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Cyflwyniad 
 
Fel Prifysgol, mae gennym ddyletswydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i 
gynnal a gwella bioamrywiaeth ym mhob rhan o weithgareddau'r Brifysgol, gan hybu 
gwytnwch ecosystemau wrth wneud hynny. Er mwyn cyflawni hyn, mae’r Brifysgol 
wedi ymrwymo i weithio o fewn chwe amcan Cynllun Adfer Natur Cymru, sydd â’r nod 
o helpu i wrthdroi’r dirywiad rydym yn ei weld mewn bioamrywiaeth yng Nghymru.  Yn 
ogystal â helpu’r Brifysgol i fod yn fwy cynaliadwy, bydd gweithio o fewn yr amcanion 
hyn hefyd yn helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer lles economaidd, 
amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
 
Dyma’r chwe amcan ar gyfer cynnal a gwella bioamrywiaeth: 
 

 Amcan 1: Ennyn diddordeb a hybu cyfranogiad a dealltwriaeth i wneud yn siŵr 
bod bioamrywiaeth yn cael ei wreiddio yn yr holl brosesau gwneud 
penderfyniadau ar bob lefel 
 

 Amcan 2: Diogelu’r rhywogaethau a’r cynefinoedd pwysicaf a gwella’r ffordd 
maent yn cael eu rheoli 
 

 Amcan 3: Gwella gwytnwch ein hamgylchedd naturiol drwy adfer cynefinoedd 
sydd wedi dirywio a chreu cynefinoedd newydd 
 

 Amcan 4: Mynd i'r afael â’r hyn sy'n rhoi’r pwysau mwyaf ar rywogaethau a 
chynefinoedd 

 

 Amcan 5: Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a’n gwaith monitro 
 

 Amcan 6: Sefydlu fframwaith llywodraethu a chynorthwyo i roi’r fframwaith 
hwnnw ar waith. 

Campysau Prifysgol De Cymru 
 
Mae gan y Brifysgol bum campws sydd wedi’u lleoli mewn gwahanol lefydd ac yn 
amrywio o ran maint.  Mae hyn yn ychwanegu at y gwaith cymhleth o gynnal a gwella 
bioamrywiaeth y campysau hyn gan fod pob tirwedd yn wahanol ac yn gorfod cael ei 
reoli'n unol â hynny.   
 
Trefforest 
 
Tua 16 hectar yw Campws Trefforest ac mae’n cynnwys sawl adeilad a chyfuniad o 
laswelltir wedi'i led-wella a glaswelltir amwynderol. Mae’n cynnwys llwyni sy’n ffurfio 
tirwedd meddal, ardal o goetir lled-naturiol, llawr caled gyda meysydd parcio, a choed 
cymysg wedi’u gwasgaru ar draws y Safle i gyd.  Mae coetiroedd lled-naturiol yn union 
i’r gorllewin, y gogledd-orllewin a’r de. 
 



3 
 

 
Campws Trefforest 

 
 
Glyn-taf 
 
Tua 6.4 hectar yw Campws Glyn-taf ac mae’n cynnwys sawl adeilad a chyfuniad o 
laswelltir wedi’i led-wella a glaswelltir amwynderol. Mae’n cynnwys llwyni sy’n ffurfio 
tirwedd meddal, llawr caled gyda meysydd parcio, a choed cymysg wedi’u gwasgaru 
o amgylch terfynau’r Safle i’r gogledd, y gogledd-ddwyrain, y dwyrain, y de-orllewin a'r 
de-ddwyrain. 
 

 
Campws Glyn-taf 
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Atrium 
 
Tua 1.5 hectar yw’r campws hwn ac mae’n cynnwys adeilad y campws, y glaswelltir 
amwynderol o'i amgylch, a llawr caled gyda maes parcio i’r gogledd. Mae gwrychoedd, 
llwyni a choed gwasgaredig o amgylch y maes parcio ac ar ochr ddwyreiniol y prif 
adeilad. Waliau cerrig uchel sy'n ffurfio’r terfynau i'r dwyrain a’r gorllewin. 
 

 
Campws Atrium 

 
Casnewydd 
 
Mae Campws Casnewydd wedi’i leoli mewn ardal drefol isel yng nghanol dinas 
Casnewydd. Mae’r safle'n mesur oddeutu 0.8 hectar ac mae’n cynnwys adeilad y 
campws a’r llawr caled sydd o'i gwmpas, gyda maes parcio bach yn y cefn. O amgylch 
y maes parcio mae gwrychoedd a llwyni wedi’u plannu, a choed wedi’u gwasgaru hwnt 
ac yma. 
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Campws Casnewydd 

 
Y Parc Chwaraeon 
 
Mae’r campws hwn yn mesur oddeutu 15 hectar ac mae’n cynnwys tri adeilad, 
glaswelltir amwynderol ar ffurf caeau chwarae, llawr caled gyda meysydd parcio, ac 
ardaloedd gyda choed cymysg a phrysgwydd i gyfeiriad y terfynau gogleddol, 
gorllewinol, dwyreiniol a deheuol, ac o fewn rhan ogledd-orllewinol y Safle. 
 

 
Campws y Parc Chwaraeon 

Cynefinoedd ar y Campws 
 
Mae'r Brifysgol yn cydnabod yr effaith y gallwn ei chael ar fioamrywiaeth yn ein 
campysau.  Yn 2018, cynhaliwyd Arolwg Cynefinoedd Cam 1 ym mhob campws er 
mwyn cael gwybod pa gynefinoedd sy'n bresennol a gallu creu llinell sylfaen ar gyfer 
gwneud gwelliannau. 
 
Roedd yr arolygon yn cynnwys cofnodi rhywogaethau ffawna amlwg, fel adar, 
amffibiaid ac ymlusgiaid, mamaliaid ac infertebratau, fel gloÿnnod byw a gwas y neidr, 
gan roi sylw penodol i unrhyw rywogaethau prin neu rai sy'n cael eu gwarchod. Ar 
wahân i asesiad allanol cryno, ni chafodd strwythurau wedi’u hadeiladu eu cynnwys 
yn yr arolwg hwn.  
 
Roedd yr arolygon yn nodi nifer o safleoedd cynefinoedd a rhywogaethau a oedd yn 
bresennol ym mhob campws, y technegau oedd yn cael eu hawgrymu ar gyfer eu 
rheoli er mwyn cynnal bioamrywiaeth, a thechnegau y gellid eu defnyddio i’w hybu a’i 
wella.  Mae’r canlyniadau i'w gweld yn y ddau dabl isod:  



6 
 

Math o Gynefin Lleoliad Techneg ar gyfer Rheoli Techneg ar gyfer Gwella 

Coetir llydanddail 
lled-naturiol 

Trefforest Pan fydd cyfleoedd yn codi, plannu coed cynhenid i gymryd lle'r rhai 
nad ydynt yn gynhenid 
 
Pan fyddwn yn mynd ati i reoli'r coed, gellir llifio a stacio unrhyw 
doriadau i greu pentyrrau o goed 
 
Dylid ymgymryd â gwaith i gael gwared ar unrhyw lwyni estron 
goresgynnol, fel Rhododendron 

 

Coetiroedd 
cymysg a choed 
gwasgaredig sydd 
wedi’u plannu 

Y Parc 
Chwaraeon 

Gwneud gwaith rheoli er mwyn gwella gwerth cynefinoedd ar gyfer 
bioamrywiaeth 

Ail-blannu gan ddefnyddio 
rhywogaethau cynhenid, agor 
canopi’r coed i greu llennyrch a 
rhodfeydd, rheoli ymylon 
coetiroedd i gael mwy o 
amrywiaeth o flodau 

Glaswelltir 
amwynderol 

Trefforest, 
Glyn-taf,  
Atrium, Y 
Parc 
Chwaraeon 

Byddai modd gwella ymhellach unrhyw ardaloedd o laswelltir lle nad 
oes llawer o fynediad i bobl drwy dorri llai ar y glaswellt – dwywaith y 
flwyddyn, ddechrau’r gwanwyn a diwedd yr haf yn unig 
 
Rheoli er mwyn gwella bioamrywiaeth glastir 

Ail-hadu gyda hadau amrywiol 
flodau gwyllt cynhenid pan fydd 
hynny’n briodol 

Llwyni a choed 
cymysg wedi’u 
gwasgaru 

Trefforest, 
Glyn-taf, 
Atrium, 
Casnewydd, 
Y Parc 
Chwaraeon 

 Plannu coed cynhenid pan fydd 
modd 
 
Plannu planhigion sy'n cynnwys 
llawer o neithdar 

Cwrs dŵr Trefforest, 
Glyn-taf 

Lle mae’r coed yn bwrw cysgod dros gyrsiau dŵr, byddai mynd ati’n 
ofalus i agor y canopi uwchben yn rhoi mwy o gyfle i blanhigion dyfrol 
ffynnu 
 
Rheoli Jac y Neidiwr (goresgynnol, estron) 

 

Adeilad Glyn-taf, 
Atrium 

Dylai ecolegydd trwyddedig sy'n meddu ar gymwysterau priodol 
gadarnhau clwydfannau. Gan ddibynnu ar ganlyniad yr asesiad 
hwnnw, gellir argymell dulliau rheoli sy'n benodol ar gyfer y safle a’r 
rhywogaeth. 

Cyflwyno blychau adar 
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Perthi cyfan, 
llawn 
rhywogaethau 
cynhenid 

Trefforest, 
Atrium, 
Casnewydd 

Gwaith rheoli er mwyn cynyddu uchder a gwerth ar gyfer 
bioamrywiaeth 

Creu gwrychoedd newydd 
cynhenid cyfoethog eu 
rhywogaethau ac ychwanegu neu 
blannu gwrychoedd newydd yn lle 
rhai addurniadol/estron. 

 
Math o Rywogaeth Lleoliad Techneg ar gyfer Gwella 

Ystlum Mawr Trefforest, 
Glyn-taf, 
Casnewydd, 
Y Parc 
Chwaraeon 

Blychau ystlumod 

Ystlum Lleiaf Cyffredin Trefforest, 
Glyn-taf, 
Casnewydd, 
Y Parc 
Chwaraeon 

Blychau ystlumod 

Ystlum Lleiaf Soprano Trefforest, 
Glyn-taf 

Blychau ystlumod 

Ystlum Hirglust Trefforest Blychau ystlumod 

Ystlum Pedol Lleiaf Trefforest Blychau ystlumod 

Ystlumod Myotid Myotis Y Parc 
Chwaraeon 

Blychau ystlumod 

Adar (amrywiol) Trefforest, 
Glyn-taf 
Atrium, 
Casnewydd, 
Y Parc 
Chwaraeon 

Blychau gwenoliaid; Blychau adar y to; Blychau ar gyfer adar y coed 

Infertebratau (amrywiol) Trefforest, 
Glyn-taf, 
Atrium, 
Casnewydd, 
Y Parc 
Chwaraeon 

Planhigion sy'n cynnwys llawer o neithdar; blychau trychfilod 
 
Rheoli’r gwrychoedd a’r planhigion sy’n cynnwys llawer o neithdar yn well; blychau trychfilod 
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Neidr ddefaid Glyn-taf Rheoli glaswelltir wedi'i wella 
 
Creu lleoedd addas i ymlusgiaid aeafgysgu 
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Amcanion a Thargedau 
 
Yn dilyn Arolygon Cynefinoedd Cam 1, mae nifer o amcanion a thargedau wedi cael 
eu gosod ym mhob campws ar gyfer pob math o gynefin a rhywogaeth: 
 
Amcan 1: Cynyddu nifer y coed cynhenid yn ein campysau drwy waith rheoli coed 
 

Targed – Sicrhau bod unrhyw waith prosiect allanol yn cynnwys plannu 
rhywogaethau coed cynhenid newydd. 

 
Amcan 2: Gwella amrywiaeth y blodau a’r rhywogaethau yn ein campysau 
 

Targed – Rheoli coetiroedd i greu mannau lle mae canopi’r coed yn cael ei agor 
i ffurfio llennyrch a rhodfeydd 
 
Targed – Ail-hadu rhannau priodol o laswelltir gan ddefnyddio hadau blodau 
gwyllt cynhenid 

 
Amcan 3: Cynyddu nifer y planhigion sy’n cynnwys llawer o neithdar ar ein campysau 
 

Targed – Prynu planhigion cynhenid sy’n cynnwys llawer o neithdar i'w plannu  
 
Amcan 4: Ceisio cael gwared ar y rhywogaethau goresgynnol estron yn ein 
campysau, fel Jac y Neidiwr, yn gyfan gwbl 
 

Targed – Sicrhau bod cynlluniau rheoli priodol yn cael eu rhoi ar waith i gael 
gwared ar y rhywogaethau hyn mewn ffordd gyfrifol, gan gadw cofnod o unrhyw 
rywogaethau sy'n cael eu gwaredu 

 
Amcan 5: Gwella presenoldeb rhywogaethau yn ein campysau  
 

Targed – Gosod blychau gwenoliaid, blychau adar y to, blychau trychfilod a 
blychau ystlumod ym mhob un o’n campysau 

 
Amcan 6: Gwella cynefin y Neidr Ddafad yng nghampws Glyn-taf 
 

Targed – Creu lle i ymlusgiaid aeafgysgu mewn man addas wrth ymyl Coeden 
Castanwydden y Meirch yng Nglyn-taf Uchaf 

 
Amcan 7: Hybu ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth ymhlith staff a myfyrwyr 
 

Targed – Helpu myfyrwyr a staff gyda gwaith cwrs a gwaith maes yn ein 
campysau  
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Monitro 
 
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gyflawni’r amcanion a’r targedau uchod o fewn cyfnod 
y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth hwn, sef tair blynedd.  Bydd pob un o’r amcanion 
a’r targedau uchod yn cael eu monitro'n rheolaidd. Os byddwn yn gwyro oddi wrth 
gyflawni’r rhain, bydd hyn yn cael ei gofnodi a’i gyfiawnhau fel y bo angen. 
 

Dolenni Defnyddiol 
 
Mae gwybodaeth am Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ar gael yn: 
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/180314-section-6-guidance-cy.pdf  
 
 
Gellir gweld Arolygon Cynefinoedd Cam 1 2018 drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 
https://various2.southwales.ac.uk/estates-and-
facilities/cymraeg/cynaliadwyedd/bioamrywiaeth/  
 

https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/180314-section-6-guidance-cy.pdf
https://various2.southwales.ac.uk/estates-and-facilities/cymraeg/cynaliadwyedd/bioamrywiaeth/
https://various2.southwales.ac.uk/estates-and-facilities/cymraeg/cynaliadwyedd/bioamrywiaeth/

