Seiclo yn brwydro yn
erbyn newid hinsawdd
Gall buddsoddi mewn seiclo helpu
i achub ein planed ond mae amser yn brin

cyclinguk.org/COP26

Allyriadau o drafnidiaeth: degawdau o wneud dim
Mae cynhesu byd-eang a hinsawdd gaotig yma
nawr ac mae’n sicr o waethygu oni chaiff allyriadau
nwyon tŷ gwydr eu lleihau ar frys. Gallai seiclo
chwarae rhan allweddol, ond mae amser yn brin.
Gall newid hinsawdd ddigalonni rhywun – ac yntau’n broblem fyd-eang gydag atebion
cymhleth, mae’n hawdd inni golli golwg ar bethau syml y gall llywodraethau a
chynghorau’r Deyrnas Unedig eu gwneud i leihau’n fawr allyriadau nwyon tŷ gwydr
sy’n dinistrio’r hinsawdd.
Ers 1990, mae’r Deyrnas Unedig wedi gwneud cynnydd go iawn wrth leihau rhai
allyriadau – gyda 44% o ostyngiad ar draws pob sector. Fodd bynnag, mae angen
gwneud llawer mwy i leihau allyriadau i ‘sero-net’, lle rydym yn amsugno cymaint
o nwyon tŷ gwydr ag yr ydym yn eu hallyrru.
Ac er bod rhai sectorau wedi gwneud cynnydd rhesymol yn y cyfnod hwn, fel 66% o
ostyngiad mewn allyriadau o gynhyrchu ynni, ym maes trafnidiaeth ni welwyd braidd
dim cynnydd. Dim ond 4.6% mae allyriadau wedi lleihau yn y 30 mlynedd diwethaf
– gostyngiad cyfartalog o ddim ond 0.15% pob blwyddyn.
O ganlyniad, erbyn hyn trafnidiaeth ddomestig yw’r sector sy’n creu’r llygredd mwyaf
yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gyfrifol am 27% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Daw
mwy na 90% o hyn o drafnidiaeth ffordd – ceir, faniau a cherbydau modur eraill.
O barhau â’r gyfradd gostyngiad bresennol, byddai’n cymryd 600 mlynedd i leihau
allyriadau trafnidiaeth y Deyrnas Unedig i sero.

Mae’r ymagwedd bresennol yn methu,
ond does dim rhaid iddi fod fel hyn.
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Mae’r peiriant hwn yn brwydro
yn erbyn newid hinsawdd
Nid oes un ateb i’r broblem hon, ond mae un
darn syml o dechnoleg sy’n cynnig potensial
enfawr i leihau allyriadau trafnidiaeth. Cafodd
ei ddyfeisio mwy na 200 mlynedd yn ôl: y beic.

52%

Mae 52% o’r holl deithiau o lai na 5
milltir yn y Deyrnas Unedig mewn ceir

Mae 52% o’r holl deithiau o lai na 5 milltir yn y Deyrnas Unedig mewn ceir – mae
hynny unrhyw le rhwng 5 munud a 25 munud o waith seiclo. Mae’r potensial i leihau
allyriadau yn enfawr: mewn trefi a dinasoedd, lle mae seiclo yn aml yr un mor gyflym
â gyrru, gall seiclo yn lle gyrru ar ddwy daith pob dydd leihau ôl troed carbon teithio
unigolyn oddeutu 80%.
Eto i gyd, mae seiclo yn cael cyfran fach iawn o’r buddsoddiad mewn prosiectau
ffyrdd mawr ac, o ganlyniad, yn y rhan fwyaf o’r Deyrnas Unedig nid oes lle diogel,
wedi’i warchod, i seiclo. Felly nid oes syndod bod llawer o bobl yn y Deyrnas Unedig
yn credu bod ein ffyrdd yn rhy beryglus iddyn nhw seiclo arnyn nhw, a bod y nifer
sy’n seiclo mor fach.
Mae’r dystiolaeth yn dangos nad mater cymhleth i’w drin yw hwn – profwyd dro
ar ôl tro bod adeiladu rhwydweithiau o lonydd seiclo diogel wedi’u gwarchod,
o ansawdd da, yn cynyddu’n sylweddol nifer y bobl sy’n seiclo ar deithiau byr,
neu fel rhan o deithiau hirach.
Mae lonydd seiclo yn gymharol rad i’w hadeiladu ac yn cynnig enillion enfawr a
chyflym ar y buddsoddiad, nid yn unig wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd, ond
hefyd wrth gadw pobl yn heini, yn iach ac yn egnïol.
Sut bynnag yr edrychwch arni, pan ddaw at leihau nwyon tŷ gwydr, mae teithio llesol,
gan gynnwys seiclo, cerdded ac olwyno, yn un o’r ychydig iawn o bethau hawdd eu
gwneud sydd ar ôl.

Seiclo yn brwydro yn erbyn newid hinsawdd

Mae’n bryd gweithredu:
• rhaid i’n llywodraethau cenedlaethol ledled y Deyrnas Unedig gynyddu

buddsoddiad yn fuan mewn teithio llesol, i 10% o leiaf o’r gwariant ar
drafnidiaeth, ac ymrwymo i fuddsoddi mwy byth er mwyn lleihau traffig
modur a darbwyllo miliynau mwy o bobl i seiclo
• rhaid i gynghorau, lle bo ganddynt y pŵer i wneud hynny, ddefnyddio’r

cyllid hwnnw a rhoi blaenoriaeth i deithio llesol, gan gynllunio a darparu
rhwydweithiau teithio llesol

Mae’r neges yn syml: gall y peiriant hwn frwydro yn erbyn
newid hinsawdd. Ond mae arnom angen eich help chi.
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Ymunwch â’n mudiad –
am COP26 ac wedyn
Os ydych chi eisiau ymuno â ni i fynnu gweithredu,
ewch i cyclinguk.org/COP26 i gael gwybod sut
i gymryd rhan mewn reidiau bwydo ‘Pedal on COP’
a gweithgareddau eraill yn ystod COP26.
Wrth gwrs, ni fydd y brys i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn dod i ben ar ôl COP26.
Mae darbwyllo mwy o bobl i seiclo – a gwneud seiclo’n fwy diogel i bawb – yn ganolog i
genhadaeth Cycling UK a’n gwaith ymgyrchu, ond ni allwn gyflawni hyn ond trwy gyd-godi
ein lleisiau – ac mae arnom angen eich cefnogaeth chi.
Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r daith hon a chefnogi seiclo i bawb, ymunwch â’n
Rhwydwaith Cynghori ar Seiclo, sy’n tyfu’n gyflym, lle gallwch gysylltu ag ymgyrchwyr
lleol eraill, dod o hyd i adnoddau i’ch helpu i sicrhau newid cadarnhaol yn lleol, a
chodi’ch llais dros seiclo yn eich cymuned.

Ewch i cyclinguk.org/CAN i gael gwybod mwy.

Lleihau allyriadau carbon –
sut mae galluogi seiclo’n cymharu â hyn?
Seiclo taith gymudo 2.5 milltir
(20 munud) ac yn ôl, yn lle gyrru

1.1kgCO2/day

Newid i ddarparwr ynni
adnewyddadwy, y person

0.6kgCO2/day

Ôl-ffitio inswleiddio i gartref
cyfartalog, y person

0.58kgCO2/day

Plannu 10 coeden
(ar ôl iddynt gyrraedd eu llawn dwf)

0.68kgCO2/day

77%
Mae 77% o bobl yn
cefnogi mesurau yn
eu hardal leol i hybu
seiclo a cherdded
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Pwy ydym ni
Mae Cycling UK, elusen seiclo’r Deyrnas Unedig, yn dychmygu byd lle mae’r strydoedd heb dagfeydd
ac mae’r aer yn lân i’w anadlu, lle mae rhieni’n annog eu plant i seiclo i’r ysgol ac mae pawb yn rhannu
cyffro bod ar gefn beic. Ers mwy na 140 o flynyddoedd, rydym wedi bod wrthi’n gwneud ein strydoedd
yn fwy diogel, yn agor llwybrau di-draffig newydd ac yn ysbrydoli mwy o bobl i seiclo’n amlach.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni:
campaigns@cyclinguk.org

cyclinguk.org/COP26
Cyclists’ Touring Club (CTC) cwmni cyfyngedig drwy warant, wedi’i gofrestru yn Lloegr rhif: 25185
Wedi’i gofrestru fel elusen yng Nghymru a Lloegr rhif elusen: 1147607 ac yn yr Alban rhif elusen: sco42541

•
I weld y cyfeiriadau a ffynonellau llawn, ewch i
cyclinguk.org/COP26_sources

