
 
 

 

Ymateb i'r Argyfwng Ecolegol 

 
Mae natur mewn argyfwng. Rydyn ni'n byw trwy'r chweched difodiant mawr yn hanes ein 

planed. Rydyn ni wedi colli dros 60 y cant o fioamrywiaeth y blaned ers 1970. Heddiw, mae 

un o bob saith rhywogaeth yn y DU mewn perygl o ddiflannu ac mae bywyd gwyllt oedd yn 

arfer bod yn gyffredin yn mynd yn brin. Dywedodd y Platfform Polisi Gwyddoniaeth 

Rhynglywodraethol ar Wasanaethau Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (IPBES) y gallai 

miliwn o rywogaethau ddiflannu dros y blynyddoedd nesaf. Mae'r ymchwil diweddaraf 

ynglŷn â'r DU yn adrodd stori dywyll iawn, fel y nodir yn adroddiad Sefyllfa Byd Natur 

2019 . Mae llawer o rywogaethau yng Nghymru yn dirywio, gyda 666 mewn perygl o 

ddiflannu a 73 wedi diflannu'n barod. Oherwydd hyn, mae Cymru yn un o'r gwledydd sydd 

wedi colli'r mwyaf o fyd natur. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn nodi nad ydy unrhyw un 

o'n hecosystemau yn dangos arwyddion o wytnwch.  

 

Erbyn hyn, mae'n cael ei dderbyn y bydd angen newid chwyldroadol i rwystro'r dirywiad 

ym myd natur, newid a fydd yn gofyn am ymdrech a chydweithrediad digynsail gan bawb. 

 

Rydyn ni'n croesawu bod Llywodraeth Cymru wedi datgan argyfwng ecolegol, yn ogystal â 

chynlluniau newydd i edrych ar y ddarpariaeth o fewn y llywodraeth i fuddsoddi mewn 

natur a chydnabod manteision atebion sy'n seiliedig ar fyd natur. Mae gan Gymru gyfle 

unigryw i arwain y gad o ran adfer byd natur a hynny drwy ein deddfwriaeth 

amgylcheddol sydd gyda'r gorau yn y byd. Ond, mae llawer o waith i’w wneud o hyd. 

Bydden ni'n gwerthfawrogi pe bai'r Gweinidog yn gallu ateb y cwestiynau isod: 

  

1. Mae'r gyllideb ddrafft yn nodi buddsoddiad newydd i adfer byd natur ac mae hyn 

i'w groesawu'n fawr. Ond, bydd angen rhagor o fuddsoddiad yn y tymor hirach a 

hwnnw o bob rhan o'r llywodraeth. Sut y bydd hyn yn cael ei gyflawni?  Hefyd, does 

dim buddsoddiad wedi bod mewn prosiectau ar gyfer rhywogaethau daearol a 

morol - sut allwn ni roi rhagor o sylw i rywogaethau?  

2. Rydyn ni'n gobeithio y bydd cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru o'r argyfwng 

natur yn galluogi i fyd natur gael ei adfer dros y pump i 10 mlynedd nesaf. Yna, 

bydd angen buddsoddiad pellach er mwyn adfer a chynnal cynefinoedd a 

rhywogaethau. Felly, ai adfer a diogelu byd natur fydd prif ffocws taliadau rheoli tir 

yn y dyfodol? 



3. Sut mae Cymru'n gweithredu Cyfarwyddeb yr UE ar y Defnydd Cynaliadwy o 

Blaladdwyr (SUD) 2009 ac a ddylid galw ar gyrff cyhoeddus a'r cyhoedd ddefnyddio 

llai o blaladdwyr? 

4. Mae sicrhau bod adnoddau naturiol ein hecosystem forol yn cael eu rheoli'n 

gynaliadwy i weld yn cael ei anwybyddu. A fydd y bylchau yn y rhwydwaith o 

Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn cael eu llenwi? A oes modd ystyried dynodiadau 

safle cyfan ar gyfer dyfroedd Cymru ynghyd â rhagor o fonitro cyflwr safleoedd ac 

asesu Statws Ecolegol Da? 

5. Mae manteision seilwaith gwyrdd yn glir, ond mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau 

bod y coed yn gynhenid, yn fanteisiol i beillwyr, heb fawn a phlaladdwyr ac yn denu 

bywyd gwyllt i fwydo a byw yn yr ardaloedd hyn Sut y bydd hyn yn cael ei 

gyfathrebu? 

6. Mae gan Gymru dargedau plannu coed uchelgeisiol. Gallai rhagor o gynefinoedd 

coediog a gorchudd coed mewn ardaloedd trefol fod yn fuddiol, ond os nad ydy'r 

egwyddor o blannu'r goeden gywir yn y lle cywir yn cael ei ddilyn gallai fod yn 

andwyol i fyd natur. Pa gamau fydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd er mwyn 

sicrhau nad yw hyn yn digwydd? 

7. Mae ynni adnewyddadwy yn rhan allweddol o fynd i'r afael â'r newid yn yr 

hinsawdd. Ond, os caiff ei adeiladu mewn ardaloedd naturiol sensitif neu ar raddfa 

amhriodol yna gall cynhyrchu ynni adnewyddadwy effeithio ar fyd natur. Sut mae 

modd cynhyrchu ynni yng Nghymru sy'n wirioneddol wyrdd? 

8. Mae'r Goedwig Genedlaethol yn gyfle gwych i fyd natur ac i Gymru. Mae'r dull o 

archwilio cysylltiadau, yn enwedig rhwng safleoedd o Goetir Hynafol, i'w groesawu. 

Ond, sut y gallwn ni sicrhau bod y Goedwig Genedlaethol yn gosod y goeden gywir 

yn y lle cywir, yn galluogi aildyfu naturiol a ddim yn niweidio coedwigaeth 

fasnachol. Mae gan Gymru Goedwigoedd Derw o bwysigrwydd rhyngwladol a gyda 

phrosiect y Goedwig Geltaidd, gallai'r Goedwig Genedlaethol fod yn rhan o goedwig 

law ar hyd ein harfordir. Yn olaf, a fyddai Llywodraeth Cymru yn ystyried coedwig 

wymon fel rhan o'r Goedwig Genedlaethol?  
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