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Annwyl Gefnogwr      
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neu weithgareddau cadwraeth natur ymarferol, mae bob awr o amser rydych chi’n ei 
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mwy o fywyd gwyllt mewn mwy o fannau. Diolch yn fawr.  

        Dr Elizabeth Chadwick 
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Gweledigaeth yr INCC 

Cymru gyda mwy o fywyd gwyllt 

mewn mwy o fannau, wedi’i chreu 

gan gymdeithas sy’n gweld gwerth 

cynhenid mewn byd natur.  

 

 

Cenhadaeth yr INCC 

Bod y llais heb ei ffrwyno y mae 

bywyd gwyllt Cymru ei angen, gan 

godi llais a rhoi anghenion bywyd 

gwyllt yn gyntaf. 

 

 

Llywodraethu 

Ers mis Ebrill 2020, mae’r INCC 

wedi cael ei llywodraethu gan 

bedwar Ymddiriedolwr: 
 

 Cadeirydd: Dr Elizabeth Chadwick 

 Trysorydd: Carys Solman 

 Ysgrifennydd: Lyndsey Maiden 

 Ymddiriedolwr: Rose Revera 

 

Y Sefyllfa yn y Sector 

Sylfaenwyd yr INCC yn 2018 fel 

ymateb i’r angen cynyddol am 

sefydliad cadwraeth natur cwbl 

annibynnol ar gyfer Cymru. 

Sefydliad oedd yn gallu lleisio barn 

a herio Penderfyniadau 

Amgylcheddol, y Llywodraeth a 

Chyrff Statudol i wneud mwy dros 

fywyd gwyllt.  

 

Er mwyn parhau’n ddigyfaddawd a 

gwrthrychol, ni fydd yr INCC yn 

derbyn cyllid Llywodraeth Cymru 

na Chyfoeth Naturiol Cymru ar 

gyfer unrhyw rai o’i 

weithgareddau, ei weithrediadau 

neu ei lywodraethu.  

 

Amcanion 

Dyma amcanion yr INCC, fel yr 

amlinellir yn ein dogfen lywodraethu:  

 

 Hybu er lles y cyhoedd 

warchodaeth a gwelliant mewn 

cadwraeth i amgylchedd 

naturiol Cymru mewn ffyrdd fel 

y gwêl yr ymddiriedolwyr yn 

dda a thrwy eiriol, cynnal 

ymchwil a chyhoeddi 

canlyniadau defnyddiol y 

gwaith hwn, a hybu 

bioamrywiaeth.  

 

 Hybu addysgu’r cyhoedd am 

gadwraeth a gwarchod a gwella 

amgylchedd naturiol Cymru 

drwy ddarparu gwybodaeth a 

thrwy godi ymwybyddiaeth. 

Pwy Ydym Ni a Beth Rydym yn Sefyll Drosto 
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Ymgyrchu    

Mae siarad dros fywyd gwyllt drwy 

ymgyrchu a herio Penderfyniadau 

Amgylcheddol yn rhan greiddiol o 

waith yr INCC.  

 

Yn 2019, penododd yr INCC un o 

gwmnïau cyfreithiol mwyaf 

blaenllaw y DU, Leigh Day, i helpu 

i wneud yr heriau a’r ymgyrchoedd 

yn gadarnach ac yn fwy 

llwyddiannus. Mae Leigh Day yn 

arbenigo mewn achosion Hawliau 

Dynol a Chyfraith Gyhoeddus sy’n 

rhoi sylw i fywyd gwyllt, 

Gwarchodaeth Amgylcheddol a 

Chadwraeth Natur. Mae gan y 

cwmni gyfoeth o brofiad o fynd ar 

ôl achosion sy’n ceisio gwella’r 

warchodaeth i gynefinoedd a 

rhywogaethau amgylcheddau’r tir 

a’r môr.   

 

Un maes sy’n bwysig i’r cwmni yw 

gweithredu cyfraith amgylcheddol 

yr UE yn briodol (a’r ddeddfwriaeth 

ddomestig sy’n ei chyflwyno) gan 

gynnwys y Cyfarwyddebau Adar a 

Chynefinoedd a’r Cyfarwyddebau 

ar Asesiad o Effaith Amgylcheddol 

(AEA) ac Asesiad Amgylcheddol 

Strategol (AAS). Yn ychwanegol at 

bolisi a chydymffurfio rheoleiddiol, 

mae Leigh Day hefyd yn gweithio 

ar achosion i warchod 

rhywogaethau dan fygythiad rhag 

erlid, tarfu ac aflonyddu.   
 

Gwarchod ein SoDdGAoedd  

Fis Mehefin 2019, cyfarwyddodd yr 

INCC gwmni Leigh Day i 

ymchwilio i weld a weithredodd 

CNC yn anghyfreithlon drwy fynd 

yn groes i nifer o’i ddyletswyddau 

statudol wrth fethu gwrthwynebu 

cynnig datblygu a fyddai wedi 

dinistrio rhan o Safle o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) 

Porfeydd Black Brook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae SoDdGAoedd yn ardaloedd o 

dir dan warchodaeth sy’n 

cynrychioli’r esiamplau gorau un o 

dreftadaeth naturiol Cymru.  

Ein Gwaith yn 2019 / 2020 

 
SoDdGA Porfeydd Black Brook. 
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Mae’r SoDdGA dan sylw yn un o’r 

darnau olaf sy’n weddill o laswelltir 

corsiog gyda chyfoeth o 

rywogaethau yng Nghanolbarth 

Cymru.    

 

Er nad oedd modd profi’r achos 

mewn llys, roedd y farn gyfreithiol 

yn awgrymu bod CNC wedi mynd 

yn groes i’w ddyletswyddau 

statudol efallai o dan sawl 

deddfwriaeth, gan gynnwys Deddf 

Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 

a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 

2016. 

 

Mae cyngor cyfreithiol wedi tynnu 

sylw hefyd at y ffaith bod CNC 

efallai wedi methu ystyried a 

chydymffurfio â pholisi cynllunio 

cenedlaethol perthnasol ar reoli a 

gwarchod SoDdGAoedd. Yn fwyaf 

nodedig, roedd ymateb CNC yn 

anwybyddu cyfarwyddyd Polisi 

Cynllunio Cymru ar ‘y rhagdybiaeth 

yn erbyn datblygiad sy’n debygol o 

niweidio SoDdGAoedd’.  

 

Os yw’r achos hwn yn 

nodweddiadol o ddull CNC o 

weithredu tuag at bob datblygiad 

niweidiol mewn SoDdGAoedd, 

cred yr INCC mai canlyniadau 

hynny fyddai bod risg real iawn i 

CNC hwyluso colli rhagor o 

rywogaethau a chynefinoedd yn 

ystod y blynyddoedd sydd i ddod, 

yn hytrach na gwyrdroi colli 

bioamrywiaeth yng Nghymru.  

 

Ers hyn mae CNC wedi adolygu ei 

gyngor i swyddogion ynghylch 

cynigion datblygu a allai fod yn 

niweidiol mewn SoDdGAoedd. 

 

 

 

“Mae gan CNC ddyletswydd i hybu 

cadwraeth a gwelliant 

SoDdGAoedd a gwrthwynebu 

ceisiadau cynllunio a fyddai’n 

arwain at niwed i SoDdGA. Mae 

methu cyflawni’r ddyletswydd hon 

nid yn unig yn creu perygl o 

ddatblygiadau amhriodol mewn 

SoDdGAoedd, ond hefyd mae’n 

dirprwyo’n annheg y cyfrifoldeb 

am warchod yr ardaloedd pwysig 

hyn i gyrff cadwraeth gwirfoddol.”  

Carol Day, Cyfreithiwr gyda 

Chwmni Leigh Day   
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Cylch Gorchwyl Bioamrywiaeth 

CNC 

Fis Awst 2019, lansiodd yr INCC 

ddeiseb yn galw ar Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru (CCC) i annog 

Llywodraeth Cymru (LlC) i 

gynnwys ‘Bioamrywiaeth’ yn 

benodol wrth bennu cylch gorchwyl 

strategol CNC ar gyfer 2020 / 2021 

ac yn y dyfodol.  

 

Tynnwyd sylw CCC i’r ddeiseb yn 

y gobaith o gynyddu tryloywder 

LlC a CNC mewn perthynas â’r 

ddyletswydd bioamrywiaeth. 
 

Caeodd y ddeiseb ar Chwefror 14eg 

2020 gyda mwy na 1,100 o 

lofnodion gan bobl o bob cwr o 

Gymru. Ers cau’r ddeiseb, mae’r 

INCC yn parhau i ddarparu 

tystiolaeth ychwanegol i Bwyllgor 

Deisebau CCC i gynorthwyo gyda’u 

penderfyniad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mae’r ddeiseb wedi wynebu 

gwrthwynebiad gan y Gweinidog ar 

gyfer yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig (Lesley Griffiths 

AC), a awgrymodd bod cylch 

gorchwyl bioamrywiaeth CNC yn 

glir a bod y sefydliad yn cyflawni er 

lles byd natur.   

 

Fodd bynnag, gyda bywyd gwyllt 

yng Nghymru yn diflannu, o ran 

bioamrywiaeth a biomas (Heyhow 

et al 2016), cred yr INCC bod angen 

mwy o dryloywder gan y 

Llywodraeth a sefydliadau Statudol 

fel bod pobl Cymru’n gallu gweld 

yn union beth sy’n cael ei wneud ar 

gyfer cadwraeth natur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydag ymrwymiad, ymroddiad ac 

arweinyddiaeth briodol, cred yr 

INCC bod gan Gymru siawns o hyd 

 

Rob Parry (Prif Weithredwr yr INCC) 

yn cyflwyno’r ddeiseb i Gadeirydd y 

Pwyllgor Deisebau Janet Finch-

Saunders AC ac aelodau’r Pwyllgor 

Deisebau Michelle Brown (chwith) a 

Neil McEvoy (dde). 
 

 
Gylfinir (Numenius arquata). Mae’n 

debygol iawn y bydd yr aderyn eiconig 

yma sy’n byw yn ucheldir Cymru wedi 

diflannu fel aderyn magu yng 

Nghymru erbyn cyn gynhared â chanol 

y 2030au (Lindley 2018). 
Llun: Mike Alexander 
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o atal a gwyrdroi’r dirywiad trasig 

mewn bywyd gwyllt rydym yn ei 

weld heddiw – ond dim ond drwy 

weithredu nawr.        
  

Mae gwrthwynebiad y Gweinidog 

i’r ddeiseb yn cyfeirio at yr 

‘adnoddau’ (polisïau a dogfennau) 

sydd â’r nod o weithredu dros 

fioamrywiaeth. Cred yr INCC nad 

cryfder (neu fel arall) yr adnoddau 

sydd wrth law yw’r broblem fwyaf, 

ond y diffyg defnydd ohonynt. Yn 

wir, mae dathlu’r ‘adnoddau’ eu 

hunain heb gydnabod y diffyg 

gweithredu’n creu camsyniad 

camarweiniol o lwyddiant ynghylch 

cyflawni bioamrywiaeth.   
 

Er mwyn i CNC fod yn fwy atebol i 

bobl Cymru o ran materion 

bioamrywiaeth, rhaid wrth fanylion 

penodol gan y sefydliad ynghylch ei 

weithgareddau a llawer mwy o 

dryloywder am ei gamau 

gweithredu ar y tir i gyflawni ar 

gyfer bioamrywiaeth. Heb fwy o 

fanylion, tryloywder ac 

atebolrwydd ynghylch camau 

gweithredu  bioamrywiaeth, mae 

risg real iawn y bydd y sefyllfa i 

fywyd gwyllt Cymru’n parhau i 

waethygu.       
     

Rhywogaethau a 

Chynefinoedd 

Er mwyn siarad dros fywyd gwyllt 

a herio Penderfyniadau 

Amgylcheddol, cred yr INCC ei bod 

yn hanfodol i’r sefydliad weithredu 

prosiectau cadwraeth 

rhywogaethau a chynefinoedd 

penodol ac wedi’u targedu, ynghyd 

ag ymchwil casglu tystiolaeth ac 

addysg gymunedol.  
 

Cryfhau Poblogaeth Britheg y Gors  

Mae Britheg y Gors (Euphydryas 

aurinia) wedi dioddef dirywiad 

eang a thrychinebus mewn rhan 

helaeth o’i hardaloedd naturiol yn 

Ewrop a chredir nawr mai dyma’r 

glöyn byw sy’n wynebu’r bygythiad 

mwyaf yn Ewrop (Hula et al 2004).  

 

Yn ystod 2019, cyflwynodd yr INCC 

a’i phartneriaid gais am drwydded i 

CNC i gynnal prosiect cadarnhau 

poblogaeth Britheg y Gors yn Ne 

Cymru.   
 

Un rhan o waith yr INCC yw helpu 

i herio’r sector cadwraeth natur yng 
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Nghymru i ganfod ffyrdd newydd o 

gyflawni er lles bywyd gwyllt a 

chadwraeth natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae tirwedd Uwch Elái, sef 

Llantrisant a Thonyrefail, lle bydd y 

prosiect yn cael ei gynnal, wedi cael 

ei datgan fel un o’r tirweddau 

pwysicaf i Fritheg y Gors yng 

Nghymru (Dean et al 2011). Er ei 

harwyddocâd, mae’r boblogaeth yn 

dirywio ac mae wedi bod yn 

dirywio’n gyson ac yn barhaus am 

25 mlynedd o leiaf a nawr mae wedi 

diflannu o ardaloedd eang lle 

arferai fyw (Dean et al 2011). 
 

Nid oes technegau cadwraeth fel 

cryfhau poblogaethau wedi’u rhoi 

ar waith yn swyddogol yng 

Nghymru eto er bod prosiectau 

tebyg wedi bod yn llwyddiannus 

mewn rhannau eraill o’r DU.   

Os ceir caniatâd gan CNC, bydd y 

prosiect cryfhau yn cynyddu maint 

a dosbarthiad y boblogaeth 

bresennol o Fritheg y Gors yn 

nhirwedd Uwch Elái ac yn gwella 

gallu’r glöyn byw i wasgaru’n 

ehangach.   
 

Hefyd bydd y prosiect yn helpu i 

leihau’r risg o ddiddymu’r 

boblogaeth ac yn cynyddu 

amrywiaeth enetig y boblogaeth 

bresennol.  

 

Oedolyn Britheg y Gors. 
 

Mae cryfhau poblogaeth yn cael 

ei ddiffinio fel cam bwriadol a 

rhyddhau organeb i boblogaeth 

bresennol o’r un rhywogaeth. 

Nod cryfhau poblogaeth yw 

gwella hyfywedd poblogaeth, er 

enghraifft, drwy gynyddu maint 

y boblogaeth, drwy gynyddu ei 

hamrywiaeth enetig, neu drwy 

gynyddu’r gynrychiolaeth o 

grwpiau demograffig neu gamau 

penodol. 

Comisiwn Goroesiad 

Rhywogaethau’r IUCN (2013)    
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Nid yw cryfhau poblogaeth yn ateb 

ar ei ben ei hun ac nid yw’n cymryd 

lle adfer cynefinoedd a chysylltedd 

tirweddau, sy’n gwbl hanfodol. 

Mae’n strategaeth ategol sy’n ceisio 

sicrhau integriti poblogaeth 

bresennol, gan alluogi iddi sefydlu 

mewn cynefinoedd addas eraill yn y 

dirwedd.   
 

Cyflwynwyd y cynnig llawn a’r cais 

am drwydded i CNC ym mis 

Tachwedd 2019 ac mae’r INCC yn 

disgwyl penderfyniad cyn diwedd 

mis Ebrill 2020. Yn ychwanegol at 

ddiogelu’r boblogaeth, nod yr INCC 

yw defnyddio’r prosiect fel cyfrwng 

i greu tystiolaeth o effeithiolrwydd 

cryfhau’r boblogaeth fel bod sail 

well i strategaethau cadwraeth yn y 

dyfodol. 
 

Ailgyflwyno’r Afanc yng Nghymru 

Mae’r INCC wedi bod yn gweithio 

mewn partneriaeth â Phrosiect 

Afancod Cymru Ymddiriedolaethau 

Natur Cymru fel rhan o’u cais am 

drwydded i CNC i ailgyflwyno’r 

Afanc Ewrasiaidd (Castor fiber) yng 

Nghymru.  
 

Yn ystod y degawdau diwethaf, 

mae mwy na 205 o brosiectau 

ailgyflwyno Afancod wedi’u cynnal 

mewn 25 o wledydd Ewropeaidd. 

Ar ôl i’r rhywogaeth ddiflannu bron 

erbyn diwedd y 1800’au, mae’r 

Afanc wedi dychwelyd i bob gwlad 

ble’r oedd yn arfer bod bellach, ac 

eithrio Portiwgal a Chymru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae ymdrechion wedi bod ers 2005 

i ailgyflwyno’r Afanc yng 

Nghymru. Ers y cyfnod hwn, mae 

sawl dalgylch yng Nghymru wedi 

cael eu datgan a’u hasesu am 

argaeledd eu cynefin a’u potensial i 

gynnal y rhywogaeth allweddol 

hon.   
 

Yn fwyaf diweddar, mae dalgylch 

afon Dyfi yng Nghanolbarth Cymru 

wedi cael ei ddatgan gan PAC fel 

lleoliad addas posib ar gyfer 

prosiect ailgyflwyno afancod peilot.                    

 

Oedolyn yr Afanc Ewrasiaidd.  
 

Llun: Allard Martinus. 
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I helpu gyda datblygu cais PAC, 

mae’r INCC wedi cynnal asesiad 

rhagarweiniol manwl o Ddalgylch 

afon Dyfi mewn perthynas ag 

addasrwydd y cynefin a’i botensial i 

gefnogi Afancod.  
 

Fel gyda llawer o ddalgylchoedd 

ledled Cymru, nododd yr asesiad 

(Parry 2019) sawl darn o ddŵr gyda 

chynefin digonol i gynnal Afancod.                           
 

Cwm Aman - LINC 

Mae llawer o’r gwaith cadwraeth 

natur ar y tir gan yr INCC wedi cael 

ei wneud yng Nghwm Aman, Sir 

Gaerfyrddin. 
 

Mae’r Cwm wedi cael ei gydnabod 

gan yr INCC fel Tirwedd o 

Bwysigrwydd i Gadwraeth Natur 

(LINC) oherwydd, yn rhannol, ei 

amrywiaeth gyfoethog o 

gynefinoedd a rhywogaethau. Yn 

ogystal â’i fywyd gwyllt, mae 

cymunedau Cwm Aman wedi 

dangos ymrwymiad ac ymroddiad 

penderfynol i ddysgu mwy am y 

bywyd gwyllt maent yn rhannu eu 

Cwm ag ef, fel bod modd gwneud 

mwy o gadwraeth natur.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ers 2018, mae’r INCC wedi bod yn 

gweithio gyda chymunedau yng 

Nghwm Aman i greu mwy o 

ymwybyddiaeth o’r bywyd gwyllt 

maent yn rhannu eu cwm ag ef. 

Mae’r gwaith wedi tynnu sylw at 

werth ecolegol y dirwedd, ac 

ymrwymiad y bobl leol i fywyd 

gwyllt a chadwraeth natur.            
 

Un nodwedd allweddol o’r dirwedd 

yw Afon Aman sy’n rhedeg tua’r de 

orllewin drwy’r cwm gan gyfarfod 

sawl is-afon, gan gynnwys Nant Pedol, 

 
Cwm Aman o Dair Carn Isaf. Yn 

ogystal â rhostir, mae’r cwm yn gartref i 

gynefinoedd eraill, gan gynnwys coetir 

derw’r ucheldir, glaswelltir corsiog a 

dolydd o flodau gwyllt.   
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Nant Berach a Nant Grenig yng 

Nghwm Garnant i’r dwyrain o ardal yr 

astudiaeth a Nant Melyn, Nant y Ffin a 

Nant Glyncywarch i’r gorllewin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae coridor afon coediog Afon 

Aman yn ildio’i le i borfeydd 

gorlifdir, tai traddodiadol a 

phreswyl a diwydiant a ffurfiwyd 

yn ystod y chwyldro diwydiannol 

pan oedd y cwm yn cael ei 

fwyngloddio am lo anthrasit. Mae’r 

tir yn codi’n raddol oddi wrth yr 

afon i’r gogledd a’r de ac yn 

cynnwys mosäig o goetir collddail a 

chynefinoedd o laswelltir am yn ail 

â thai, tomenni glo, planhigfeydd 

conwydd a phrysgwydd.            

 

Mae pen gorllewinol y Mynydd Du 

i’w weld i’r gogledd o’r cwm, gan 

gyrraedd altitiwd o 480m, ac i’r de 

o’r cwm mae Mynydd y Betws, sy’n 

codi i altitiwd uchaf o 371m. 

Coetiroedd derw, glaswelltir asid, 

rhedyn a rhostir sydd i’w gweld yn 

bennaf yn ardaloedd uchaf y cwm. 

Mae allgreigiau Graean Melinfaen 

Carbonifferaidd i’w gweld ar hyd y 

ffin ogleddol ym Mharc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.                            
 

Mae’r INCC, gan weithio ochr yn 

ochr â Chyngor Tref Cwmaman, 

perchnogion tir, grwpiau 

cymunedol a gwirfoddolwyr, wedi 

gallu datblygu a chyflwyno sawl 

prosiect cadwraeth natur wedi’u 

targedu ar draws y dirwedd.                 
 

Cynllun Bocsys Nythu’r 

Gwybedog Brith   

Drwy gydol gwanwyn 2019, mae’r 

INCC, gyda chefnogaeth Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a 

gwirfoddolwyr cymunedol, wedi 

gallu creu a gosod 140 o focsys 

 

Nant Pedol – is-afon i Afon Aman sy’n 

gartref i rywogaethau fel yr Eog (Salmo 

salar), Bronwen y Dŵr (Cinclus cinclus) 

a Dyfrgi (Lutra lutra). 
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nythu i’r Gwybedog Brith (Ficedula 

hypoleuca) mewn pum cynefin coetir 

yng Nghwm Aman.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyn y prosiect, nid oedd unrhyw 

gofnodion biolegol am y Gwybedog 

Brith yn bodoli ar gyfer Cwm Aman 

er gwaetha’r ffaith bod cynefin o 

goetir derw ucheldirol yma.  
 

Datgelodd arolygon a gwaith 

monitro ar ddau allan o bum coetir 

y prosiect gyfanswm o saith bocs 

gydag adar ynddynt yn 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch i ymrwymiad parhaus 

perchnogion tir lleol a 

gwirfoddolwyr o’r gymuned, gall y 

prosiect barhau i fonitro’r bocsys 

nythu a phoblogaeth y Gwybedog 

Brith yn ystod y blynyddoedd sydd 

i ddod, yn ogystal ag atgyweirio 

bocsys a dod o hyd i leoliadau 

newydd ar gyfer mwy o focsys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwirfoddolwyr yn creu bocsys nythu’r  

Gwybedog Brith yng Ngweithdy 

Hearth yng Nglanaman. Cyfrannwyd 

cyfanswm o 219 o oriau gwirfoddol at 

y prosiect.                     

 

Gwybedog Brith gwryw yng Nghwm 

Aman, yng Nghwm Berach Uchaf. 
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Cynllun Bocsys Nythu’r Cudyll 

Coch   

Yn dilyn llwyddiant prosiect bocsys 

nythu’r Gwybedog Brith, 

edrychodd yr INCC ar rywogaethau 

eraill dan fygythiad y gellid eu 

cefnogi yn y cwm drwy ymdrechion 

y gwirfoddolwyr lleol. Un 

rhywogaeth o’r fath oedd y Cudyll 

Coch (Falco tinnunculus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mawr syndod, mae’n 

ymddangos bod y Cudyll Coch 

wedi’i gyfyngu i raddau i ardaloedd 

arfordirol yn Sir Gaerfyrddin heb 

unrhyw adar magu wedi’u 

cadarnhau yng Nghwm Aman yn 

ystod y blynyddoedd diwethaf.  

                                                 

Mae hyn er gwaethaf bodolaeth 

nifer o gynefinoedd glaswelltir 

addas (rhostir a glaswelltir corsiog a 

glaswelltir niwtral wedi’i led-wella) 

ar gyfer chwilio am fwyd a 

choetiroedd bach ac adeiladau 

allanol ar gyfer nythu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cadwraeth Natur Cymunedol      

I ysbrydoli cymunedau ynghylch 

bywyd gwyllt y cwm, trefnwyd 

 

Gwirfoddolwr yr INCC Dr Lizzie 

Wilberforce yn monitro bocsys nythu’r 

Gwybedog Brith yng Nghwm Pedol.  

 

Mae gwirfoddolwyr o’r gymuned 

wedi gallu creu 20 o focsys nythu i’r 

Cudyll Coch i’w gosod mewn cynefin 

addas o amgylch Cwm Aman. 
 

 

Cudyll Coch benyw yn hela uwch ben 

glaswelltir garw yn chwilio am 

ysglyfaeth.  
 

Llun: Vaughn Matthews 
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cyfres o deithiau bywyd gwyllt 

tywys drwy gydol 2019. Mae’r 

teithiau, a hefyd y dyddiau 

gwirfoddoli yn creu bocsys nythu i 

adar, wedi bod yn garreg gamu i 

bobl o bob oedran archwilio bywyd 

gwyllt y cwm ac ymddiddori mwy 

yn ei gadwraeth.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mae’r gweithgareddau wedi 

galluogi i bobl leol nid yn unig 

ddysgu mwy am fywyd gwyllt, ond 

hefyd gwneud mwy o ran 

cadwraeth natur uniongyrchol.     

Mae llawer o gyfranogwyr wedi 

ymgymryd â dyddiau hyfforddi ac 

arolygon ecolegol a hefyd 

ysgrifennu at eu Haelod Cynulliad 

lleol i annog mwy o weithredu 

cadwraeth dros fywyd gwyllt lleol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cyfrannodd cyllid o Gronfa 

Gymunedol Dyfarniadau i Bawb yn 

2019 tuag at ddatblygiad parhaus y 

gweithredu cadwraeth natur 

cymunedol. Gan weithio mewn 

partneriaeth â Chyngor Tref 

Cwmaman, mae’r gronfa wedi 

helpu i adeiladu polydwnnel 

cymunedol er mwyn tyfu blodau 

gwyllt.                
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Aelodau’r gymuned ar daith bywyd 

gwyllt yng Nghwm Aman yn gwylio’r 

Gwybedog Brith yn defnyddio’r 

bocsys nythu oeddent hwy a llawer o 

wirfoddolwyr eraill wedi’u creu rai 

wythnosau ynghynt.  

 

Gwirfoddolwyr cymunedol yn 

gwneud addasiadau terfynol i’r 

polydwnnel.  

 

Aelodau’r gymuned yn cynnal arolwg 

ar Fritheg y Gors yng Nghwm Aman. 
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Eiriolaeth   

Mae’r INCC yn credu bod 

ymwneud yn uniongyrchol â 

bywyd gwyllt a chadwraeth natur 

yn hanfodol er mwyn creu 

cymdeithas sy’n gweld gwerth 

cynhenid mewn byd natur. Mae 

dysgu am fywyd gwyllt a 

chadwraeth natur ar lefel leol, 

cenedlaethol a byd-eang yn helpu i 

osod cymunedau wrth galon 

gweithredu dros gadwraeth natur.  

 

Mae hybu bywyd gwyllt a 

chadwraeth natur yn thema 

hanfodol yn holl waith yr INCC. Yn 

ogystal ag eiriol dros fywyd gwyllt 

drwy ymgyrchoedd a phrosiectau 

cadwraeth rhywogaethau, mae’r 

INCC hefyd yn ymgymryd ag 

eiriolaeth a phrosiectau ymgysylltu 

cymunedol ar lefel genedlaethol a 

lleol. 

 

Allgymorth ac Addysg Gymunedol            

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae’r 

INCC wedi gwneud y canlynol: 

 Cynnal 8 o Deithiau Bywyd 

Gwyllt Tywys. 

 Cyflwyno 7 o Sgyrsiau 

Addysgol.                 

 Gweithio gyda 62 o 

Wirfoddolwyr Cymunedol. 

  Gweithio gyda 12 o 

berchnogion tir.  

 Cyflwyno 5 o weithgareddau 

cadwraeth i ysgolion / grwpiau 

plant.                                     

 Cyflwyno 26 o ddigwyddiadau 

cadwraeth i wirfoddolwyr.  

 Cyflwyno 2 ddiwrnod o 

hyfforddiant ecolegol.  

 Ysgrifennu 4 erthygl. 

 Ysgrifennu 3 Datganiad i’r 

Wasg. 
 

Natur Cymru 

Ers i’r cylchgrawn poblogaidd iawn, 

Natur Cymru, ddod i ben, mae 

cadwriaethwyr natur yng Nghymru 

wedi bod heb lais cydlynol neu 

gyfrwng i rannu newyddion 

cadwraeth, syniadau a straeon 

llwyddiant gyda’i gilydd neu’r 

gymuned ehangach.                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Roedd Natur Cymru yn ddeunydd 

darllen hanfodol i holl gadwriaethwyr 

natur Cymru.  
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Oherwydd ei absenoldeb, mae’r 

sector cadwraeth natur yng 

Nghymru’n llai abl i gysylltu â 

gwahanol grwpiau am y 

bygythiadau sy’n wynebu bywyd 

gwyllt a’r camau gweithredu positif 

y mae’n rhaid i ni eu rhoi ar waith 

fel cymdeithas er mwyn helpu i 

wyrdroi pob dirywiad.  
 

Cyhoeddwyd y cylchgrawn ar gyfer 

Cymru gyfan yn wreiddiol rhwng 

2001 a 2017 gan helpu i ddathlu byd 

natur yng Nghymru. Roedd pob 

rhifyn yn cynnwys sawl erthygl 

wedi’i hysgrifennu gan 

gadwriaethwyr am bynciau fel 

rhywogaethau, rheoli cynefinoedd, 

safleoedd dan warchodaeth a 

phrosiectau amgylcheddol ar dir ac 

yn y môr. Roedd Natur Cymru yn 

cael ei reoli gan dîm bychan 

ymroddedig o staff hyd at 2017 pan 

dynnodd CNC y cyllid oedd wedi 

cael ei roi gan Lywodraeth Cymru a 

Chyngor Cefn Gwlad Cymru 

flynyddoedd ynghynt yn ei ôl.          
 

Mae cyhoeddiad cadwraeth natur 

ledled Cymru wedi bod yn elfen 

allweddol erioed o gynllun strategol 

yr INCC. Yn haf 2019, gofynnodd yr 

INCC i gyfarwyddwyr Natur 

Cymru Cyf. am gyngor ar sefydlu 

cyhoeddiad. Deilliodd dyhead i’r 

INCC ailddechrau cyhoeddi Natur 

Cymru o’r drafodaeth gychwynnol.   
 

Fis Rhagfyr 2019, cytunodd y ddau 

sefydliad mai’r INCC fyddai cartref 

newydd Natur Cymru.  

Gyda’r rhifyn cyntaf i gael ei 

gyhoeddi yn hydref 2020, nod yr 

INCC yw darparu llwyfan a rennir 

o arbenigwyr blaenllaw, 

naturiaethwyr amatur a darpar 

gadwriaethwyr o bob cwr o Gymru 

i helpu i greu sector mwy 

cynhwysol, ac un sy’n gallu darparu 

“Mae Natur Cymru yn adnodd 

amhrisiadwy ar gyfer unrhyw un 

sydd â diddordeb mewn bywyd 

gwyllt a chadwraeth natur yng 

Nghymru. Mae gwybod y bydd y 

cylchgrawn yn cael ei ddiogelu gan 

yr INCC yn fy llenwi i â gobaith ac 

rydw i’n edrych ymlaen at ddarllen 

rhifynnau’r dyfodol.” 

Iolo Williams 

Llywydd Anrhydeddus yr INCC   
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atebion effeithiol ac ysbrydoli’r 

camau gweithredu angenrheidiol.                             
 

Yn ogystal ag erthyglau 

traddodiadol am fywyd gwyllt, 

prosiectau a chynefinoedd yng 

Nghymru, bydd y cyhoeddiad 

newydd hefyd yn llwyfan ar gyfer 

mynegi barn a thrafod materion 

cadwraeth natur yn ogystal â rhoi 

gwybodaeth i ddarllenwyr am 

agweddau a phenderfyniadau 

gwleidyddol ynghylch 

bioamrywiaeth. Hefyd bydd y 

cyhoeddiad yn edrych ar sut mae 

cadwraeth natur yn cael ei ystyried 

a’i gyflwyno mewn rhannau eraill 

o’r byd er mwyn i ni allu dysgu 

oddi wrth wahanol ddulliau 

gweithredu a mabwysiadu ffyrdd 

newydd o helpu bywyd gwyllt yng 

Nghymru. 
 

Cyfryngau Cymdeithasol 

Yn ychwanegol at gyswllt 

uniongyrchol gyda chefnogwyr, 

perchnogion tir a’r gymuned 

ehangach, mae gan yr INCC broffil 

cynyddol ar ei blatfformau 

cyfryngau cymdeithasol. 
 

 

 

“Newyddion Gwych, mae gwir 

angen Natur Cymru i ddod â 

chadwriaethwyr natur at ei 

gilydd yng Nghymru. Da iawn.” 
 

Bruce Langridge  

ar Twitter  

“Mae @NaturCymru yn ôl!!! 

Newyddion gwych – edrych 

ymlaen at weld y cyhoeddiad 

Cymraeg pwysig yma’n ôl ar fy 

nesg yn fuan. Felly dechreuwch 

ysgrifennu bawb – mae gan 

fywyd gwyllt Cymru gylchgrawn 

eto”. 

Gareth Farr  

ar Twitter  

“Mae hwn yn newyddion gwych 

– llongyfarchiadau a diolch i’r 

rhai sydd wedi gwneud i hyn 

ddigwydd ” 
 

Dr Rob Thomas  

ar Twitter  
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Twitter (2019) 

 42 neges   

 2562 o gysylltiadau  

 180 o ddilynwyr newydd  

 373 o ddilynwyr cyfredol 

Facebook (ers mis Awst 2019) 

 30 neges 

 2500 o gysylltiadau 

 202 o ddilynwyr newydd 
 

Partneriaethau 

Mae’r cydweithredu rhwng yr 

INCC a Natur Cymru Cyf. yn un 

esiampl o bwysigrwydd gweithio 

mewn partneriaeth â gwahanol 

sefydliadau i sicrhau gwell 

canlyniadau i gadwraeth natur.  

 

Mae cefnogaeth a chydweithrediad 

nifer o wahanol sefydliadau, 

grwpiau a pherchnogion tir wedi 

bod yn allweddol i lwyddiant yr 

INCC yn ystod y 12 mis diwethaf.    

 

Cyngor Tref Cwmaman (CTC) 

Mae CTC, sydd wrth galon Cwm 

Aman, wedi bod yn bartner pwysig 

i’r INCC gyda nifer o brosiectau 

cadwraeth ac ymgysylltu. Mae’r 

Cyngor Tref wedi annog ei 

Swyddogion i roi o’u hamser i 

gefnogi a datblygu prosiectau 

cadwraeth natur yn yr ardal, yn 

ogystal â helpu i drefnu mentrau 

ymgysylltu cymunedol.                        

 

Drwy weithio’n agos gyda’r INCC, 

mae CTC yn rheoli rhan o Barc 

Golwg yr Aman nawr fel dôl laith, 

yn ogystal â chynnal planhigion 

cyfeillgar i beillwyr ar ran helaeth 

o’u stad.       
 

Yn ogystal â mabwysiadu arferion 

cyfeillgar i fywyd gwyllt a 

chefnogi’r INCC gyda phrosiectau 

rhywogaethau a chynefinoedd, mae 

CTC wedi annog yr INCC i 

ddefnyddio ei gyfleusterau, ei 

adnoddau a’i offer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taith blodau gwyllt gymunedol drwy 

Barc Golwg yr Aman, Cwm Aman. 
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Gardd Fotaneg Genedlaethol 

Cymru (GFGC) 

Mae’n anodd dychmygu lle gwell i 

Swyddfa’r INCC na GFGC. Mae’r 

ffaith ei bod yn y Ganolfan 

Gwyddoniaeth yn golygu nad 

ydych chi byth yn bell oddi wrth 

gadwriaethwr natur, botanegwr neu 

gyfathrebwr gwyddonol arbenigol. 

Mae’r bartneriaeth waith agos wedi 

galluogi i’r INCC elwa llawer o’u 

harbenigedd mewn nifer o feysydd, 

gan gynnwys ar gyfer tyfu Tamaid 

y Cythraul (Succisa pratenisis) ar 

gyfer prosiect cryfhau’r boblogaeth 

o Fritheg y Gors a thyfu tegeirianau 

ar gyfer adfer glaswelltiroedd yng 

Nghwm Aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadau Tegeirian Brych (Dactylorhiza 

fuchsii) yn egino mewn dysgl petri 

gyda help ffwng symbiotig. Pan 

fyddant yn ddigon aeddfed, bydd 

posib tyfu’r planhigion ym 

mholydwnnel cymunedol yr INCC 

cyn eu plannu yn y diwedd mewn 

glaswelltiroedd wedi’u hadfer yng 

Nghwm Aman. 

Bloc ffwng 

Hadau’n egino 
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Cyllid  

Mae canlyniadau cyfnod adrodd y 

flwyddyn ariannol gyfredol 

(2019/2020) wedi rhagori ar 

ddisgwyliadau’r Ymddiriedolwyr.  

 

Roedd cyfanswm yr incwm am y 

flwyddyn yn £48,574 gyda £9,905 yn 

ddigyfyngiad a £38,66 yn grantiau 

cyfyngedig a rhoddion. O ran 

gwariant, gwelwyd cyfanswm o 

£22,662, gyda £17,167 yn wariant 

grant a gwariant prosiectau.        

 

Ar ddiwedd y cyfnod adrodd 

(2019/2020) roedd gan yr INCC 

asedau ariannol oedd yn dod i 

gyfanswm o £26,662 gyda £21,902 

yn cynnwys cyllid digyfyngiad a 

grantiau, £4,760 yn gyllid 

digyfyngiad ac o’r cyfanswm hwn 

roedd £1,522 yn Arian Wrth Gefn 

dynodedig.  

 

Diolch yn fawr 

Mae popeth mae’r INCC wedi’i 

gyflawni yn ystod y 12 mis 

diwethaf wedi bod oherwydd 

cefnogaeth hael ein cyllidwyr, ein 

gwirfoddolwyr a’n haelodau.                            

 

Diolch yn fawr. 
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