
 

**Bellach ar gael isod, ceir rhestr o syniadau a chynigion prosiect amlinellol lle mae sefydliadau yn chwilio am bartneriaid eraill i 
gydweithio gyda nhw. Os hoffech gael gwybod mwy cysylltwch â’r cyswllt yn uniongyrchol. 

 

Syniadau Cydweithredu o ffurflenni 
Enw/Name Sefydliad/Organisation Manylion Cyswllt/ Contact 

Details 
Syniad y prosiect/ Project Idea Beth ydych chi’n chwilio 

am drwy gydweithio?/ 
What are you looking for 

from collaboration? 
Rhys Owen Parc Cenedlaethol Eryri/ Rhys – Cadwraeth/ Coedwigaeth/ 

Amaethyddiaeth 
 
Mair – Mynediad/Cymuned/ Lles 
 

Sawl syniad o brosiect: 
• Ansawdd Dŵr 
• Bioamrywiaeth 
• Tirwedd 
• Cysylltedd 
• Mynediad 
• Lles 
Gweler pwrpas y Parc Cenedlaethol! 
 
 

£, Gwirfoddolwyr, 
Cyfraniadau 
 
 

Martin Skov Prifysgol Bangor 
 

mwskov@bangor.ac.uk 
 

Datrysiadau arloesol i liniaru colled 
neu gynefin trwy wasgfa arfordirol ar 
rywogaethau sy'n uchel ar y lan a 
phobl sy'n defnyddio'r gofod yn 
hamddenol. 
 
 

Syniadau, Dadansoddi 
syniadau ar y cyd, 
ymgysylltiad cymunedol 
yn y pen draw  
 
 

Simon 
Ayres 

Wales Wild Land 
Foundation 

wwlf@cambrianwildwood.org 
07814 577167 

Dalgylch Cwm Rheidol - cysylltedd 
cynefinoedd, gan ddileu INNS  
 
 

Partneriaethau, mynediad 
i dir 
 
 

Arwel 
Jones 

CATALYS arwel@catalys.org 
 

Prosiect Rheoli Ucheldir Hafod 
 

Gweithio traws-sector a 
chynigion ymarferol 
 

Stephanie 
Coates 

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Brycheiniog 

scoates@brecknockwildlifetrust.org.uk 
 

Rheoli llif ac ansawdd dŵr yn 
naturiol yn Nyffryn Irfon - Creu pwll 

Cysylltiadau gyda Misglod 
perl dŵr croyw – 



Brecknock Wildlife Trust 
 

a rheoli cynefin ar warchodfeydd 
natur Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Brycheiniog yn SoDdGAau 
Vicarage Meadows  a Chae pwll y 
bo (gyda chaniatâd  oddi wrth CNC  
sydd fod cwrdd ym mis Ionawr)   
 
 

Freshwater Habitats Trust 
– Hannah Shaw 
cysylltiadau gyda 
Sefydliad Gwy ac Wysg 
 
 

Mike Kelly Parneriaeth AHNE 
Shropshire Hills 
 
 

mike.kelly@shropshire.gov.uk 
01743 254743 
 

 

Bywyd Gwyllt  Pen Uchaf Tefeidiad 
/Upper Teme Wildlife/Pont 
Cynefinoedd/Habitat Bridge: 
 
Mae pen uchaf Afon Tefeidiad yn ffurfio 
ffin rhwng Powys a swydd Amwythig . 
Mae rhannau o ddalgylch pen uchaf Afon 
Tefeidiad yn cael ei ffarmio’n ddwys ac 
mae mapio cyfleoedd ar raddfa maes 
diweddaraf wedi datgelu tirlun lle 
gollwyd tipyn o linach o wrychoedd a 
corridor glannau afon, ac ystyrir y diffyg 
hwn o glustogi cynefin i fod yn ffactor 
sy’n cyfrannu at gyflwr SoDdGA anffafriol  
(unedau7 a 8). 
 
Mae clytwaith o gynefinoedd lled‐
naturiol  sy’n ymestyn i ucheldiroedd Sir 
Faesyfed , Sir Drefaldwyn a bryniau Sir 
Amwythig , yn eistedd o fewn y  dirwedd 
hon. Dyma rhai o’r cynefinoedd gwylltaf 
yn y rhanbarth, sydd gan amlaf yn bodoli 
fel ynysoedd o fioamrywiaeth gyda mawr 
o gyfle i rywogaethau symud rhyngddynt. 
 
Y syniad tu ôl ein prosiect yw gweithio 
gyda ffermwyr a chymunedau lleol i 
ailgysylltu a rheoli cynefinoedd ar chwâl 
yn well ac adfer/cadw ymylon caeau 
coediog i helpu sicrhau tirwedd sy’n 

Rydym ar hyn o bryd  yn 
gweithio gyda Natural England i 
ddatblygu’r prosiect hwn yn 
nalgylch pen uchaf Afon 
Tefeidiad . Gan fod hon yn 
fenter drawsffiniol hoffem 
ddatblygu’r  prosiect hwn 
mewn partneriaeth â Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Asiantaeth yr 
Amgylchedd Lloegr, 
Ymddiriedolaethau Afonydd, 
Grwpiau Bywyd Gwyllt 
Cymunedol a hefyd Coed Cadw 
fel rhan o gynnig Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri  Coed y tu 
allan i goetir (TOW) 
 
Rydym ar hyn o bryd yn 
ymgymryd â mapio cyfleoedd 
ar raddfa maes ar ddwy ochr y 
ffin fel sylfaen ar gyfer y 
prosiect. Map ffiniau prosiect 
isod. 

 
 
 
 



gweithio’n ecolegol,  lle mae 
rhywogaethau yn gallu symud drwy 
dirwedd sydd wedi’i gysylltu’n well ac yn  
fwy athraidd. 
 
Bydd ein prosiect yn helpu i gadw'r glaw 
yn yr ucheldiroedd er mwyn helpu  
lliniaru llif eithafol mewn afonydd  a 
hefyd clustogi cynefinoedd dŵr croyw yn 
erbyn tir a ddefnyddir yn ddwys i sicrhau 
fod y dirwedd yn un mwy gwydn ac yn 
addasu’n well i fygythiadau newid yn yr 
hinsawdd ac arferion rheoli tir sy’n 
newid. 

 
 

 
Syniadau ar y cyd o ddigwyddiad Aberystwyth 
Sicrhau bod tir a dŵr yn cael eu rheoli'n gynaliadwy ac mewn modd integredig a lleihau'r risgiau o beryglon amgylcheddol megis 
llifogydd a llygredd 

 
 

Syniad prosiect/ Project idea 
 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations interested 

Prosiect dalgylch Rheidol Sefydliad Tir Gwyllt Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Pysgotwyr, 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Staticraft 

Rheolaeth o Ddalgylch Hafren Uchaf 
 

Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Pysgotwyr, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn, Dŵr Severn 
Trent  

Adfer cynefinoedd dalgylch Mule uchaf 
 

Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Clwstwr o ?? 

CAT – Integreiddio eu hadnoddau addysgiadol gyda’u prosiectau  I’w drafod 
Astudiaethau cynhwysedd Tirwedd, Morwedd, a Gofod Gwyrdd  I’w drafod 



 
Meta-ddalgylch PCBB - Cyflenwi buddion ecosystem ac ehangach Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Dŵr Cymru, 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt  Brycheiniog o bosibl.  
Llygredd tanc carthion ac ymwybyddiaeth gymunedol 
 

Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren 

Prosiect Ysbwriel Morol Ceredigion a Gwynedd 
Ymwybyddiaeth Forol mewn ysgolion 
 

Ceredigion 

Deall peryglon gwasgiad arfordirol 
 

Martin Skov 
Prifysgol Bangor  

Adfer Dalgylch Afon Irfon: 
-Gwaredu rhywogaethau ymledol 
-Lleddfu llifogydd 
-Adfer mawn  
-Sefydlogi carbon 
-Lleihau gwaddodion 
-Lleihau llygredd gwasgaredig a llygredd amaeth 
-Buddion ar gyfer teulu’r eog a holl nodweddion AGA/SDdGA  
-Cregyn gleision dŵr croyw (achub rhag diflannu)  

Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw - Prif Bartner 
 
 

Dealltwriaeth drwyadl o holl effeithiau ailgyflwyno, e.e. Afancod  
hshaw@freshwaterhabitats.org.uk 
<mailto:hshaw@freshwaterhabitats.org.uk> 

Plantlife Cymru, Cynefinoedd Dwr Croyw, BLS 

 

Gwella gwydnwch ac ansawdd ein hecosystemau trwy well rheolaeth o gynefinoedd, bioamrywiaeth a chysylltedd 

 
 

Syniad prosiect/ Project idea 
 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations interested 

Cysylltedd: Cysylltu cronfeydd cynefinol, e.e. Gwarchodfeydd Natur a 
choetiroedd hynafol. Ger cloddiau- beltiau lloches ayyb. 
 

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) – Sir Drefaldwyn 

Cysylltedd: Prosiectau cadwraeth y pathew– rheolaeth coetiroedd neu 
gloddiau 
Ian.danby@basc.org.uk 
 

British Association for Shooting and Conservation (BASC) 



Cysylltedd: Llinellau B- Cysylltedd cynefinoedd/mapio cyfleoedd- 
peillwyr, glaswelltiroedd, lleiniau gwaun mewn coetir, cloddiau ayyb. 

BUGLIFE 

Cysylltedd: Deall ble mae’r esgid yn gwasgu yn Ffridd, gan wella 
rheolaeth 
-Hyfforddiant rheoli gweunydd sych mewn ucheldir 
 

Prosiect Elan Links  

Cysylltedd: Gwarchodfeydd natur ar ymyl y ffordd – gwella cyflwr er 
mwyn gwella cysylltedd a chyflwr cynefinoedd 
 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog 

Cysylltedd: Adfer afon Irfon 
Prif amcan yw lleihau gwaddodion a llygredd gwasgaredig 

- Plannu coetiroedd, ymwybyddiaeth gyhoeddus 
- Budd ar gyfer holl ystod bioamrywiaeth- trychfilod, eog, brithyll, 

cregyn gleision dŵr croyw yn cael eu hachub rhag diflannu 

Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw– Arwain? 
Prosiect i’w arwain gan ffermwyr a thirfeddianwyr 

Rhywogaethau: Capiau Cŵyr Cymru  
- adnabod glaswelltir pwysig 
- hyfforddi mycolegwyr newydd 
- hyfforddi gwardeiniaid/ceidwaid i egluro 
- gweithio gyda chymunedau e.e. mynwentydd 
 

Plantlife Cymru 

Rhywogaethau: Trychfilod Dŵr Croyw – cimychiaid afon, pryfed afonydd 
prin.  
 

BUGLIFE 

Rhywogaethau: Rheolaeth o famaliaid anfrodorol ymledol– minc a 
gwiwerod llwyd yn enwedig.  
Ian.danby@basc.org.uk 
 

BASC – bodlon arwain cais 

Rhywogaethau: Trychfilod Dŵr Croyw a Physgod Teulu’r Eog 
 

Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw 

Cydweithrediad: Prosiect Gweunydd/Glaswelltir Fferm Denmarc. 
Gallu Cynnig: Cyfleusterau ar gyfer hyfforddi/gweithdai/hyrwyddo, 
archebion wrth gwrs 
Cryfderau: Ymwneud â’r cyhoedd 
 

Fferm Denmark  

Cydweithrediad: Adfer gweunydd gwair a gwella cysylltedd rhwng 
ardaloedd prosiect  
 

Prosiect Elan Links 



Cydweithrediad: Cydrannau cadwriaethol sy’n cyfrannu at SONNAR 
- Diweddaru casgliad newydd o Lyfrau Data Coch a’u rhoi ar y we 

 

Botanical Society of Britain and Ireland (BSBI) yn arwain gyda 
Plantlife Cymru 

Cydweithrediad: Adfer Afon Irfon 
Gwaredu Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol 

- Ffromlys Himalaya 
- Clymog Japan 

 

Ymddiriedolaeth Cynefinoedd Dŵr Croyw 

Addysg ac Ymwneud â’r Gymuned: Coetiroedd Cymunedol yng 
Nghymru  
Awyddus i gydweithio ar brosiectau: rheoli cynefinoedd, arolygon, 
hyfforddiant. 
Gwella mynediad i goetiroedd a hyfforddi gwirfoddolwyr.  
 

Llais y Goedwig 

Addysg ac Ymwneud â’r Gymuned: Gwella cysylltedd cynefinoedd trwy 
gynnig cyngor i dirfeddianwyr, gan gefnogi eu tir er mwyn cynyddu 
bioamrywiaeth. 
 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog 

Addysg ac Ymwneud â’r Gymuned: Ysbrydoli pobl i gadw tir er lles 
bywyd gwyllt, dysgu sgiliau newydd, gwella iechyd a lles trwy wella 
cyflwr gwarchodfeydd natur.    
 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog 

Addysg ac Ymwneud â’r Gymuned: Pori a rheolaeth gynaliadwy o 
goetiroedd- cydweithio â ffermwyr i gefnogi pori. 
 

Prosiect Elan Links 

Addysg ac Ymwneud â’r Gymuned: Prosiect cofnodi holl rywogaethau 
tacsonomeg – cefnogi grwpiau lleol i gyflawni arolygon a hyfforddiant.   

Prosiect Elan Links 

Strategol: Gwella gallu tir i gynnwys dŵr a llochesu da byw trwy wella 
cloddiau a beltiau lloches  
 

YDCW Sir Drefaldwyn 
 
 

Strategol: Ffermio gwerth uchel ar raddfa tirwedd (gan ganolbwyntio ar 
adar ucheldir)  
 

Prosiect Elan Links 

Strategol: (Cymru gyfan) Mae Natural England yn datblygu gallu i 
synhwyro o bellter  

Natural England 



- Cyfleoedd i weithio gyda CNC i ddatblygu ar gyfer asesu 
rhinweddau cysylltedd a gwytnwch. Strwythur cynefinoedd a 
swyddogaeth ayyb? 

- Defnydd FCS posibl 
Strategol: Tir amaeth cynaliadwy 

- Cynhyrchiol (o ran amaeth), glaswelltir â chyfoeth rhywogaethol 
(gwyndynnydd aml-rywogaeth)  

- Amaeth-goedwigaeth ar borfeydd wedi’u gwella a phorfeydd 
mewn coetir/gwella ffriddoedd trwy blannu coed.  

National Trust 

 
Helpu pobl i fyw bywydau mwy iach a bodlon trwy wella'r mynediad i'r awyr agored ar gyfer iechyd a lles 

 
 

Syniad prosiect/ Project idea 
 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations interested 

Gofod Gwyrdd i Deuluoedd yn Llandrindod  
 

Cyngor Tref Llandrindod 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt? 

Actif Woods Wales - Cydweithrediad gyda’r sector iechyd a grwpiau 
cymunedol ar gyfer gweithgareddau lles i unigolion sydd ei angen fwyaf 
ar draws Cymru.   
 

Small Woods Association/Coed Lleol 
Cymru gyfan neu ranbarthol? 

Cynllun Going Green – Drenewydd 
Gweithgareddau Awyr Agored, mynediad at afonydd a choetiroedd 
 

Going Green for a living/ Cyngor Tref 

Bridgend connect – gweithio gyda chymunedau difreintiedig er mwyn 
iddynt ddefnyddio, deall, a rheoli gofodau gwyrdd lleol.  

- Buddion iechyd yn ogystal â synnwyr o ymberthyn  
- Dysgu sgiliau newydd 

 

Plantlife Cymru 

 
 
 



Hyrwyddo defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol i gefnogi'r economi a datblygu sgiliau a dysgu 

 
Syniad prosiect/ Project idea 

 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations interested 

Prosiect Rheoli Ucheldir Hafod 
 

CATALYS.org 

Helpu criw o ddarparwyr gweithgareddau dyffryn Dyfi i ehangu busnesau a 
derbyn hyfforddiant arfer gorau ar gyfer rheolaeth gynaliadwy o adnoddau 
naturiol. 
  

Coed Cymru, Tir Coed, Ymddiriedolaeth Hafod, Prifysgol 
Aber, Forest Research UK, Ecodyfi 
 

Prosiect Elan Links 
director@tircoed.org.uk 
 

Tir Coed 

Treialu dull ‘asiantaeth’ newydd gan gynnig teithiau tywys o dirweddau, 
weithiau gan ein staff a dro arall yn allanol e.e. ar gyfer arbenigedd – 
gyda’r bwriad o helpu ymwelwyr (a phobl leol) i ddeall cynefinoedd a 
thirwedd ayyb.  
 

ecodyfi 

Gwelliannau i ffermio cynaliadwy – gwyndynnydd aml-rywogaeth. 
Amaeth-goedwigaeth - cyfleoedd i greu safleoedd arddangos/canfod llwybr 
ar dir fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Buddion ecosystem ac 
economaidd. 
andrew.tuddenham@nationaltrust.org.uk 
 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

 

 

Syniadau ar y cyd o ddigwyddiad Llanwrst 
Sicrhau bod tir a dŵr yn cael eu rheoli'n gynaliadwy ac mewn modd integredig a lleihau'r risgiau o beryglon amgylcheddol megis 
llifogydd a llygredd 

 
 

Syniad prosiect/ Project idea 
 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations interested 



 
Mapio peryglon/gweithgareddau dynol ym moroedd Cymru  

Sefydliad Sea Watch/Cymdeithas Cadwraeth Forol  

 
Dalgylch Clwyd – Lleihau llygredd amaethyddol 

Ymddiriedolaeth Afonydd Clwyd, Conwy, a Gwynedd  

 
Addasu Arfordirol 

Y Ganolfan Eigioneg Genedlaethol  

 
Partneriaeth Ysbwriel Morol 

Cymdeithas Cadwraeth Forol, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd 
Cymru, Llŷn, Grŵp Ysbwriel Morol Llywodraeth Cymru   

Ail-blannu coetiroedd fel ‘byffer’ i leihau llygredd yn afonydd Alyn 
a Chwiler 

Prosiect MSC ar gyfer Canolfan y Dechnoleg Amgen, Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru 

Stad ddiwydiannol Wrecsam - Busnesau’n deall Effeithiau 
 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru  

Canllaw Good Fish – cefnogi newid agwedd bwytai/cyflenwyr 
 

Cymdeithas Cadwraeth Forol 

Optimeiddio defnydd tir yn ofodol yng Ngogledd Cymru  
 

Andy Smith 
Prifysgol Bangor 

 

 

 

Gwella gwydnwch ac ansawdd ein hecosystemau trwy well rheolaeth o gynefinoedd, bioamrywiaeth a chysylltedd 

 
Syniad prosiect/ Project idea 

 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations 
interested 

Cynnig cyd-weithio gyda data/GIS ar gyfer prosiectau  
 

Cofnod 

Cynllun Optimeiddio Gofodol: Rhannu tir- coed a choetiroedd. Mapio a Systemau 
Gwybodaeth Ddaearyddol. Integreiddio gyda’r dirwedd. 
 

Prifysgol Bangor  
Andy Smith 

Caru’n Llyn: Defnyddio’r prosiect hwn i ddysgu gwersi ac yn dempled ar gyfer ennyn 
cyfranogaeth y cyhoedd wrth gyflawni amcanion ecosystemau/bioamrywiaeth  
 

Snowdonia Active 

 
 



 
Helpu pobl i fyw bywydau mwy iach a bodlon trwy wella'r mynediad i'r awyr agored ar gyfer iechyd a lles 

 
Syniad prosiect/ Project idea 

 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations 
interested 

3 llwybr aml-ddefnyddiwr lefel isel o fewn SNPA. 
 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Cynllun Antur Cynhwysol  
 

Tracey Evans, Partneriaeth Awyr Agored 

Prosiect Llwybrau at Gyflogaeth 
 

Tracey Evans, Partneriaeth Awyr Agored 

Cynllun Gwirfoddoli - ar dir eraill 
 

Tracey Evans, Partneriaeth Awyr Agored 

Chwilio nawdd ar gyfer prosiect yn ymwneud â Hergest 
 

Tracey Evans, Partneriaeth Awyr Agored 

Ddim yn bwriadu gwneud cais ond yn awyddus i helpu eraill  Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol yng 
Nghymru 

Prosiect Peilot: Rhagnodi cymdeithasol cydweithiol - gweithio gyda BGC Sir 
Ddinbych a Chonwy a thri bwrdd iechyd 

Tai Sir Ddinbych 

Sir y Fflint: Gyda pharciau a thir ayyb, ac yn awyddus i weithio gyda’r sector iechyd  Cyngor Sir y Fflint 
Edible Madog Maethlon – Gardd gymunedol beilot. Angen ehangu gyda 
phartneriaid.  

Canolfan y Dechnoleg Amgen 

Cynlluniau peilot ar gyfer teithiau tywys i rai ag anableddau  Groundwork Gogledd Cymru 
Gweithgareddau gyda mewnfudwyr  
 

Groundwork Gogledd Cymru 

Gweithio gyda phartneriaid i ehangu eu cynulleidfa a’u gweithgareddau   Ymddiriedolaeth Brydeinig ar gyfer Ornitholeg 
Sir y Fflint a Llaneurgain: Addysg amgylcheddol yn yr awyr agored Ymddiriedolaeth Plas Derw  
Gwasanaeth Bws Arfordirol. Sefydliad trafnidiaeth gymunedol- cysylltu â phobl a’u 
cael i deithio 

O ddrws i ddrws 

Gwarchodfa Natur Wrecsam; eisiau cyd-weithio gyda rhagnodiant gymdeithasol. Tir Gwyllt 
Cwlwm Seiriol: Creu eich gofod eich hunain, rhagnodi cymdeithasol. Chwilio am 
gydweithwyr, cysylltiadau cymunedol a gwirfoddolwyr.   

Menter Môn 

Cyfleoedd am gydweithrediad awyr agored a theithiau maes/therapi mamaliaid 
morol 

Sefydliad Sea Watch  

 



Hyrwyddo defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol i gefnogi'r economi a datblygu sgiliau a dysgu 

 
 

Syniad prosiect/ Project idea 
 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations interested 

Awyddus i weithio gyda CNC. Mynediad at dir, e.e. rheoli coetiroedd er 
budd pawb.  
 

Elwy Working Woodlands 

(o) raddfa fechan i gaffaeliad/gwerthiant CNC (ar gyfer coed). Mynediad 
at y broses gan gyfrannu at yr economi gylchog.   

Prosiect gwiwerod Woodland Interests 
 

Cadw sgiliau’n lleol! 
 

 

Fframwaith rheoliadau polisi: yn dibynnu ar berthnasau! 
 

Coed Tir Mynydd, Llais y Goedwig, Coedwigoedd Cymunedol 

Darparu cyfleoedd  - mynediad cynaliadwy at adnoddau naturiol, e.e. 
prosiectau Sherpa ac ‘O ddrws i ddrws’. 

Cyngor Gwynedd. Severn Wye, Energy Agency 

Caniatáu dyfeisgarwch a risg, e.e. Cynhyrchu olewau o wyrddling ar 
diroedd CNC. 

 

 

Syniadau ar y cyd o ddigwyddiad Abertawe 

 
Sicrhau bod tir a dŵr yn cael eu rheoli'n gynaliadwy ac mewn modd integredig a lleihau'r risgiau o beryglon amgylcheddol megis 
llifogydd a llygredd 

 
Syniad prosiect/ Project idea 

 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations 
interested 

 
Gweithredoedd all arwain at ddatrysiadau dyfeisgar i broblemau safon 
pridd a safon dŵr yng nghefn gwlad.   

 

 
Pam nad trefol a chefn gwlad?  

 

 CBS Torfaen 



Adfer mawn yn Nyffryn Sirhywi (CBS Torfaen yn ceisio am nawdd trwy’r cynllun 
SMS) 
 
Dull Ffermydd yn Arwain – ail-gysylltu pobl y cymoedd gyda Pharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog 

CBS Torfaen 
APCBB 

Cydweithrediad rhwng dulliau ffermio a datrysiadau dalgylch (gall rheoliadau de 
minimis fod yn berthnasol) 
 

Ymddiriedolaeth Natur Gwent 

 
Cyfnod datblygu ar gyfer newid ymddygiad a chyfathrebu o fewn cymunedau 
ffermio 

Pawb 

RDP cyswllt pwysig i’r gymuned ffermio 
 

 

Nawdd ar gyfer hwyluso o fewn cymunedau ffermio, gan osod ffermwyr mewn 
grwpiau er mwyn rhannu arferion gorau ar lefel dalgylch.  
 

Ymddiriedolaeth Natur Gwent 

Peidiwch ag anghofio cyfloed dros y ffin! 
 

English Nature 

Ymchwil a threialon i ganfod deunydd wedi’i dreulio, yn ogystal ag ‘ôl-troed’ 
cemegol llygredd  
 

Prifysgol De Cymru 

Trwyddedu a rheolaeth well er mwyn hwyluso dulliau/technegau newydd 
(cydbwyso carbon, megis ffynhonnell gwres daear) 
 

BGS 

Ffyrdd o wella perfformiad amaeth i alluogi lledaeniad arfer gorau ar draws 
Cymru (datblygwyd trwy ‘basbort’ Wysg a Gwy). 
 

SMS – Ymddiriedolaeth Afonydd 

Adfer mawn 
 
 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru  

 

 

Gwella gwydnwch ac ansawdd ein hecosystemau trwy well rheolaeth o gynefinoedd, bioamrywiaeth a chysylltedd 

 
Syniad prosiect/ Project idea 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations 
interested 



 
Gweithredoedd sy’n golygu cyd-weithio ag ystod o bartneriaid er mwyn 
cyflawni amcanion ar lefel dalgylch a thirwedd, gan gynhyrchu nifer o 
fuddion.  
 

 

Adfer ucheldiroedd 
 

 

BGC Torfaen wedi adnabod pwysigrwydd strategaeth isadeiledd gwyrdd ar gyfer 
darparu gwybodaeth 
 

CBS Torfaen 

 
Newid ymddygiad gan weithio â Dŵr Cymru 

APCBB 

 
Datrys Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol – materion sydd yn croesi’r ffin i 
Loegr. Angen gweithredu ar ddwy ochr y ffin.  

AHNE Dyffryn Gwy 

 
Prosiect cymunedol gyda gwirfoddolwyr. Prosiect Iechyd Afonydd yn gobeithio 
adeiladu ar eu llwyddiant trwy ehangu i ardaloedd eraill. 

Groundwork Wales 

 
Adnabod ble mae angen gweithredu, a’r hyn allwn gyflawni. 

 

 
Pontydd gwyrdd i alluogi ystlumod/bywyd gwyllt i groesi 
lonydd/rheilffyrdd/datblygiadau mawr. Ffyrdd gwyrdd tawel i bobl- datblygu 
tystiolaeth o’r dulliau gorau/profion peilot yn Nyffryn Wysg. 

APCBB ac Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ayyb 

 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn awyddus i weithio mewn ardal 
ehangach- cysylltiadau gyda chymunedau a thirweddau sy’n cael eu 
gwasanaethu gan ein hecosystemau. 
 

APCBB 

Delio ag INNS (Rhywogaethau Ymledol Anfrodorol) pan fo lledaeniad wedi’i 
gyfyngu 
 
 

NAL 

Mapio/monitro lledaeniad INNS – ymchwilio ffyrdd o ymdopi â hwy. 
 

NAL 

Monitro, estyn allan, a dylanwadu ar bolisïau - heb gydnabyddiaeth o werth y 
gwaith sydd wedi’i wneud, byddai sawl elusen yn dod i ben! 

 



 
Rheolir 5.5% o Gymru gan y 3ydd sector. Rhaid ei ddefnyddio! Mae nifer yn agos 
iawn at ardaloedd dinesig- dyna gyfle ar gyfer defnydd cymunedol/llesiant ayyb. 

Partneriaeth Bywyd Gwyllt 

Cysylltedd HAB  
 
 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 

Darparu nawdd i gefnogi’r pedair Canolfan Cofnodi Bioamrywiaeth gan eu bod 
yn gymorth mawr o ran tystiolaeth a gwneud penderfyniadau. 
 
 

 

 
 

Helpu pobl i fyw bywydau mwy iach a bodlon trwy wella'r mynediad i'r awyr agored ar gyfer iechyd a lles 

 
Syniad prosiect/ Project idea 

 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations 
interested 

Gweithredoedd sy’n galluogi a hybu cymunedau lleol i ddefnyddio, rheoli, 
a mwynhau eu hardaloedd lleol ar gyfer iechyd, lles, ac undod cymunedol- 
gan ganolbwyntio ar gymunedau difreintiedig a llwybrau teithio 
gweithredol. 
 

 

Angen prosiect datblygu gan fod trefnu i gwrdd a chyd-weithio yn gallu bod yn 
araf. Byddai prosiect peilot yn darparu addysg ac yn bwydo’r rownd nesaf o 
nawdd. 
 

 

APCBB yn datblygu cynllun Llysgennad Lleol i ddatblygu cefnogwyr cefn gwlad.  APCBB 
Beth am ymwelwyr? Mae rheoli ymwelwyr yn golygu cysylltu â phobl er mwyn 
darparu buddiannau amgylcheddol, economaidd, a chymdeithasol. 

 

Cysylltu ardaloedd gwyrdd gydag ardaloedd dinesig.   
 

Coed Cadw 

Cofnodi manylion coetiroedd hynafol.  
 

Coed Cadw 

Cyfle a thechnegau i ennyn diddordeb y gymuned.  
 

Cadw Cymru’n Daclus 



Pwysleisio’r ‘Materion Mawr’ i gymdeithas a gwleidyddion.  
 
 

Ymddiriedolaeth Afonydd SMS 

Hybu elusennau 3ydd sector eraill i gydnabod y buddion y maent yn eu derbyn 
gan amgylchedd cryf. 
 

WCVA 

 
 

Hyrwyddo defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol i gefnogi'r economi a datblygu sgiliau a dysgu 

 
Syniad prosiect/ Project idea 

 

Sefydliadau â diddordeb/  Organisations interested 

Gweithgareddau sy’n arwain at gydweithrediad rhwng partneriaid a 
busnesau 
 

 

Dolen busnes gyda ffermwyr  
Prosiect graddfa fechan yn ymwneud â thipio anghyfreithlon – clirio afonydd – 
rhywogaethau ymledol ayyb 

Cymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir 

Diddordeb yng nghyflenwad bwyd a choed yn y Cymoedd. Bodlon rhannu 
syniadau ac mae gennym ddiddordeb cydweithio yn hytrach na chystadlu 

Ian Thomas 

Ail-greu syniad prosiect Abertawe, a fu’n brosiect llwyddiannus, a’i addasu ar 
gyfer Caerdydd 

Sally, RSPCA 

Mapio a gwella cyllid cefn gwlad Gary, RCT CBC 
  
Ysgogi economi gefn gwlad gynaliadwy trwy ddefnyddio canolfannau arfer gorau 
ac addysg gysylltiedig - integredig, iechyd, addysg, a thirweddau dynodedig. 
 

 
AHNE 

‘Gwerthu’ gwasanaethau carbon ac ecosystemau 
 

Coed Cymru 

Ennyn diddordeb y gymuned a’r cylch (gwastraff; Tipio anghyfreithlon), ysbwriel 
morol 
 

Cadw Cymru’n Daclus 

 

 



Syniadau ar y cyd o ddigwyddiad Abertawe; Tabl Rhanbarth De Orllewin Cymru 
Pwyntiau o ddiddordeb, cwestiynau, a sylwadau: 

Datrysiadau Graddfa Dalgylch:  

1. Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru, Cynlluniau Adfer Afonydd, y dull cyflawn yn adnabod materion allweddol/prosiectau gwella. 
2. Awgrymu model Viriadian Logie, dalgylchoedd i ddeall y dulliau gorau o ddarparu ystod o fuddion.  

Isadeiledd Gwyrdd: 

1. Plannu rhagor o goed, anelu i ddyblu’r ffigwr erbyn 2050.  
2. Datblygu a gweithredu cynllun GI Abertawe.  
3. Adeiladu Cynaliadwy 
4. Asesiad cyfleoedd i dir cyhoeddus ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol a lles.  
5. Cynlluniau Trafnidiaeth Cymunedol Carbon 
6. Canolfan Amgylchedd Abertawe: Arddangosiad prosiect to gwyrdd.  
7. Ymdrin ag amddiffynfeydd ANGS ger ysgolion. 

Adlinio Arfordirol: 

1. Cefnogi pontio wal fôr Cwm Ivy, yn ogystal â’r llwybr cerdded. 
2. Parhau â chread twyni tywod a Bae Abertawe i amddiffyn rhag llifogydd ac arddangos rheolaeth ar gyfer gwylio adar. 

Datblygu economi werdd a chylchol, menter gymunedol, a thwristiaeth ar WGWE:  

1. Galluogi/Cefnogi Wal Fôr/Llwybr Cerdded/Llwybr Tir Cwm Ivy fel nodwedd i ddenu ymwelwyr/llwybr cerdded.   
2. Sefydlu allfa leol (Gwyr/Abertawe) ar gyfer gwerthu cynnyrch a chrefftau lleol cynaliadwy, gan ysgogi a chreu marchnad leol ar gyfer y cynnyrch 

(Gower Power-Helen Grey) 
3. Egni Lleol dan Berchnogaeth y Gymuned addysg ynglŷn â chyflenwad a storio, ac ymwybyddiaeth o egni lleol, ee. solar, biomas (cyflenwad 

cynaliadwy lleol) ayyb. (Gower Regen/Gower Power) 
4. Treialu unrhyw brosiectau lleoleiddio, gan roi asedau dan berchnogaeth gymunedol (nid er elw) ee. Cymdeithasau a chronfeydd er budd 

cymunedol (Gower Regen/Gower Power) 
5. Cynlluniau Sefydlogi Carbon Lleol, megis plannu coed cymunedol a meithrinfeydd coed- targedu unigolion yn ogystal â busnesau er mwyn 

cynyddu ymwybyddiaeth o newid hinsawdd. 
6. Gweithdai Cymunedol yn ymwneud â themâu amgylcheddol gan esbonio effaith y defnyddwyr. (SEF) 
7. Gweithdy Ailgylchu ac Atgyweirio (Canolfan yr Amgylchedd) 
8. Mae Cyngor Cymunedol Crynant yn chwilio am bartneriaid er mwyn ysgogi parc coetir a mentrau mynediad ar dir CNC yng Nghreunant. 



Hygyrchedd, cysylltedd, a chyflwr ardaloedd wedi’u gwarchod: 

1. Tagfa Datblygiad Trefol rhwng cronfeydd/adnoddau bioamrywiaeth yn ardal Tregŵyr a Gorseinon. Prosiect cysylltedd er mwyn ymdrin â’r mater. 
(Cyngor Abertawe) 

2. Denu diddordeb gwirfoddolwyr a phobl leol yn ein rheolaeth o’r safle.   
3. Ariannu Cynlluniau Rheoli ar gyfer Gwarchodfeydd Natur Lleol 
4. Gwella rheolaeth o SINC gan gynnwys safleoedd rhwng safleoedd Cenedlaethol ac Ewropeaidd. 

Gwella rheolaeth o goedwigoedd a gwella’r buddion:  

1. Plannu coed ac adfer coetiroedd hynafol. 
2. Cloddiau Iach: Cysylltu pobl a natur, a safleoedd sy’n cael eu gwarchod. Ymwneud â thirfeddianwyr a ffermwyr, hyfforddiant sgiliau, arolygon 

bywyd gwyllt, gwirfoddoli, iechyd, a lles (Gower Wellbeing) 
3. Creu llwybrau beicio diogel trwy goetiroedd CNC.  
4. Gwneud i Goetiroedd Weithio: Cysylltu gyda Chloddiau Iach. Diffyg adnoddau ar gyfer gosod cloddiau. Angen cynyddu’r rheolaeth o brysgoed 

ar gyfer hyn, yn ogystal â chrefftau lleol. Gweithio mewn grwpiau perchnogion coetiroedd preifat a gwrengod. 
5. Cynllun coed tân cynaliadwy lleol a rheolaeth o goetiroedd e.e. Park Wood (Gower Power/Gower Regen) 
6. Cadwraeth Gwiwerod Coch yng Nghoedwig Tywi, Caerfyrddin (WTSWW) 
7. Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru: Planhigfeydd pinwydd yn niweidio nentydd, cynyddu hydroleg, asidedd, gwella cynefinoedd. 
8. Gwella mynediad grwpiau wedi’u hymyleiddio i goetiroedd. 

 

Rheolaeth Naturiol o Lifogydd: 

1. Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru: Adfer mawn a chread coetiroedd llydanddail er mwyn gwella cynhwysedd dŵr yr ucheldir. 
2. Echdynnu dŵr i’w ddefnyddio o gwmpas y ganolfan (Llys Nini) 
3. Viridian Logie byddwn yn eich helpu i ddeall pa gynefinoedd sydd angen eu creu ac ymhle er mwyn darparu’r WFM gorau am y buddsoddiad 

lleiaf. 

Datblygu Amaethyddiaeth sy’n fwy Cynaliadwy:  

1. Amaeth gyda Chefnogaeth y Dymuned, Cynllun trefol, cynyddu graddfa, prentisiaethau, a hyfforddiant gwirfoddolwyr, cefn gwlad Abertawe 
(Helen Grey) 

2. Ffermwyr y Dyfodol: Hybu a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr gan archwilio eu hopsiynau ar gyfer cynhyrchiad a chyflenwad cynaliadwy i 
farchnadoedd lleol, yn enwedig yn sgil Brexit (Gower Power Helen Grey) 

3. Cynllun Cymru gyfan gan weithio gyda FfI. Peilot ar bartneriaeth tirwedd Gŵyr. Cyflwyno agwedd ddyfeisgar a chynaliadwy, cefnogaeth ac 
adnoddau hefyd, er mwyn hybu defnydd cynaliadwy yn y dyfodol.   



4. Chris Lindly, rheoli rhostir. Gwytnwch yn erbyn merit/pori er lles bioamrywiaeth. Porwyr, perchnogion, yn ogystal ag amcanion a gytunwyd 
arnynt. 

5.  Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru: Darparu cyngor a chanllawiau i ffermwyr i gyflwyno mesurau i leihau llygredd afonydd. Ehangu dros 
ardal ddaearyddol ehangach yn y De Orllewin.  

Gwella ymwybyddiaeth amgylcheddol a newid agwedd:  

1. Prosiect gwyddoniaeth dinasyddion i gasglu data bioamrywiaeth. Cymru gyfan, gyda Pheilot LERC, Gŵyr/Cefn Gwlad Abertawe (Helen Grey 
CCOS) 

2. Canolfan ragoriaeth ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy a sgiliau cefn gwlad er lles y genhedlaeth nesaf o dirfeddianwyr a ffermwyr. (Helen 
Grey) 

3. Celfyddydau mewn tirwedd: Cynyddu ymwybyddiaeth a newid agwedd, dathlu gan ddefnyddio adnoddau o safleoedd dan reolaeth gynaliadwy. 
(Helen Grey) 

4. Canolfan Amgylcheddol: Gwobrau Amgylcheddol i Ysgolion. 
5. Gweithgareddau tebyg i Digital Streams (SEF)  
6. CCS/SEF/SEEF ac eraill: Cefnogi ysgolion lleol a hybu grwpiau cymunedol i ddefnyddio isadeiledd gwyrdd lleol ar gyfer addysg/dysgu, 

gweithgareddau lles, datblygiad sgiliau gwirfoddol. Trwy broses hyfforddiant wedi’i gydlynu i ddefnydd hunangynhaliol. 
7. Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru: Prosiectau Addysg ac Ymwneud â’r Cyhoedd er mwyn gwella gwybodaeth ynglŷn â’r amgylchedd 

naturiol, mabwysiadu glan afon neu fywyd gwyllt. 
8. Ariannu mynediad tuag at Gofnodion SEWBREC.  
9. Gwella ymwybyddiaeth leol o fioamrywiaeth morol lleol a pheryglon yn Ne Orllewin Cymru. Diffyg dealltwriaeth o’r peryglon sy’n wynebu 

rhywogaethau morol (WTSWW) 
 

 
 

 

 

 

 


