddai cymharu’r cyfnod ar ôl y cyfyngiadau symud i’r cyfnod cyn y cyfyngiadau i ystyried 

sut mae crynodiadau llygryddion wedi newid. Neu gymharu’r un cyfnod gyda’r flwyddyn neu’r 

blynyddoedd cynt efallai. Fodd bynnag, mae’n hawdd i’r amrywiad mewn meteoroleg, o newidiadau 

dyddiol i rai tymhorol, guddio’r newidiadau gwirioneddol sy’n gysylltiedig â’r newid mewn 

gweithgarwch. Mae hon yn broblem gyffredin iawn wrth ddadansoddi data llygredd aer: a yw newid yn 

ymwneud â newid mewn gweithgarwch neu newid yn y tywydd? 

 

1.2 Modelau ystadegol  
Er mwyn symud ymlaen, mae’n ddefnyddiol datblygu modelau ystadegol i sefydlu model gwrthffeithiol 

h.y. i ragfynegi beth fyddai crynodiad y llygryddion pe na bai Covid-19 wedi digwydd. Dros y 

blynyddoedd mae amrywiaeth o ddulliau a chymwysiadau modelu wedi cael eu datblygu (Carslaw a 

Taylor, 2009; Carslaw et al., 2012 a Grange a Carslaw, 2019). Mae’r dulliau hyn yn enghraifft o 

gymhwyso technegau ystadegol megis Boosted Regression Trees and Random Forests. Mae’r ddwy 

dechneg yn gweithio’n dda o ran esbonio crynodiadau o lygryddion bob awr neu bob dydd o ran data 

meteorolegol sy’n cael eu mesur (neu fodelu) yn gyffredin megis cyflymder a chyfeiriad y gwynt a’r  

tymheredd amgylchol. Yn ei hanfod, gall modelau gael eu datblygu a’u profi dros gyfnod ac yna eu 

defnyddio i ragfynegi crynodiadau dros gyfnod newydd.  

 

Yn yr achos hwn defnyddiwyd pecyn R deweather (https://github.com/davidcarslaw/deweather).   

Seiliwyd y modelau ar ddata crynodiad fesul awr o https://airquality.gov.wales/cy, a data meteorolegol 

o fodel graddfa ranbarthol WRF a wnaed gan Ricardo rhwng Ionawr 2018 a Mai 2020. Mae 

newidynnau model yn cynnwys mesuriadau meteorolegol sylfaenol megis cyflymder gwynt, cyfeiriad y 

gwynt, tymheredd amgylchol a newidynnau i gyfrif am yr amrywiad tymhorol mewn allyriadau megis 

amser (lleol) y dydd a diwrnod yr wythnos. Caiff y modelau eu gwerthuso yn erbyn data a ataliwyd ar 

hap h.y. data na chafodd ei ddefnyddio ar gyfer datblygu modelau.  

 

Yn Ffigur 1 dangosir enghraifft o berfformiad model ar gyfer NO2  ar safle M4 Casnewydd. Mae’r plot 

gwasgariad a’r ystadegau yn dangos pa mor dda y mae’r model yn perfformio yn erbyn data nad yw’n 

cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygu modelau. Yr ystadegau a gyflwynir yw’r rhai a gymhwysir yn 

gyffredin i werthuso perfformiad Modelau Ansawdd Aer (Derwent et al., 2010). Gellir gweld bod data’r 

profion yn dangos Gogwydd Cymedrig (MB) bychan o 0.55 µm-3, a Gwall Gros Cymedrig (MGE) 

cymharol fach o 6.39 µm-3. Mae canlyniadau ar gyfer FAC2 (ffracsiwn y canlyniadau o fewn ½ a 2 

waith yr arsylwadau, ac mae’r cyfernod cydberthyniad r hefyd yn dda (r2 > 0.5). Dylid nodi y byddai 

gwelliannau mewn perfformiad yn ddisgwyliedig pe bai data meteorolegol ar yr wyneb yn cael ei 

ddefnyddio yn lle data a fodelwyd. 

https://airquality.gov.wales/cy
https://github.com/davidcarslaw/deweather
https://airquality.gov.wales/cy
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Ffigur 1 Enghraifft o berfformiad model ar gyfer crynodiadau cymedrig dyddiol NO2 ar safle Cyffordd 25 

yr M4 yng Nghasnewydd o 2018 hyd fis Mai 2020.  

 

Caiff y modelau eu defnyddio wedyn i ragfynegi crynodiadau bob awr o 1 Fawrth ymlaen ar bob safle. 

Mae’r dull hwn yn sefydlu achos BAU lle mae’r allyriadau gwaelodol yn parhau ar lefelau sy’n 

nodweddiadol o’r cyfnod yn union cyn y cyfyngiadau symud. O 1 Mawrth ymlaen felly mae’n bosibl 

cymharu’r crynodiadau a ragwelwyd (h.y. busnes fel arfer, y crynoadau gwrthffeithiol) â chrynodiadau 

wedi’u mesur gwirioneddol ac ystyried y gwahaniaethau rhyngddynt. Mae rhagfynegi o 1 Mawrth yn 

caniatáu cyfnod lle nad oedd y crynodiadau’n gwyro llawer o BAU cyn y cyngor ar gadw pellter 

cymdeithasol (16 Mawrth) a’r cyfyngiadau symud (23 Mawrth). Felly mae hi’n bosibl gweld ar y rhan 

fwyaf o safleoedd pan fyddant yn gwyro o BAU, fel sy’n cael ei ddisgrifio nesaf.  

 

1.3 Dadansoddiad swm cronnus (cwswm)  
Mae’r dadansoddiad yn yr adroddiad hwn hefyd yn ystyried sut mae crynodiadau wedi’u mesur yn 

gwyro o BAU gan ddefnyddio dadansoddiad cwswm. Mae dadansoddiad cwswm yn cronni’r gwyriad 

mewn crynodiad o BAU, sy’n helpu i amlygu pwyntiau-newid posibl mewn cyfres amser. Er bod y 

syniad yn syml, mae’n effeithiol yn y cyd-destun presennol oherwydd ein bod yn ystyried gwyriadau 

o’r BAU – a ddylai fod yn sero ar gyfartaledd os yw pethau’n parhau fel arfer. Mae’r dull hwn yn 

arbennig o ddefnyddiol pan fydd y newidiadau’n fach (efallai ar safleoedd cefndir) a lle mae’n anodd 

iawn gweld newid o’r data crai yn unig.  

 

Fel enghraifft, mae cyfres amser wedi cael ei chynhyrchu gan ddefnyddio data ar hap rhwng 9.5 a 

10.5, a hanner ffordd drwy’r gyfres amser cynyddodd y gwerthoedd drwy ychwanegu 0.2, fel y 

dangosir yn Ffigur 2. Dangosir y gyfres amser wreiddiol gan y plot i’r chwith o Ffigur 2. Nid yw’n glir o’r 

plot hwn pryd y gallai newid fod wedi digwydd. Drwy blotio’r cwswm gwerthoedd (Ffigur 2 (B)), gellir 

gweld bod newid clir yn yr oleddf hanner ffordd drwy’r gyfres amser. Mae’r graddiant cymharol lefel a 

ddangosir yn hanner cyntaf y plot cwswm yn dangos nad oedd gwerthoedd yn uwch nac yn is na’r 

cyfartaledd. Mae’r graddiant positif (a chymharol gyson) yn ail hanner y plot cwswm yn dangos bod 

newid yn y gwerth cymedrig, yn fras hanner ffordd drwy’r gyfres amser. Mewn gwirionedd, o gymryd y 

newid mewn gwerthoedd cwswm o hanner ffordd drwodd hyd at ddiwedd y gyfres amser (tua 10 uned 

yn yr achos hwn), a rhannu gyda nifer y pwyntiau (50), mae gwerth o 0.2 yn cael ei gyfrifo, sef y 

cynnydd cyfartalog yn ail ran y gyfres amser. 
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Ffigur 2 Enghraifft o ddadansoddiad cwswm. Chwith: dangosir cyfres amser ar hap sy’n amrywio rhwng 

9.5 a 10.5. Ar t = 50 mae gwerth o 0.2 yn cael ei ychwanegu i bob gwerth rhwng 51 a 100. De: yn dangos 

plot swm cronnus y gwyriadau cronedig o’r cymedr.  

 

Mae’r dadansoddiad cwswm yn helpu i ddarparu lefel ychwanegol o gasgliadau h.y. nid yn unig bod 

newid mewn crynodiad wedi’i gyfrifo, ond mae amseriad y newid hwnnw yn cael ei ystyried. O 

ystyried sefyllfa Covid-19, gellid disgwyl i’r newidiadau fod â chysylltiad agos â dyddiad cychwyn y 

cyfyngiadau symud. Fodd bynnag, ni fydd amseriad y newidiadau yn berffaith a byddant yn dibynnu 

ar yr amrywiad ar hap sy’n bodoli mewn data ansawdd aer ac ar ansicrwydd y modelau a ddefnyddir i 

ragfynegi BAU. Er nad yw’n cael ei ystyried yma, mae’n bosibl pennu a yw newid yn arwyddocaol yn 

ystadegol a darparu cyfwng hyder o 95% yn amseriad y newid. 
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2 Canlyniadau 
2.1 Crynodeb NOx ac NO2   
Mae cyfanswm o 23 safle mesur ansawdd aer yng Nghymru wedi cael eu dadansoddi ar gyfer NOx ac 

NO2. Dangosir y newidiadau amcangyfrifedig yn y crynodiadau NOx a NO2 yn ôl y math o safle yn 

Tabl 1. Mae’r canlyniadau hyn yn dangos bod y gostyngiadau mwyaf yn NOx  yn cael eu gweld ar 

gyfer safleoedd Traffig, sydd i’w ddisgwyl. Yn gyffredinol, mae’r newid yn NO2 yn llai na’r newid yn 

NOx, sy’n cael ei drafod yn ddiweddarach. 

 

Tabl 1 Crynodeb o newidiadau canrannol yn y crynodiadau NOx a NO2  rhwng busnes fel arfer a 

chrynodiadau a fesurwyd yn y cyfnod ar ôl y cyfyngiadau symud hyd 31 Mai 2020. 

Math o safle  % newid NOx  % newid NO2  

Anghysbell -22.8 -21.5 

Cefndir gwledig  -20.8 -37.1 

Traffig -48.3 -37.9 

Cefndir Trefol  -39.8 -35.1 

Cefndir diwydiannol  -38.5 -40.5 
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2.1.1 Dadansoddiad NOx   
Mae ffigurau 3 i 5 yn cyflwyno’r dadansoddiad manwl o newid mewn crynodiadau NOx mewn 

amrywiaeth o safleoedd monitro llygredd aer ar draws Cymru o 1 Chwefror hyd 31 Mai 2020  

 

 
Ffigur 3 Crynodiadau cymedrig dyddiol o NOx mewn amrywiaeth o safleoedd monitro llygredd aer ar 

draws Cymru o 1 Chwefror 1 hyd 31 Mai 2020. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod o 16 Mawrth, 

pan argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol gyntaf. Mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers 

cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth.  
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Ffigur 4 Y swm cronnus (neu’r cwswm) o NOx wedi’i fesur minws busnes fel arfer mewn amrywiaeth o 

safleoedd monitro llygredd aer ledled Cymru. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod pan 

argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers 

cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth. Mae safleoedd wedi eu labelu’n dangos y rhai a brofodd y 

newidiadau mwyaf.  
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Ffigur 5 Crynodiadau NO2  busnes fel arfer fesul safle, wedi eu mesur ac amcangyfrifon. Mae’r rhifau’n 

dangos y newid mewn canrannau crynodiad o gymharu â busnes fel arfer.  

 

Mae Ffigur 6 yn dangos sut y rhagwelir y byddai’r proffil dyddiol o grynodiadau NOx wedi newid cyn ac 

ar ôl y cyfyngiadau symud ar safle A48 Cas-gwent. Yn yr achos hwn, mae’r proffiliau dyddiol wedi 

cael eu haddasu ar gyfer amrywiad meteorolegol, sy’n gallu effeithio’n gryf ar amrywiadau dyddiol 

mewn crynodiadau llygryddion (yn enwedig cyflymder y gwynt a’r  tymheredd). Mae’r proffil ‘cyn’ yn 

debyg iawn i’r proffil y gellid ei ddisgwyl ar gyfer allyriadau NOx cerbydau – yn uchaf ar ddyddiau’r 

wythnos ac yn isaf ar benwythnosau a chyda thystiolaeth o gyrraedd uchafbwynt yn y bore a’r nos. 

Mae’r proffil ‘ar ôl’ (llinell binc) yn llawer is na’r proffil cyn, yn ôl y disgwyl, oherwydd llai o draffig. 

Mae’r rhan lliw glas yn dangos y gwahaniaeth rhwng cyn ac ar ôl, h.y. gostyngiad. Mae proffil yr ardal 

mewn lliw hefyd yn arwydd o hynny ar gyfer traffig ar y ffyrdd ac yn darparu tystiolaeth bellach mai 

allyriadau traffig ar y ffyrdd sydd wedi lleihau’n fawr. 

 
Ffigur 6 Cynyddran ddyddiol NOx wedi’i haddasu’n feteorolegol ar yr A48 Cas-gwent cyn ac ar ôl y 

cyfyngiadau symud. Mae’r newid mewn crynodiad rhwng y ddau gyfnod yn cael ei ddangos gan y ddwy 

ardal mewn glas ac mae’n dangos bod lleihad wedi bod yn y NOx ar ôl y cyfyngiadau symud.  
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Gellir defnyddio’r model a ddatblygwyd i ddarparu tuedd yn y newid a ragwelir mewn crynodiadau NOx 

fesul wythnos, fel y dangosir yn Ffigur 7. Mae’r tueddiadau hyn yn debygol o fod yn fwyaf defnyddiol 

ar gyfer y safleoedd traffig a chefndir trefol lle ceir llawer o safleoedd a’r newid a ragwelir yn y 

crynodiad NOx yn gymharol fawr. Gan mwyaf, mae’r lleiniau yn dangos gwyriad clir i leihad mewn NOx 

o gwmpas amser y cyfyngiadau symud, gyda thystiolaeth wan bod crynodiadau yn dychwelyd i’w 

lefelau arferol. Bydd hi’n bwysig parhau i ystyried y tueddiadau hyn ar ôl Mai 2020 er mwyn deall i ba 

raddau y mae’r crynodiadau yn dod yn ôl i’w lefelau ‘busnes fel arfer’.  

 

Yn ôl dadansoddi cyfyngedig mewn safleoedd yn Efrog (lle’r oedd data traffig ar gael), mae’n 

ymddangos er bod y llifoedd traffig diweddar (hyd at ddechrau mis Mehefin) tua 75-80% o’r traffig 

arferol, bod y crynodiadau o NO2 yn dal gryn dipyn yn is na’r disgwyl. Nodwyd er bod llif cerbydau 

wedi cynyddu, nad yw tagfeydd wedi cynyddu hefyd. Mae’n bosibl felly y bydd crynodiadau is na’r 

disgwyl o NOx ac NO2 yn digwydd nes bod tagfeydd yn cynyddu. Bydd angen ymchwilio’n ddyfnach i’r 

effeithiau hyn a’u meintioli ond gallent fod yn bwysig o safbwynt ansawdd aer.  

 

 
Ffigur 7 Amcangyfrif o newid mewn crynodiadau NOx  wythnosol wedi eu hagregu yn ôl y math o safle. 
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2.1.2 Dadansoddiad NO2  
Mae ffigurau 8 i 10 yn cyflwyno’r dadansoddiad manwl o’r newid yng nghrynodiadau NO2 mewn 

amrywiaeth o safleoedd monitro llygredd aer ledled Cymru o 1 Chwefror hyd at 31 Mai 2020  

 

 
Ffigur 8 Crynodiadau cymedrig dyddiol o NO2 mewn amrywiaeth o safleoedd monitro llygredd aer ar 

draws Cymru o 1 Chwefror hyd 31 Mai 2020.  Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod o 16 Mawrth, 

pan argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol gyntaf. Mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers 

cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth.  
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Mae’r plot cwswm ar gyfer NO2, a welir yn Ffigur 8, yn amlygu bod bron pob un safle’n dangos lleihad 
mewn NO2 gyda safle Hafod-yr-Ynys yn dangos y lleihad mwyaf. Mae’r lleoliad hwn yn dangos 
gostyngiad mawr tebyg yng nghyfanswm yr NO2 (Ffigur 4).  

 
Ffigur 9 Swm cronnus (cwswm) o’r NO2 wedi’i fesur minws busnes fel arfer mewn amrywiaeth o 

safleoedd monitro llygredd aer ledled Cymru. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod pan 

argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, a’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers 

cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth. Mae safleoedd wedi eu labelu’n dangos y rhai a brofodd y 

newidiadau mwyaf.  
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Ffigur 10 Crynodiadau NO2  busnes fel arfer fesul safle, wedi eu mesur ac amcangyfrifon. Mae’r rhifau’n 

dangos y newid mewn canrannau crynodiad o’u cymharu â busnes fel arfer.  

 

2.1.3 Perthynas rhwng NOx, NO2 ac O3  
 

Mae’r berthynas rhwng NO2 ac osôn wedi’i chyplysu’n agos yn yr atmosffer. Y brif effaith ar gyfer y 

safleoedd a ddadansoddir yn yr adroddiad hwn yw y bydd O3 yn tueddu i gynyddu wrth i’r crynodiadau 

NO2 a NOx ostwng. Mae hyn oherwydd bod O3 yn adweithio gydag NO (ocsid nitrig) i ffurfio NO2. Felly, 

bydd gostyngiad yng nghyfanswm yr allyriadau NO2 yn tueddu i gynyddu crynodiadau O3 yn agos i 

ffyrdd am fod llai o NO ar gael i adweithio gydag O3.  

 

Mae hefyd yn ddefnyddiol ystyried sut mae’r berthynas rhwng newidiadau a ragwelir mewn NOx ac 

NO2 yn amrywio yn ar ôl y cyfyngiadau symud, fel y dangosir yn Ffigur 11. Yn y plot hwn y newid 

mewn NOx ac NO2 yw’r un rhwng y crynodiadau a fesurwyd a rhai busnes fel arfer. Mae rhai pethau 

i’w nodi o’r Ffigur hwn. Mae’r berthynas rhwng NOx ac NO2 yn aflinol. Mae safleoedd gyda 

chrynodiadau absoliwt is o NOx yn tueddu i ddangos gostyngiad mwy cymesur mewn NO2 pan fydd 

NOx yn cael ei leihau. Mae’r berthynas aflinol hon i’w disgwyl ac mewn rhai ffyrdd mae’n brawf da bod 

y modelau ystadegol yn cynrychioli’r prosesau yn gywir. Mae’r rhesymau am yr ymddygiad hwn yn 

gymhleth ond gellir eu hesbonio drwy’r ffaith y bydd safleoedd ag NOx uchel yn aml heb fawr ddim 

neu ddim O3 ar gael (gan ei fod wedi adweithio gydag NO y mae gormodedd ohono yno). Gall y 

gostyngiad cychwynnol hwn yn yr NOx ddal i arwain at ddim neu fawr ddim O3 ar gael ac felly ychydig 

o newid cyfatebol yn NO2 a welir. Gwelir yr effaith hon lle mae’r gromlin yn gwastatáu yn Ffigur 

11Ffigur 11. 
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Ffigur 11 Newid mewn crynodiadau NOx ac NO2 yn y cyfnod ar ôl y cyfyngiadau symud o’i gymharu â 

busnes fel arfer. Dim ond safleoedd lle mae’r newid mewn NO2 > 10 µm-3 wedi’u labelu.  

 

Mae safle Hafod-yr-Ynys yn dangos newidiadau llawer mwy mewn NOx ac NO2 na safleoedd eraill. Yn 

y safle hwn, mae’n debygol bod cyfran fawr o’r newid yn y crynodiad o NO2 yn ganlyniad i lai o 

allyriadau NO2 sylfaenol. Y rheswm am hyn yw bod safleoedd â chrynodiadau NOx uchel iawn heb 

fawr neu ddim O3 ar gael i gynhyrchu NO2  (mae’r cyfan wedi’i ddefnyddio), felly yr unig ffordd o 

gynyddu NOx fel NOx yw drwy allyriadau uniongyrchol o NO2 o gerbydau ffordd, sydd mae’n debyg yn 

egluro’r gostyngiad anghymesur o fawr mewn NO2 a welir yn Hafod-yr-Ynys. 

 

2.2 Crynodiadau Osôn  
Gellid disgwyl y byddai crynodiadau osôn yn cynyddu o ganlyniad i ostyngiad mewn NOx; o leiaf 

mewn lleoliadau ymyl ffordd a chefndir trefol. Y rheswm am hyn yw bod osôn yn adweithio gydag NO 

(i gynhyrchu NO2) ac y byddai lleihad mewn allyriadau NO o draffig yn lleihau dihysbyddu osôn. 

Gallai’r sefyllfa ar gyfer lleoliadau gwledig fod yn wahanol ac wedi eu dylanwadu’n gryfach gan fasau 

aer rhanbarthol, cyfandirol (a ystyrir yn ddiweddarach ar gyfer PM2.5). Mae’r tueddiadau dyddiol 

cymedrig mesuredig a ddangosir yn Ffigur 12 yn rhoi rhyw arwydd bod O3 wedi cynyddu dros y 

cyfnod.  
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Ffigur 12 Crynodiadau cymedrig dyddiol o osôn mewn amrywiaeth o safleoedd monitro llygredd aer ar 

draws Cymru o 1 Chwefror hyd 31 Mai 2020. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod o 16 Mawrth, 

pan argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol gyntaf. Mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers 

cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth.  

 

Mae’r plotiau cwswm ar gyfer osôn yn Ffigur 13 yn darparu tystiolaeth gryfach fod y crynodiadau O3 

wedi cynyddu ar ôl y cyfyngiadau symud yn enwedig ar gyfer safleoedd a fyddai’n tueddu i gael 

crynodiadau uwch o NOx.  
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Ffigur 13 Y swm cronnus (neu’r cwswm) o’r osôn wedi’i fesur minws busnes fel arfer mewn amrywiaeth o 

safleoedd monitro llygredd aer ledled Cymru. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod pan 

argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers 

cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth. Mae safleoedd wedi eu labelu’n dangos y rhai a brofodd y 

newidiadau mwyaf.  

 

 

 

2.3 Crynodiadau PM2.5   
Mae’r effeithiau ar PM2.5 gryn dipyn yn fwy cymhleth nag NOx ac NO2 oherwydd y cyfraniad sylweddol 

gan lygredd trafnidiaeth rhanbarthol h.y. ffynonellau o gyfandir Ewrop. Er enghraifft, byddai 

dadansoddiad syml o grynodiadau PM2.5 yn 2020 cyn ac ar ôl y cyfyngiadau symud hyd ganol mis 

Mai, fel y dangosir yn Ffigur 14, yn awgrymu bod y crynodiadau wedi cynyddu. Fodd bynnag, mae 

hyn yn nodweddiadol o flynyddoedd blaenorol lle mae mwy o weithgarwch amaethyddol a rhyddhau 

amonia ar draws Ewrop yn arwain at debygolrwydd uwch o PM2.5 o nitrad eilaidd yn ystod misoedd 

Mawrth ac Ebrill yng Nghymru ac mewn mannau eraill yn y DU. Yn wir, fel yr ystyriwyd yma, roedd y 

chwe wythnos gyntaf ers y cyfyngiadau symud yn dangos cyfran eithriadol o uchel o wyntoedd o’r 

dwyrain, yn seiliedig ar Lundain ond byddai disgwyl i hyn fod yn debyg ar draws rhan helaeth o’r DU. 

 

https://ee.ricardo.com/news/blog-update-on-covid-19-and-changes-in-air-pollution
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Ffigur 14 Crynodiadau PM2.5 busnes fel arfer fesul safle, wedi eu mesur ac amcangyfrifon. Mae’r rhifau’n 

dangos y newid mewn canrannau crynodiad o gymharu â busnes fel arfer.  

 

Mae Ffigur 15 yn dangos enghraifft o safle gyda’r crynodiadau PM2.5 uchaf yn y WAQN yn safle A48 

Cas-gwent yn ystod 2020. Beth sy’n amlwg o’r plot hwn, hyd yn oed mewn lleoliad prysur ar ochr y 

ffordd, yw bod crynodiadau uwch o PM2.5 i’w gweld ar ôl y cyfyngiadau symud na chyn hynny. Mae’r 

cynnydd hwn yn gysylltiedig â PM2.5 wedi mewnforio o ffynonellau rhanbarthol yn hytrach na’u bod yn 

cael eu dominyddu gan ffynonellau lleol e.e. trafnidiaeth ffyrdd. Ar draws yr holl safleoedd PM2.5 roedd 

y crynodiadau ar ôl y cyfyngiadau symud yn llawer uwch na chrynodiadau cyn y cyfyngiadau symud 

(11.4 a 8.2 µm-3, yn eu trefn), sy’n dangos y broblem bosibl wrth geisio meintioli newid mewn 

crynodiad yn y cyfnod ar ôl y cyfyngiadau symud.  

 

 
Ffigur 15 Crynodiadau PM2.5 cymedrig dyddiol ar safle’r A48 Cas-gwent yn ystod 2020. Mae’r petryal glas 

golau yn dangos y cyfnod o 16 Mawrth, pan argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol gyntaf. Mae’r 

petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth. 

 

Fel enghraifft o’r cyfraniadau yn ôl tarddiad màs yr aer, mae Ffigur 16 yn dangos a oedd sgwariau 

grid yn gysylltiedig â chrynodiadau uchel o PM2.5 (a ddiffinnir fel y 90fed canradd) yn safle Casnewydd. 

Mae hyn yn dangos bod cysylltiad cryf rhwng y cyfnod ar ôl 16 Mawrth a chrynodiadau uchel o PM2.5 

o gyfandir Ewrop, a oedd fwy neu lai yn absennol yn ystod rhan gynharaf y flwyddyn.  
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Gallai’r cyfraniad mawr o ffynonellau Ewropeaidd, sydd i’w weld yn debyg i flynyddoedd eraill, ynddo’i 

hun ymddangos yn syndod. Byddai disgwyl i gyfran fawr o’r crynodiadau  PM2.5   yn ystod episodau’r 

Gwanwyn fod yn amoniwm nitrad. O ystyried bod tir mawr Ewrop hefyd wedi profi lleihad sylweddol 

mewn NOx trafnidiaeth ffordd yn ystod yr un cyfnod, gellid disgwyl y byddai llai o amoniwm nitrad yn 

cael ei ffurfio. O’r crynodiadau PM2.5 a welwyd yng Nghymru, nid yw’n ymddangos bod hyn yn wir – er 

y byddai data wedi’i wahaniaethu yn helpu i ddeall a yw hyn yn wir ai peidio. Serch hynny, mae’n 

ymddangos o ddadansoddiadau cychwynnol nad yw’r lleihad sylweddol mewn allyriadau NOx yn 

Ewrop wedi arwain at leihad amlwg mewn ffurfio PM2.5. Gallai dadansoddiad manwl pellach ddangos 

y bydd angen gostyngiadau mwy fyth yn NOx Ewrop er mwyn cael effaith arwyddocaol ar y 

crynodiadau PM2.5.  

 
Ffigur 15 Tarddiadau ôl daflwyr màs yr aer. Mae lliw’r raddfa yn cynrychioli canran yr amser yr oedd gan 

sgwâr grid grynodiadau uwch neu is na’r gwerth 90fed canradd ar gyfer 2020.  

 

Dewis amgen i ddadansoddi crynodiadau absoliwt yw ystyried cynyddrannau mewn PM2.5 sy’n uwch 

na safleoedd cefndir gwledig. Fodd bynnag, yr anhawster gyda’r dull hwn yw mai prin iawn yw’r 

safleoedd monitro PM2.5 cefndir gwledig yn y DU yn gyffredinol. Ar gyfer y dadansoddiad cyfredol 

defnyddiwyd safle Chilbolton yn Lloegr ar gyfer cyfeiriadau gwynt o’r dwyrain a defnyddiwyd safle 

Arberth yn Sir Benfro ar gyfer gwynt o’r gorllewin. Mantais arall o ystyried y gynyddran yn uwch na’r 

cefndir ar gyfer PM2.5 yw y dylai’r crynodiad ymateb yn fwy i feteoroleg leol (fel sy’n cael ei defnyddio 

yn y modelau), yn hytrach na meteoroleg ranbarthol, nad yw’n cael ei chynrychioli yn y modelau. 

 

Mae Ffigur 17 yn dangos yr amrywiad cymedrig dyddiol yn y gynyddran o PM2.5 yn uwch na’r cefndir 

gwledig rhwng Mawrth 2020 a dechrau Mai 2020. Mae’r tueddiadau’n swnllyd ar y cyfan ac nid oes 

newid amlwg o ran crynodiad ar ôl y cyfyngiadau symud. 
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Ffigur 17 Cynyddran ddyddiol gymedrig PM2.5 yn uwch na’r cefndir mewn amrywiaeth o safleoedd 

monitro llygredd aer ledled Cymru. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod pan argymhellwyd cadw 

pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers cychwyn y 

cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth. 

 

Mae’r plot cwswm a ddangosir yn Ffigur 18 yn dangos yn gyffredinol bod y gynyddran mewn 

crynodiadau PM2.5 wedi tueddu i ostwng ers y cyfyngiadau symud, ond mae’r tueddiadau yn gymysg 

ac mae llawer llai o dystiolaeth o newidiadau clir o gymharu â NOx, NO2 ac O3. Bydd y plot cwswm yn 

sensitif iawn i wyriadau o ddisgwyliadau os ydynt yn barhaus. Fodd bynnag, mae’r newidiadau a welir 

yn Ffigur 18 yn gymysg o ran y math o safle e.e. nid yw’r gostyngiadau mwyaf o reidrwydd ar 

safleoedd ar ochr y ffordd.  Efallai fod y canfyddiad hwn yn awgrymu y gallai fod newidiadau lleol a 

chymhleth penodol i safleoedd. 
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Ffigur 16 Swm cronnus (cwswm) cynyddran PM2.5  wedi’i mesur minws busnes fel arfer yn uwch na’r 

cefndir mewn amrywiaeth o safleoedd monitro llygredd aer ledled Cymru.  Mae’r petryal glas golau yn 

dangos y cyfnod pan argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, mae’r petryal tywyllach yn 

dangos y cyfnod ers cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth.  

 

Ffordd arall o ystyried newidiadau yn PM2.5 yw ystyried sut mae’r amrywiad dyddiol yn y cynnydd 

mewn PM2.5  yn newid cyn ac ar ôl y cyfyngiadau symud gan ddefnyddio’r modelau Boosted 

Regression Tree. O’i ddefnyddio fel hyn, dylai’r modelau ddatgelu proffiliau dyddiol sy’n fwy 

cysylltiedig ag allyriadau ac nid ffactorau eraill sy’n gallu effeithio’n gryf ar lefelau dyddiol; proffiliau 

crynodiad fel cyflymder y gwynt a’r tymheredd. Mae Ffigur 19 yn dangos sut y newidiodd y proffil 

cynyddran crynodiad dyddiol cyn ac ar ôl y cyfyngiadau symud. Cyn y cyfyngiadau symud, roedd 

‘bochiad’ clir yn y proffil ar ddyddiau’r wythnos, sy’n lleihau ar ôl y cyfyngiadau symud. Dangosir y 

gwahaniaeth rhwng crynodiad PM2.5 cyn ac ar ôl yn y rhan sydd wedi’i lliwio, sy’n ymddangos fel pe 

bai’n nodi bod y rhan fwyaf o’r gostyngiad mewn PM2.5 wedi digwydd yn rhan ganol y dydd. Mae’n 

debygol bod y canlyniadau hyn yn adlewyrchu proffil sy’n cael ei ddominyddu gan gerbydau ffyrdd 

sy’n cael ei leihau wedyn.  
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Ffigur 19 Cynyddran ddyddiol PM2.5  wedi’i haddasu’n feteorolegol ar yr A48 Cas-gwent cyn ac ar ôl y 

cyfyngiadau symud. Mae’r newid mewn crynodiad rhwng y ddau gyfnod yn cael ei ddangos gan y ddwy ardal 

mewn glas ac mae’n dangos bod lleihad wedi bod yng nghynyddran y PM2.5 ar ôl y cyfyngiadau symud. 

 

Yn safle cefndir Sain Silian Casnewydd mae’r newidiadau yn debyg o’u cymharu â safle’r A48, fel y 

dangosir yn Ffigur 20, a allai awgrymu bod achosion tebyg yn effeithio ar newidiadau i’r PM2.5. Dylid 

pwysleisio, fodd bynnag, y bydd modelu gwahaniaethau bach o’r fath yn y crynodiad PM2.5 yn ansicr.  

 
Ffigur 20 Cynyddran ddyddiol PM2.5 wedi’i haddasu’n feteorolegol yn San Silian Casnewydd cyn ac ar ôl y 

cyfyngiadau symud. Mae’r newid mewn crynodiad rhwng y ddau gyfnod yn cael ei ddangos gan y ddwy ardal 

mewn glas ac mae’n dangos bod lleihad wedi bod yng nghynyddran y PM2.5 ar ôl y cyfyngiadau symud. 

 

2.4 Crynodiadau PM10 
Mae crynodiadau o PM10 uwchlaw’r cefndir rhanbarthol yn tueddu i ddangos gostyngiad ar ôl y 

cyfyngiadau symud, a gwelir hyn orau yn Ffigur 22. Mae’n anodd deall y safleoedd sy’n dangos y 

lleihad mwyaf mewn PM10 e.e. Cwmbrân, Llynfaes Ynys Môn a Chanol Caerdydd, gan eu bod yn 

gymysgedd o fathau o safleoedd mewn gwahanol leoliadau daearyddol. Gallai’r canfyddiadau hyn 
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awgrymu dylanwad newidiadau lleol iawn mewn gweithgaredd neu ymddygiad  ffynhonnell y byddai 

angen ymchwilio ymhellach i’w deall. Serch hynny, ar gyfartaledd ar draws y rhwydwaith o safleoedd 

PM10, mae’n ymddangos bod gostyngiad wedi digwydd yng nghynyddran PM10 yn uwch na’r cefndir o 

tua 2-3 µm-3. Yn debyg i PM2.5, mae cadernid yr amcangyfrif hwn yn ansicr am resymau tebyg e.e. 

mae’n dibynnu ar addasrwydd y safle a ddefnyddir ar gyfer tynnu’r cefndir rhanbarthol, mae’r 

newidiadau yn fach mewn termau absoliwt ac mae llawer o ffactorau lleol a allai fod yn bwysig ond 

sy’n anhysbys.  

 

 
Ffigur 21 Cynyddran gymedrig ddyddiol PM10 yn uwch na’r cefndir mewn amrywiaeth o safleoedd 

monitro llygredd aer ledled Cymru. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod pan argymhellwyd cadw 

pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers cychwyn y 

cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth. 
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Ffigur 17 Swm cronnus (cwswm) cynyddran PM10  a fesurwyd minws busnes fel arfer mewn amrywiaeth o 

safleoedd monitro llygredd aer ledled Cymru. Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod pan 

argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers 

cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth.  

 

 

2.5 Carbon du  
 

Caiff carbon du ei fesur yng Nghaerdydd, gyda’r gyfres amser o grynodiadau dyddiol i’w gweld yn 

Ffigur 23. Mae’r dadansoddiad a fodelwyd yn dangos y rhagwelwyd y byddai crynodiadau carbon du 

yn lleihau cyn y cyfyngiadau symud; a welir orau yn Ffigur 25.  Mae rhywfaint o ansicrwydd yn yr 

amcangyfrifon hyn oherwydd y data coll yn gynnar yn 2020 a dylanwadau clir ffynhonnell leol (gweler 

Ffigur 23Ffigur 18). Fodd bynnag, mae Ffigur 25Ffigur 20 yn dangos gostyngiad cyflymach mewn 

crynodiadau o gyfnod y cyfyngiadau symud, sy’n awgrymu ymateb i’r lleihad mewn allyriadau sy’n 

deillio o Covid-19. 
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Ffigur 18 Crynodiadau cymedrig dyddiol carbon du ar gyfer safle Caerdydd am y cyfnod 2018 i 2020. 

 

 
Ffigur 19 Crynodiadau cymedrig dyddiol carbon du ar gyfer safle Caerdydd rhwng misoedd Mawrth a Mai 2020. 
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Ffigur 20 Swm cronnus (neu gwswm) o garbon du wedi’i fesur minws busnes fel arfer ar gyfer Caerdydd. 

Mae’r petryal glas golau yn dangos y cyfnod pan argymhellwyd cadw pellter cymdeithasol o 16 Mawrth, 

mae’r petryal tywyllach yn dangos y cyfnod ers cychwyn y cyfyngiadau symud ar 23 Mawrth.  

 

2.6 Dadansoddiad o Ddata Llif Traffig  
At ddibenion yr astudiaeth hon, roedd sampl o ddata llif traffig ar gael i ganiatáu cymharu â 

newidiadau a welwyd mewn llygryddion aer ledled Cymru. Mae’r data yn cynnwys cyfrifiadau dyddiol 

o niferoedd cerbydau rhwng 24 Chwefror a 2 Mehefin (ar gyfer pob math o gerbyd a’r cyfanswm) yn y 

pum lleoliad a ddisgrifir yn Nhabl 2 ac a ddangosir isod.  

Noder: roedd y ddau leoliad yn A550 Parc Glannau Dyfrdwy yn yr un lle, ond yn samplu traffig o 

gyfeiriad y Gogledd ac o gyfeiriad y De.  

 

Tabl 2 Lleoliadau’r cyfrifiadau traffig sampl a ddarparwyd ar gyfer yr astudiaeth hon.  

Lleoliad:  Lledred  Hydred 

A470 I’r gogledd o Stryd y Bont  51.60697 -3.33365 

A483 Ffordd Osgoi Wrecsam (Canol) Clwyd  53.04846 -3.02171 

A550 Parc Glannau Dyfrdwy (I’r Gogledd) 53.19508 -3.02603 

A550 Parc Glannau Dyfrdwy (I’r De) 53.19508 -3.02603 

M4 Pentyla - Earlswood 40-41 Gorllewin 

Morgannwg  
51.59874 -3.78424 
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Ffigur 21 Lleoliadau’r cyfrifiadau traffig sampl a ddarparwyd ar gyfer yr astudiaeth hon.  

 

Mae Tabl 3 isod yn dangos faint o ddyddiau o ddata a gafodd eu cipio bob wythnos ym mhob lleoliad.  

 

Tabl 3 Nifer y dyddiau o ddata cyfrif traffig a gipiwyd ym mhob wythnos ar gyfer pob lleoliad.  

 Lleoliad:  

Dyddiad 

cychwyn  

Wythno

s Rhif  

A470  I’r 

gogledd o 

Stryd y 

Bont 

A483 Ffordd 

Osgoi 

Wrecsam 

(Canol) 

Clwyd 

A550  

Parc Glannau 

Dyfrdwy (I’r 

Gogledd)  

A550  

Parc Glannau 

Dyfrdwy (I’r 

De)  

M4 Pentyla - 

Earlswood 

40-41 

Gorllewin  

Chwef 24  9 6 6 2 6 0 

Maw 2  10 7 7 0 7 0 

Maw 9 11 7 7 0 7 0 

Maw 16  12 7 7 0 7 0 

Maw 23 13 7 7 5 3 0 

Maw 30 14 7 7 7 0 0 

Ebr 6 15 7 7 7 0 0 

Ebr  13 16 7 7 7 5 0 

Ebr 20 17 7 7 7 7 0 

Ebr 27 18 7 7 7 7 0 

Mai 4 19 7 7 7 7 7 

Mai 11 20 7 7 7 7 7 

Mai 18 21 7 7 7 7 5 

Mai 25 22 7 7 7 7 7 

Meh 1 23 2 2 2 2 2 
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Mae’r cyfrifiadau yn yr A479 i’r gogledd o Stryd y Bont a’r A483 Ffordd Osgoi Wrecsam, Clwyd 

(Canol) yn gyflawn o Wythnos 10 (2 Mawrth) ymlaen. Mae’r tabl yn awgrymu bod y cyfrifiadau traffig 

yn A550 Parc Glannau Dyfrdwy wedi newid rhwng cyfrif tua’r Gogledd a chyfrif tua’r De hyd at 

wythnos 16 (13 Ebrill) pan fu cyfrif o’r ddau gyfeiriad. Cyfrifwyd set ddata gyfunol ar gyfer A550 Parc 

Glannau Dyfrdwy ar sail y cyfrifiadau cyfartalog o bob cyfeiriad. Dim ond o wythnos 19 (4 Mai) ymlaen 

y mae data ar gael o M4 Pentyla - Earlswood.  

 

Mae’r plot isod yn dangos cyfanswm dyddiol y cerbydau ar gyfer y tri lleoliad cyflawn. Mae’r rhan 

sydd wedi ei lliwio’n olau yn dangos y cyfnod pan gafodd y mesurau cadw pellter cymdeithasol eu rhoi 

ar waith (Mawrth 16)  a’r rhan lliw tywyll pan ddechreuodd y cyfyngiadau symud (23 Mawrth).  

NODER:  Mae’r data ar gyfer A550 Parc Glannau Dyfrdwy (tua’r Gogledd) yn isel iawn ar 12 Mai - 

gyda dim ond 4 cerbyd wedi’u cofnodi. Mae’r cyfrif i gyfeiriad y De yn 12508 o gerbydau. Mae’n bosibl 

bod hyn o ganlyniad i gau lôn ar y diwrnod hwn, neu na chafwyd cyfrifiadau llawn. Mae’r data o’r 

lleoliad tua’r De wedi cael ei hidlo o set ddata gyfunol A550 Parc Glannau Dyfrdwy.  

 
Ffigur 22 Graffiau o Gyfanswm Cyfrifiadau Traffig dyddiol ar gyfer 24 Chwefror hyd 2 Mehefin 2020.  
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Cafodd y cyfrifiadau cerbyd eu crynhoi dros gyfnodau wythnosol er mwyn rhoi cyfansymiau ar gyfer 

pob math o gerbyd. Mae’r ffigurau ar y tudalennau canlynol yn rhoi dadansoddiad o fathau o 

gerbydau ar gyfer pob safle a phob wythnos. Nid yw M4 Pentyla wedi’i gynnwys yma gan mai prin 

yw’r data. Sylwch ar y gwahanol raddfeydd yng nghyfrif y cerbydau.  

NODER: Mae nifer y cerbydau LGV yn wythnos 21 ar gyfer A470 G yn uchel iawn. Mae’r data’n 

dangos cyfrif uchel iawn o gerbydau LGV yn y lleoliad hwn ar 18 Mai (2702), 19 Mai (5142) a 20 Mai 

(1551). Mae’n ymddengys bod y canlyniadau hyn yn amheus. 

 

Mae’r graffiau yn Ffigurau 28 i 30 i gyd yn dangos patrwm tebyg gyda gostyngiad sylweddol yn llif y 

cerbydau ar adeg y cyfyngiadau symud, yn bennaf yn y categorïau Ceir/Faniau Ysgafn a Bysus yn ôl 

y disgwyl. Mae’r lleihad yn y cyfrif ar gyfer cerbydau nwyddau trymach yn llai arwyddocaol. 

 

O’r data traffig cyfyngedig sydd ar gael, mae’n ymddangos bod cydberthynas glir rhwng y gostyngiad 

yn nifer y cerbydau a’r gostyngiad yn y crynodiadau NOx a welwyd yn y mesuriadau ansawdd aer. 

 

 
Ffigur 23 Dadansoddiad o gyfrifiadau wythnosol yn ôl y math o gerbyd ar gyfer yr A470 rhwng 24 

Chwefror a 2 Mehefin 2020.  
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Ffigur 24 Dadansoddiad o gyfrifiadau wythnosol yn ôl y math o gerbyd ar gyfer yr A483 rhwng 24 

Chwefror a 2 Mehefin 2020.  
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Ffigur 25 Dadansoddiad o gyfrifiadau wythnosol yn ôl y math o gerbyd ar gyfer yr A550 rhwng 24 

Chwefror a 2 Mehefin 2020.  
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3 Casgliadau  
 

O 16 Mawrth (dechrau’r cyfnod cadw pellter cymdeithasol) hyd at 31 Mai 2020 amcangyfrifir bod 

crynodiadau NOx ac NO2 wedi gostwng ar gyfartaledd o 49% a 36% yn eu trefn, o gymharu â BAU ar 

safleoedd ar ochr y ffordd, gyda gostyngiadau llai mewn safleoedd cefndir trefol. 

 

Mae dadansoddiad o newidiadau yn y patrwm dyddiol o grynodiadau NOx yn dangos mai yn ystod y 

dydd y mae’r gostyngiadau a’u bod yn gyson â phatrwm o leihad yn y traffig ar y ffyrdd. 

 

Mae’r dadansoddiad o wyth safle osôn yn nodi bod crynodiadau osôn wedi cynyddu 18% ar 

gyfartaledd, gyda chynnydd cryfach mewn lleoliadau a fyddai fel arfer yn gweld yr NOx  uchaf. Mae 

hyn yn ddisgwyliedig gan fod NO mewn crynodiadau uchel yn ysglyfaethu O3 yn gyflym i ffurfio NO2. 

 

Mae tueddiadau wythnosol mewn gwyriadau crynodiadau NOx o fusnes fel arfer yn awgrymu bod y 

crynodiadau ar ddiwedd mis Mai yn dal yn sylweddol is na’r disgwyl. Byddai ymestyn y dadansoddi i 

fis Mehefin a thu hwnt yn helpu i ddangos a yw crynodiadau’n gwella, a sut, ac effaith potensial 

cynnydd mewn tagfeydd. 

 

Mae dadansoddi crynodiadau PM2.5 a PM10 yn llawer mwy heriol o ganlyniad i drechedd cryf 

cyfraniadau cefndir rhanbarthol. O ran crynodiadau absoliwt o PM2.5 (yn 2020) ar gyfartaledd ar draws 

9 safle, roedd y cyfnod ar ôl y cyfyngiadau symud yn profi crynodiadau cyfartalog llawer uwch na’r 

cyfnod o 1 Ionawr hyd at y cyfyngiadau symud  (11.4 µm-3 ac 8.2 µm-3, yn eu trefn).  

 

Mae dadansoddiad manwl pellach yn amcangyfrif bod y cyfraniad lleol i’r crynodiadau PM2.5  wedi 

lleihau o lai na 1.0µm-3  ar gyfartaledd ar draws yr holl safleoedd monitro PM2.5  trefol yng Nghymru 

oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Fodd bynnag, mae’r amcangyfrif hwn yn ansicr oherwydd bod y 

newid yn fach mewn termau absoliwt. 

 

Mae dadansoddiad o’r newidiadau bach yn y patrwm dyddiol o grynodiadau PM2.5 mewn lleoliad 

prysur ar ochr y ffordd yn dangos bod y gostyngiadau yn digwydd yn ystod y dydd a’u bod yn gyson â 

phatrwm o leihad yn y traffig ar y ffyrdd. 

 

Mae dadansoddiad o’r newidiadau bach yn y patrwm dyddiol o grynodiadau PM2.5 mewn lleoliad 

cefndirol yn dangos bod gostyngiadau yn ystod y dydd hefyd yn gyson â phatrwm o leihad yn y traffig 

ar y ffyrdd. Fodd bynnag, mae’r newidiadau hyn yn fach iawn gydag elfen uchel o ansicrwydd.  

 

Yn debyg i PM2.5, mae gostyngiadau yn y cyfraniad lleol i grynodiadau PM10 yn cael eu rhagweld gan 

y modelu ar ôl y cyfyngiadau symud; yn nodweddiadol, tua 2-3  µm-3. Fodd bynnag, mae cadernid yr 

amcangyfrifon hyn yn ansicr am sawl rheswm e.e. mae’n dibynnu ar addasrwydd y safle a ddefnyddir 

ar gyfer tynnu’r cefndir rhanbarthol, mae’r newidiadau yn fach mewn termau absoliwt ac mae llawer o 

ffactorau lleol a allai fod yn bwysig ond sy’n anhysbys. 

 

Mae’r dadansoddiad o fesuriadau carbon du o Gaerdydd yn dangos bod y crynodiadau’n gostwng cyn 

y cyfyngiadau symud, gyda pheth tystiolaeth o ostyngiad yn cyflymu adeg y cyfyngiadau symud. O’i 

gymharu â busnes fel arfer, amcangyfrifir bod crynodiadau wedi lleihau 45%. 

 

Mae dadansoddiad o sampl gyfyngedig o ddata traffig yn dangos gostyngiad sylweddol yn y llif 

cerbydau yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, yn bennaf yn y categori Ceir/Faniau Ysgafn a Bysus 

yn unol â’r disgwyl. Mae’r lleihad yn y cyfrif ar gyfer cerbydau nwyddau trymach yn llai arwyddocaol. 
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O’r data traffig cyfyngedig sydd ar gael, mae’n ymddangos bod cydberthynas glir rhwng y gostyngiad 

yn nifer y cerbydau a’r gostyngiad yn y crynodiadau NOx a welwyd yn y mesuriadau ansawdd aer. 

 

Bydd angen dadansoddiad pellach pan fydd y mesuriadau a’r data allyriadau wedi cael eu cwblhau. 

Gall hyn helpu i lunio gwybodaeth fwy eglur am y dosraniad ffynhonnell ar gyfer deunydd gronynnol, 

ac i ddarparu casgliadau mwy cadarn ar gyfraniad ffactorau lleol yn erbyn rhanbarthol ar gyfer yr osôn 

a deunydd gronynnol. 
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Atodiad 3: Safleoedd Monitro Ymyl y Ffordd Awtomatig yng Nghymru 
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Atodiad 1 – Map o Safleoedd Monitro Awtomatig 
yng Nghymru 
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Atodiad 2 – Safleoedd Monitro Cefndir Awtomatig 

yng Nghymru 
 

 

Enw’r Safle  Math o safle 

Allt Aston  Cefndir gwledig 

Ynys Môn Llynfaes  Arall  

Ynys Môn Brynteg  Arall 

Ynys Môn Penhesgyn 2  Gwledig  

Caerdydd Canol  Cefndir Trefol 

Cwmbrân Cefndir Trefol 

Marchlyn Mawr Anghysbell 

Casnewydd Ysgol Gyfun St Julians  Cefndir Trefol 

Arberth  Cefndir gwledig 

Port Talbot Stryd y Tywysog 2  Diwydiannol Trefol  

Port Talbot Margam Diwydiannol Trefol 

Port Talbot Ysgol Dyffryn  Cefndir Trefol 

Port Talbot Little Warren Diwydiannol Trefol 

Rhondda Glyncoch Garth Avenue Diwydiannol Trefol 

Abertawe Parc Cwm Level  Cefndir Trefol 

Twynyrodyn Diwydiannol Trefol 
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Atodiad 3 – Safleoedd Monitro Ymyl y Ffordd 
Awtomatig yng Nghymru   
 

 

 

Enw’r Safle  Math o safle 

Caerffili Heol Islwyn Wattsville  Ymyl y ffordd  

Caerffili Stryd Gwyn Ymyl y ffordd 

Caerffili Stryd Fawr y Coed Duon  Ymyl y ffordd 

Caerffili Hafod-yr-Ynys  Traffig Trefol  

Caerffili Nantgarw  Ymyl y ffordd 

Cas-gwent A48  Traffig Trefol 

Morgannwg Heol Windsor Penarth  Ymyl y ffordd 

Casnewydd M4 Cyffordd 25  Ymyl y ffordd 

Castell-nedd Heol Cimla  Ymyl y ffordd 

Rhondda Broadway Ymyl y ffordd 

Rhondda Pontypridd Heol 

Gelliwastad  
Ymyl y ffordd 

Rhondda Aberpennar  Ymyl y ffordd 

Abertawe Gorsaf Llys Stryd Fawr  Ymyl y ffordd 

Abertawe Ymyl Ffordd  Traffig Trefol 

Abertawe Heol Morfa NOX  Ymyl y ffordd 

Abertawe Ymyl Ffordd Treforys  Ymyl y ffordd 

Wrecsam Traffig Trefol 
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