
 
 
Byddwn yn gwrthdroi’r dirywiad 
mewn bioamrywiaeth drwy 
ganolbwyntio ar ddatblygu 
rhwydweithiau sy’n ecolegol gydnerth, 
yn fwy amrywiol, yn ehangach, mewn 
cyflwr ecolegol gwell ac yn fwy 
cydgysylltiedig. 

Mae’n ffaith amlwg bod bioamrywiaeth yn dal i ddirywio ar lefel ryngwladol. Yn 

anffodus, nid yw Ardaloedd Gwarchodedig y DU, gan gynnwys Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog, wedi’u heithrio rhag y duedd hon.



ADFER NATUR

Dim ond trwy gydweithio y gellir adfer natur ar raddfa 

ystyrlon, a hynny ar draws ffiniau daearyddol a 

defnyddiau tir gwahanol, gan gynnwys yr holl bobl, 

dros flynyddoedd, ac weithiau, dros genedlaethau 

lawer.

 

Mae’r heriau yn rhy fawr i unrhyw un asiantaeth 

lywodraethol, sefydliad anllywodraethol, cymuned neu 

dirfeddiannwr i fynd i’r afael â nhw ar eu pennau’u 

hunain, ac felly bydd y polisi hwn yn cael ei weithredu 

drwy’r Bartneriaeth Natur Leol, fel fforwm ar gyfer 

arloesedd, rhyddid meddwl, a dadleuon sy’n seiliedig ar 

dystiolaeth i gyflawni ei Gynllun Gweithredu i Adfer 

Natur, gan wneud y mwyaf o’i arbenigedd ac ymateb 

yn effeithiol i gyfleoedd i weithio ar y cyd fel bo modd.  

Rydym yn awyddus i annog mwy o sefydliadau i ddod 

yn fwy gweithredol mewn mwy o lefydd am fwy o’r 

amser ar draws eu Parc Cenedlaethol.

 

Rydym yn defnyddio’r ymgynghoriad hwn i annog 

pawb i ymrwymo i’n helpu i roi’r polisi hwn ar waith. 

Mae gennym ddiddordeb yn syniadau pobl eraill, ac 

rydym yn agored i arbenigedd a syniadau’n partneriaid.

 

 

 

 

 

 

Mae bioamrywiaeth wrth wraidd ein hamgylchedd 

naturiol a’r buddiannau lluosog a ddarperir gan 

ecosystemau iach, gweithredol, megis dŵr glân, 

peilliad, a dal a storio carbon.  Hefyd, mae yna  

werth cynhenid difesur i fioamrywiaeth.  O ystyried 

yr heriau sy’n wynebu bioamrywiaeth a’n 

dibyniaeth ar y byd naturiol am ein llesiant corfforol 

a meddyliol, awgrymwyd ein bod wedi cyrraedd 

man di-droi’n-ôl, a’i bod hi’n annhebygol bellach y 

gellir gwrthdroi dirywiad natur.  O ganlyniad, mae 

ein bodolaeth dan fygythiad, ac mae angen 

gweithredu ar frys.  Mae’r Parc Cenedlaethol yn fan 

lle gall pethau mawr ddigwydd.  Mae nifer o’r 

cyfleoedd i adfer byd natur yn y Parc wedi’u gosod 

o fewn ecosystemau a chynefinoedd o faint, 

graddfa ac ansawdd eithriadol.

 

 

 

                         

Byddwn yn cydnabod cynnydd fel gwelliant o ran 

iechyd ecolegol ac yn ei weld trwy ddadansoddi 

arwyddion hanfodol sydd wedi’u harolygu a’u 

monitro’n benodol.

Bydd y Bartneriaeth Natur Leol yn parhau i weithio 

gyda Phrifysgolion a sefydliadau addysgol eraill i gael 

gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Rhwydweithiau sy’n ecolegol gydnerth, sy’n fwy 

amrywiol, yn ehangach, mewn cyflwr ecolegol gwell ac 

yn fwy cydgysylltiedig.

 

Yn ogystal, byddwn wedi: 

 

Gwella’n tystiolaeth, dealltwriaeth a’n dull o 

fonitro cydnerthedd ecolegol.

Uno gweithredu lleol i adfer natur a sicrhau ei 

fod wedi’i integreiddio â chynlluniau a 

strategaethau adnoddau naturiol perthnasol.

Cynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd lleol 

drwy warchod y cynefinoedd lled-naturiol 

presennol, adfer cynefinoedd sydd wedi 

dirywio, a chreu cynefinoedd newydd.

Nodi a chymryd camau wedi’u targedu ar gyfer 

rhywogaethau a chynefinoedd allweddol fel 

rhan o raglen weithredu integredig ehangach i 

adfer natur; ac

Ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol 

ynghylch adferiad natur gan ddefnyddio iaith a 

thechnegau gwahanol i danlinellu perthnasedd 

natur i bob un ohonom, a thrwy hynny sicrhau 

bod yna ymgysylltu a gweithredu ar bob lefel.
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Pam mae hyn yn bwysig? Beth fydd yn arwydd o lwyddiant?

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient



