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Mae'n adeiladu ar lwyddiant a sylfeini'r cynllun cyntaf ac yn amlinellu 
sut y byddwn yn diogelu ac yn gwella bioamrywiaeth tra'n darparu 
ystâd well, fwy integredig a mwy cynaliadwy yn y brifysgol.  
 
Mae'r cynllun hwn yn rhoi'r dasg o gyflawni deg amcan allweddol i'r 
Brifysgol, a bydd cydweithio ac ymgysylltu'n agos â'n budd-ddeiliaid i 
sicrhau'r manteision mwyaf posibl i fioamrywiaeth yn allweddol i 
gyflawni'r amcanion hyn.  

Mae'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth (BAP) 
hwn yn ffurfioli cyfrifoldeb y Brifysgol i warchod 
bioamrywiaeth ac yn llywio camau gweithredu 
o ddydd i ddydd ar gyfer ein hystâd heddiw ac 
yn y dyfodol. 

CYFLWYNIAD

MAE'R CYNLLUN 
YN AMLINELLU 
SUT Y BYDDWN 
YN GWARCHOD 
A GWELLA 
BIOAMRYWIAET
H WRTH 
DDARPARU 
YSTÂD 
BRIFYSGOL 
WELL, FWY 
INTEGREDIG A 
MWY 
CYNALIADWY.



Ymagwedd fyd-eang o fynd i’r afael â’r dirywiad hwn 
mewn bioamrywiaeth yw drwy Nodau Datblygu 
Cynaliadwy (NDCau) y Cenhedloedd Unedig (CU), 
sef dau ar bymtheg o ddyheadau a fabwysiadwyd yn 
2015 ar gyfer adeiladu ar egwyddor y Cenhedloedd 
Unedig o “adael neb ar ôl”. Y Nodau yw'r glasbrint i 
gyflawni dyfodol gwell a mwy cynaliadwy i bawb 
gyda nodau sy'n cwmpasu ystod eang o heriau byd-
eang.  
 
Mae pob nod yn gydgysylltiedig; fodd bynnag, gall 
rhai nodau effeithio’n uniongyrchol ar 
fioamrywiaeth, neu’n anuniongyrchol drwy reoli’r 
byd naturiol yn gywir, yn benodol:  
 
• NDC 3: Iechyd Da  
• NDC 4: Addysg o Ansawdd 
• NDC 11: Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy 
• NDC 13: Gweithredu Hinsawdd 
• NDC 15: Bywyd ar y Tir 
 
Mae ymgysylltu â'r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn 
galluogi dull newid sylweddol cydweithredol trwy 
gysylltu amcanion a thargedau.  
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Mae bioamrywiaeth yn derm a 
ddefnyddir i ddisgrifio helaethrwydd ac 
amrywiaeth pethau byw ar y ddaear, o 
famaliaid i bryfed, o ffyngau i goed i 
flodau gwyllt, y cynefinoedd y maent yn 
byw ynddynt a’r cymunedau y maent yn 
eu ffurfio. Mae bioamrywiaeth yn 
cefnogi popeth ym myd natur sydd ei 
angen arnom i oroesi: bwyd, dŵr glân, 
meddyginiaeth a lloches. 

BETH YW  
BIOAMRYWIAETH?

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2023-2026

BETH YW CYNLLUN GWEITHREDU 
BIOAMRYWIAETH?  
 
Mae cynllun gweithredu bioamrywiaeth yn gwerthuso'r 
rhestr gyfredol o gynefinoedd a rhywogaethau, yn 
ystyried eu statws cadwraeth, yn cynnig targedau ar gyfer 
eu cadw a'u gwella ac yn sefydlu rhaglen ymarferol o 
gamau gweithredu i gyrraedd y targedau hynny. Dylai 
hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer cydweithio, partneriaethau 
cymunedol lleol a chodi ymwybyddiaeth o'r angen i 
warchod a gwella bioamrywiaeth mewn cyd-destun lleol.  
 
 

BYGYTHIAD I FIOAMRYWIAETH  
 
Yn fyd-eang, mae bioamrywiaeth wedi dirywio’n gyflym 
dros yr hanner can mlynedd diwethaf, gyda goblygiadau 
difrifol i iechyd a lles dynol, gwydnwch cymdeithasol a 
datblygu cynaliadwy.  
 
Gan gydnabod y difrod cynyddol i natur, mae'r 
Cenhedloedd Unedig wedi sefydlu Degawd Adfer 
Ecosystemau'r Cenhedloedd Unedig 2021-2030 i rwystro, 
atal a gwrthdroi diraddiad ecosystemau ar bob cyfandir 
ac ym mhob cefnfor. Byddai ymrwymiad a gweithredu ar 
warchod natur ac adfer ecosystemau yn darparu 
cefnogaeth sylweddol i roi terfyn ar dlodi, brwydro yn 
erbyn newid hinsawdd ac atal difodiant torfol o 
rywogaethau.  
 
Fel y cyd-destun polisi rhyngwladol mwyaf trosfwaol, nod 
Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw 
amddiffyn, ymhlith pethau eraill, adnoddau naturiol a 
bioamrywiaeth ar y tir ac o dan y dŵr.  

 
BIOAMRYWIAETH TRWY NODAU 
DATBLYGU CYNALIADWY'R 
CENHEDLOEDD UNEDIG 

Cyfeirnod: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/ 
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Yng Nghymru, bu'r Adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2019 dynnu sylw at ddirywiad 
parhaus ym mywyd gwyllt Cymru ynghyd â newidiadau eang yn amlder, dosbarthiad 
ac ecoleg bywyd gwyllt oherwydd newid yn yr hinsawdd. 

Y CYD-DESTUN 
CENEDLAETHOL 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2023-2026

Fel Prifysgol, mae dyletswydd arnom o dan Adran 6 Deddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i gynnal a gwella 
bioamrywiaeth ar draws holl swyddogaethau’r Brifysgol a 
thrwy hynny hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau. Er 
mwyn cyflawni hyn, mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i 
weithio tuag at chwe amcan Cynllun Gweithredu Adfer 
Natur Cymru (NRAP), sydd wedi'u nodi i gyfrannu at 
wrthdroi dirywiad bioamrywiaeth yng Nghymru.   
 
Bydd gweithio tuag at yr amcanion hyn nid yn unig yn 
helpu’r Brifysgol i ddod yn fwy cynaliadwy ond bydd hefyd 
yn cyfrannu at geisio’r canlyniadau gorau ar gyfer llesiant 
economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol 
Cymru fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.   
 
Chwe amcan yr NRAP (2015) i gynnal a gwella 
bioamrywiaeth yw:  
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AMCAN 1: YMGYSYLLTU A CHEFNOGI 
CYFRANOGIAD A DEALLTWRIAETH I WREIDDIO 
BIOAMRYWIAETH YN Y BROSES O WNEUD 
PENDERFYNIADAU AR BOB LEFEL.  
 
AMCAN 2: DIOGELU RHYWOGAETHAU A 
CHYNEFINOEDD O'R PWYS MWYAF A 
GWELLA'R MODD Y CÂNT EU RHEOLI.  
 
AMCAN 3: CYNYDDU GWYTNWCH EIN 
HAMGYLCHEDD NATURIOL TRWY ADFER 
CYNEFINOEDD DIRADDIEDIG A CHREU 
CYNEFINOEDD.  
 
AMCAN 4: MYND I'R AFAEL Â PHWYSAU 
ALLWEDDOL AR RYWOGAETHAU A 
CHYNEFINOEDD.  
 
AMCAN 5:  GWELLA EIN TYSTIOLAETH, EIN 
DEALLTWRIAETH A'N MONITRO.  
 
AMCAN 6: RHOI FFRAMWAITH 
LLYWODRAETHU A CHYMORTH AR GYFER 
CYFLAWNI AR WAITH.  
 

Yn 2020-21, diweddarwyd NRAP i gynnwys pum thema ar 
gyfer gweithredu er mwyn cyflawni’r chwe amcan. Y pum 
thema hyn yw: 

THEMA 1: CYNNAL A GWELLA 
RHWYDWEITHIAU ECOLEGOL GWYDN.  
 
THEMA 2: CYNYDDU GWYBODAETH A 
THROSGLWYDDO GWYBODAETH.  
 
THEMA 3: GWIREDDU BUDDSODDIAD A 
CHYLLID NEWYDD.  
 
THEMA 4: UWCHSGILIO A'R GALLU I 
GYFLAWNI.  
 
THEMA 5: PRIF FFRYDIO, LLYWODRAETHU, 
AC ADRODD AR GYNNYDD.  
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CAMPYSAU PDC

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2023-2026

Mae gan y Brifysgol bum campws mewn lleoliadau amrywiol ar draws De-ddwyrain 
Cymru, gyda phob un yn amrywio o ran maint a chyfansoddiad. Mae hyn yn 
ychwanegu at gymhlethdod cynnal a gwella bioamrywiaeth y campysau hyn, gan 
fod tirwedd pob campws yn wahanol a rhaid ei reoli yn unol â hynny. 

CAMPWS Y PARC 
CHWARAEON 
 
Mae Campws y Parc Chwaraeon ar Ystâd 
Ddiwydiannol Trefforest ac mae'n mesur 
tua 15ha. Mae'n cynnwys tri adeilad ar y 
campws, glaswelltir amwynder ar ffurf 
caeau chwarae, llain galed gyda meysydd 
parcio ac ardaloedd o blanhigion cymysg a 
phrysgwydd coediog o fewn chwarter 
gogledd-orllewin y safle ac ar hyd y ffiniau 
i'r gogledd, gorllewin, dwyrain a'r de.  

CAMPWS CAERDYDD 
 
Mae Campws Caerdydd mewn lleoliad 
trefol yng nghanol dinas Caerdydd. Mae'n 
mesur tua 1.5ha ac yn cynnwys adeilad y 
campws, glaswelltir amwynder a llain 
galed gyda maes parcio i'r gogledd. Mae 
ardaloedd o wrychoedd wedi'u plannu, 
coed a llwyni gwasgaredig yn 
amgylchynu'r maes parcio ac yn bresennol 
i'r dwyrain o'r prif adeilad. Waliau cerrig 
uchel sy'n darparu'r ffiniau dwyreiniol a 
gorllewinol. 

CAMPWS CASNEWYDD 
 
Mae Campws Casnewydd wedi’i leoli 
mewn lleoliad trefol, isel yng nghanol 
dinas Casnewydd ar hyd yr Afon Wysg.   
Mae'r safle yn mesur tua 0.8ha ac yn 
cynnwys adeilad y campws a'r llain galed 
o'i amgylch gyda maes parcio bychan yn y 
cefn. Mae ardaloedd o wrychoedd wedi'u 
plannu, coed a llwyni gwasgaredig yn 
amgylchynu'r maes parcio.  

CAMPWS TREFFOREST 
 
Mae Campws Trefforest yn mesur tua 16ha 
ac mae’n cynnwys adeiladau niferus ar y 
campws, llain galed gyda meysydd parcio, 
cymysgedd o amwynder a glaswelltir 
wedi’i led-wella, gyda phlanhigion llwyni 
wedi’u cyflwyno yn ffurfio tirweddu 
meddal, ardal o goetir lled-naturiol, a 
choed gwasgaredig cymysg ledled y safle. 
Mae'r safle yn union gyfagos i barhad o 
goetir lled-naturiol i'r gorllewin, gogledd-
orllewin a de. 

CAMPWS GLYN-TAF 
 
Mae Campws Glyn-taf yn mesur tua 6.4ha 
ac mae’n cynnwys adeiladau niferus ar y 
campws, llain galed gyda meysydd parcio, 
cymysgedd o amwynder a glaswelltir 
wedi’i led-wella, gyda phlanhigion llwyni 
wedi’u cyflwyno yn ffurfio tirweddu 
meddal, a choed gwasgaredig cymysg o 
amgylch y ffiniau i’r gogledd, gogledd-
ddwyrain, dwyrain, de-ddwyrain a de-
orllewin. 
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Mae'r Brifysgol yn cydnabod yr effaith y gallwn ei chreu ar fioamrywiaeth ein 
campysau. Yn 2018, cynhaliwyd Arolwg Cynefin Cam 1 i ddeall y cynefinoedd sy’n 
bresennol ar bob un o’n campysau ac i greu gwaelodlin ar gyfer gwelliannau i’w 
gwneud. 

CYNEFINOEDD AR Y 
CAMPWS

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2023-2026

Roedd yr arolygon yn cynnwys cofnodi rhywogaethau 
ffawna gweladwy, megis adar, herptilau (h.y. amffibiaid ac 
ymlusgiaid), mamaliaid, ac infertebratau, megis glöynnod 
byw a gweision y neidr, gan roi sylw arbennig i bresenoldeb 
unrhyw rywogaethau prin neu warchodedig. Ni 
chynhwyswyd strwythurau adeiledig yn yr arolwg hwn y tu 
hwnt i asesiad allanol byr.  

Nododd yr arolygon nifer o safleoedd cynefinoedd a 
rhywogaethau sy'n bresennol ar bob campws, y technegau 
rheoli a awgrymwyd y dylid eu defnyddio i gynnal 
bioamrywiaeth, yn ogystal â'r technegau y gellid eu 
defnyddio i'w gwella.  
 
Ers 2018, mae’r Brifysgol wedi gweithredu ar ganfyddiadau 
Arolwg Cynefin Cam 1, gan roi'r technegau rheoli a gwella a 
awgrymwyd ar waith.   

LLWYDDIANNAU CYNLLUN 
GWEITHREDU 
BIOAMRYWIAETH 2019-
2022
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Roedd y cynllun blaenorol yn nodi saith amcan craidd gyda chamau gweithredu 
cyfatebol, a thros gyfnod y cynllun hwnnw, rhoddwyd nifer o fentrau ar waith i wella 
bioamrywiaeth. Mae’r rhain i’w gweld yn Atodiad 1. 



Mae’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth hwn yn nodi’r egwyddorion y bydd 
Prifysgol De Cymru yn eu cwmpasu i sicrhau ein bod yn diogelu, yn gwella ac yn 
hyrwyddo bywyd gwyllt, bioamrywiaeth a’n hecosystemau drwy gydol ein 
gweithrediadau. Nid yw’r cynllun yn ddiben ynddo’i hun, ond yn hytrach yn ddogfen 
esblygol a luniwyd i’w haddasu a’u diweddaru i sicrhau aliniad â blaenoriaethau 
bywyd gwyllt a chadwraeth Cymru. 

AMCANION

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2023-2026
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AMCAN 2: CYNYDDU 
POBLOGAETH AC 
AMRYWIAETH Y COED 
BRODOROL AR 
GAMPYSAU PDC 
TRWY REOLI COED    
TARGEDAU   
• Rheoli ardaloedd coetir i annog amrywiaeth strwythurol  
  a chyfansoddiadol o haen y ddaear i fyny.    
• Nodi ardaloedd ar bob campws lle mae cyfle i blannu  
  rhywogaethau coed brodorol.   
• Dewis rhywogaethau coed i'w plannu ar sail egwyddor  
  'y goeden iawn ar gyfer y lle iawn'.   
• Ar gampysau Pontypridd, dewis rhywogaethau coed  
  sy’n frodorol i’r ardal, gyda chyngor gan y  
  Partneriaeth(au) Natur Lleol i gynnal patrymau  
  dosbarthiad naturiol.   
• Sicrhau, os collir unrhyw blanhigfeydd, bod planhigion  
  yn cael eu plannu yn eu lle.   
 
 

AMCAN 3: CYNYDDU 
POBLOGAETH AC 
AMRYWIAETH Y 
RHYWOGAETHAU 
BLODEUOL AR BOB 
CAMPWS    
TARGEDAU   
• Sicrhau bod gan gampysau amrywiaeth o blanhigion  
  llawn neithdar i gynnal pryfed peillio drwy gydol y  
  flwyddyn.   
• Sicrhau bod y stoc o blanhigion yn ffynhonnell fwyd  
  naturiol i fywyd gwyllt trwy gydol y flwyddyn (e.e. aeron,  
  hadau, cnau).     
• Plannu bylbiau blodau, gan ffafrio mathau brodorol lle  
  bo modd.   
• Ystyried hyfywedd waliau/toeau/pileri byw neu debyg i  
  gynyddu mannau gwyrdd, yn enwedig ar gampysau  
  trefol.   
• Annog blodau gwyllt brodorol i dyfu mewn ardaloedd o  
  laswelltir.  

AMCAN 4: RHEOLI 
TIRWEDDU A 
GLASWELLTIR I 
GEFNOGI BYWYD 
GWYLLT    
TARGEDAU   
• Ceisio osgoi torri 'chwyn' (e.e. dant y llew, ac ati) yn  
  gynnar yn y gwanwyn.   
• Mabwysiadu polisi 'Dim Torri ym Mai' a thorri llai yn  
  ystod yr haf.   
• Gadael rhai ardaloedd o laswellt yn hir yn rheolaidd.   
• Ystyried mabwysiadu cynllun rheoli glaswellt blodau  
  gwyllt ‘torri a chasglu’.   
• Cynnal arolygon o gampysau Pontypridd i sefydlu  
  presenoldeb ffyngau prin.   
• Torri perthi a llwyni rhwng mis Medi a mis Chwefror er  
  mwyn osgoi’r prif dymor nythu adar. Lle nad yw'n bosibl,  
  gwirio am nythod adar gweithredol cyn torri.  
 
 

AMCAN 5:  
DEFNYDDIO DULLIAU 
GWELLA PRIDD SY’N 
LLEIHAU’R 
POSIBILRWYDD O 
NIWED YN LLEOL NEU 
YMHELLACH I 
FFWRDD  
TARGEDAU   
• Osgoi defnyddio plaladdwyr a gwrtaith cemegol lle bo  
  modd er mwyn lleihau'r effaith ar fywyd gwyllt. Lle nad  
  oes modd osgoi hynny, gwneud defnydd cyfrifol o  
  gemegau ac ystyried y posibilrwydd o ddŵr ffo, ac ati.  
 
• Defnyddio compost heb fawn.  

Byddwn yn cynnwys bioamrywiaeth yn ein penderfyniadau 
a'n gweithrediadau fel safon wrth gyflawni prosiectau 
adeiladu, gwaith cynnal a chadw a gwaith tiroedd a rheoli 
asedau. Bydd hyn yn ein galluogi i reoli ein risgiau 
amgylcheddol yn well mewn ffordd addasol trwy gynllunio, 
monitro, adolygu a, lle bo'n briodol, newid ein camau 
gweithredu. Mae hyn yn cynnwys chwilio am gyfleoedd fel 
mater o drefn i wella gwytnwch ein hecosystemau drwy 
fentrau megis rheoli llystyfiant wedi’i dargedu a phlannu 
coed yn strategol.  
 
Mae’r amcanion a’r targedau canlynol wedi’u datblygu ar 
gyfer 2023-2026. Mae’r amcanion a’r targedau hyn yn 
adeiladu ar y camau a gymerwyd ers Arolwg Cynefin Cam 1 
2018 drwy Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2019-2022 y 
Brifysgol ac yn cael eu llywio gan gyngor Partneriaethau 
Natur Lleol. Mae’r amcanion a’r targedau hefyd yn ehangu 
cwmpas yr effaith y gallai PDC ei chael ar fioamrywiaeth, 
gan gydnabod y gallai ein camau gweithredu a’n 
gweithrediadau gael effaith y tu hwnt i’r ardal leol.  
 

AMCAN 1:  
CREU SYSTEM I 
FONITRO DATA 
BIOAMRYWIAETH PDC  
TARGEDAU   
• Sefydlu cronfa ddata fewnol i gasglu data meintiol am  
  rywogaethau ar y campws.   
• Asesu'r stoc bresennol o blanhigion ar bob campws a  
  defnyddio'r data hwn i hysbysu cyfansoddiad planhigion  
  yn y dyfodol (h.y. mewn perthynas â rhywogaeth, oedran,  
  nifer/ardal, ac ati).     
• Adolygu'r data bioamrywiaeth hwn yn rheolaidd i fonitro  
  cynnydd.   
• Rhannu data bioamrywiaeth gyda Chanolfan Cofnodion  
  Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWBReC).  
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Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2023-2026
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AMCAN 9:  
HYBU 
YMWYBYDDIAETH O 
FIOAMRYWIAETH 
YMHLITH MYFYRWYR 
A STAFF.   
TARGEDAU   
• Cynorthwyo myfyrwyr a staff gyda gwaith maes  
  ar gampysau  PDC.    
• Trefnu digwyddiadau bioamrywiaeth y gall myfyrwyr a 
  staff eu mynychu.    
• Paratoi arwyddion neu negeseuon eraill i egluro unrhyw  
  newidiadau y gallai pobl ar y campws eu cwestiynu (e.e.  
  gadael y glaswellt yn hir, ac ati).   
• Gweithio gyda Chyfathrebu PDC i roi cyhoeddusrwydd i  
  arferion da, gan ystyried amseriad cyhoeddiadau (e.e. i  
  gyd-fynd â digwyddiadau mewnol ac allanol er mwyn  
  sicrhau'r cyhoeddusrwydd mwyaf).   
• Ceisio cefnogaeth arbenigol gan ein cyflenwyr a  
  chontractwyr tiroedd i hybu ymglymiad cymunedol  
  mewn Bioamrywiaeth a darparu cyfleoedd i hyfforddi ac  
  uwchsgilio myfyrwyr a staff i wella amgylchedd allanol y  
  Brifysgol.  
 
 

AMCAN 10: ANNOG 
BIOAMRYWIAETH 
EHANGACH TRWY 
BOLISI BWYD PDC  
TARGEDAU   
• Archwilio’r posibilrwydd o gyrchu cynnyrch/llaeth/cig  
  sydd wedi’i gynhyrchu drwy ffermio organig neu  
  adfywiol.   
• Asesu sut y gall polisi bwyd PDC gefnogi datgoedwigo  
  byd-eang yn anuniongyrchol a defnyddio'r data hwn i  
  lywio polisi yn y dyfodol.  
 
 

AMCAN 6: CEISIO 
DILEU 
RHYWOGAETHAU 
ANFRODOROL, 
YMLEDOL FEL JAC Y 
NEIDIWR AR 
GAMPYSAU PDC   
TARGEDAU   
• Sicrhau bod cynlluniau rheoli priodol yn cael eu rhoi ar  
  waith i ddileu'r  rhywogaethau hyn mewn modd cyfrifol  
  gan gadw cofnodion o unrhyw rywogaethau a geir  
  gwared arnynt.    
• Tynnu unrhyw 'lwyni gardd' anfrodorol o goetir y  
  campws megis coed llawr-geirios, creigafal a chwyros a  
  allai gytrefu yn y coetir cyfagos.   
• Osgoi plannu rhywogaethau anfrodorol sy'n debygol o  
  ymledu ac o bosibl gytrefu ardaloedd cyfagos.  
 

AMCAN 7: CYNYDDU 
PRESENOLDEB 
RHYWOGAETHAU AR 
BOB CAMPWS   
TARGEDAU   
• Nodi’r rhywogaethau a’r cynefinoedd â blaenoriaeth ar  
  bob campws neu’n agos ato a defnyddio’r data hwn i  
  lywio’r ddarpariaeth o flychau adar/ystlumod/pryfaid, ac  
  ati.   
• Gosod llochesi gaeaf ar gyfer draenogod ar gampysau  
  Pontypridd.    
• Anelu at gyrraedd ardystiad Efydd Achrediad Campws  
  Cyfeillgar i Ddraenogod.    
• Nodi safleoedd priodol i greu gaeafgwsg i gynnal  
  ymlusgiaid megis nadroedd defaid ar gampysau  
  Pontypridd.   
• Nodi ardaloedd priodol ar adeiladau blaen agored lle  
  gellid gosod llwyfannau nythu i annog gwenoliaid i  
  nythu.   
• Nodi ardaloedd lle mae gwenoliaid y glennydd a jac-dos  
  yn nythu (e.e. y tyllau draenio yn waliau cynnal rhan isaf  
  maes parcio Trefforest) a sicrhau bod safleoedd o'r fath  
  yn parhau i fod yn addas ar gyfer nythu.   
• Defnyddio synwyryddion ystlumod sefydlog i sefydlu pa  
  rywogaethau sy'n ymweld â'r campysau.  
 
 

AMCAN 8: OSGOI 
DEFNYDDIO 
GORCHUDDION TIR 
SYNTHETIG AR Y 
CAMPWS (AC EITHRIO 
CAEAU CHWARAEON)  
TARGEDAU   
• Trefnu i'r gorchudd tir synthetig sydd ar gampws  
  Trefforest ar hyn o bryd gael ei symud a gosod  
  planhigion sy'n addas ar gyfer y safle yn ei le.   
 
• Osgoi prynu gorchudd tir synthetig at unrhyw ddefnydd  
  heblaw am ar gaeau chwaraeon.   
 
• Ystyried dewisiadau amgen sy’n fwy ecogyfeillgar wrth  
  ailosod unrhyw orchudd tir synthetig a ddefnyddir ar  
  gaeau chwaraeon, ac ati.  
 
• Ceisio osgoi palmantu dros ardaloedd a allai fod yn  
  addas ar gyfer plannu.  
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Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i gyflawni'r amcanion a'r targedau uchod o fewn 
cyfnod tair blynedd y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth hwn. Bydd pob un o'r 
amcanion a'r targedau uchod yn cael eu monitro'n rheolaidd. Bydd unrhyw wyriad o 
gyflawni'r rhain yn cael ei gofnodi a'i gyfiawnhau yn ôl yr angen. 

MONITRO

Bydd y tîm Ystadau a Chyfleusterau hefyd yn cydweithio i 
gynnal arolygon cynefinoedd a rhywogaethau lle bo 
angen er mwyn helpu i lywio rheolaeth briodol ar 
gynefinoedd, fflora a ffawna presennol. Bydd y Brifysgol 
yn cynnal arolygon coed ac yn anelu at gynnal arolygon 
gwrychoedd gyda'r bwriad o asesu eu cyfansoddiad, 
ansawdd a 'cysylltedd' ac i lywio arferion rheoli. 
 

Bydd y Brifysgol yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir 
gan arolygon proffesiynol ochr yn ochr â data a gesglir 
gan staff a myfyrwyr trwy eu gwaith a'u hastudiaethau i 
greu rhestr gynhwysfawr o amrywiaeth rhywogaethau a 
thueddiadau bioamrywiaeth.  
 
Mae gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol, codi 
ymwybyddiaeth a chynnal a gwella sgiliau bioamrywiaeth 
yn hanfodol i sicrhau bod y Cynllun Gweithredu 
Bioamrywiaeth hwn yn cael ei roi ar waith yn effeithiol.  
 

Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod cyfathrebu ac ymgysylltu yn agwedd bwysig ar reoli 
bioamrywiaeth yn effeithiol. Rhoddir gwybodaeth am fentrau bioamrywiaeth ar y 
tudalennau mewnrwyd Cynaliadwyedd a fforymau mewnol perthnasol. Mae 
gennym hefyd Grŵp Ffocws ymroddedig o unigolion ysbrydoledig a brwdfrydig o 
bob rhan o'r Brifysgol a fydd yn helpu i gydlynu'r gwaith o roi'r Cynllun Gweithredu 
hwn ar waith.  

CYFATHREBU AC ENNYN 
DIDDORDEB

Mae'r ardaloedd bioamrywiaeth presennol ar ein 
safleoedd wedi'u bwriadu nid yn unig ar gyfer bywyd 
gwyllt ond hefyd fel adnodd addysgol.  
 
Mae Taith Gerdded y Coetir ar Gampws Trefforest yn 
annog staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i archwilio’r 
amgylchedd ac yn gweithredu fel dihangfa er budd eu 
hiechyd a’u lles. Mae cynlluniau i uwchraddio'r ardal hon i 

gynyddu ymwybyddiaeth a hyrwyddo addysg ar gyfer 
bioamrywiaeth trwy osod byrddau gwybodaeth mewn 
safleoedd perthnasol, gwella seddi a chynnal sgyrsiau ac 
arddangosiadau bioamrywiaeth addysgol.  
 
Bydd prosiectau bioamrywiaeth ar Gampysau Caerdydd a 
Chasnewydd hefyd yn canolbwyntio ar ddarparu adnodd 
addysgol i fyfyrwyr yn ogystal ag ymwelwyr ac aelodau'r 
cyhoedd eu mwynhau.  
 

Derbyniodd aelodau allweddol o'r Grŵp Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd a 
Bioamrywiaeth hyfforddiant Rheoli Coetiroedd i wella gwybodaeth a sgiliau ar 
strategaethau rheoli effeithlon. Mae’r Tîm Tiroedd hefyd yn nodi ac yn mynychu 
cyrsiau a digwyddiadau hyfforddi perthnasol yn rheolaidd sy’n eu cynorthwyo yn eu 
gwaith o ddydd i ddydd i wella bioamrywiaeth ar draws ystâd PDC. 

HYFFORDDIANT

DOLENNI DEFNYDDIOL  
• Gellir dod o hyd i wybodaeth am Nodau Datblygu  
  Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig yn:  
  Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDGau)  
• Gellir dod o hyd i wybodaeth am Ddeddf yr  
  Amgylchedd (Cymru) 2016 yn: Deddf yr Amgylchedd  
  (Cymru) 2016 (legislation.gov.uk)  
• Gellir dod o hyd i Gynllun Gweithredu Adfer Natur  
  Cymru yn:  Cynllun gweithredu adfer natur |  
  LLYW.CYMRU  
• Gellir dod o hyd i Arolygon Cynefin Cam 1 2018 trwy'r  
  ddolen ganlynol: https://estates.southwales.ac.uk/ 
  cymraeg/cynaliadwyedd/Bioamrywiaeth/   
• Atodiad 1 – Llwyddiannau Cynllun Gweithredu  
  Bioamrywiaeth 2019-2022 

www.decymru.ac.uk | 17
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3

Cynyddu nifer y 
coed cynhenid yn 
ein campysau drwy 
waith rheoli coed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gwella amrywiaeth y 
blodau a’r 
rhywogaethau yn 
ein campysau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynyddu nifer y 
planhigion sy’n 
cynnwys llawer o 
neithdar ar ein 
campysau  
 

Sicrhau bod unrhyw 
waith prosiect 
allanol yn cynnwys 
plannu 
rhywogaethau coed 
cynhenid newydd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheoli coetiroedd i 
greu mannau lle 
mae canopi’r coed 
yn cael ei agor i 
ffurfio llennyrch a 
rhodfeydd  
 
Ail-hadu rhannau 
priodol o laswelltir 
gan ddefnyddio 
hadau blodau gwyllt 
cynhenid  
 
Prynu planhigion 
cynhenid sy’n 
cynnwys llawer o 
neithdar i'w plannu 
Heb ddechrau.  

Nid yw’r prosiectau a gyflawnwyd hyd 
yma eleni wedi rhoi’r cyfle i ni blannu 
coed newydd, ond gwneir pob ymdrech 
ar rai o’n prosiectau adeiladu newydd 
sydd gennym ar y gweill megis yr adeilad 
peirianneg newydd a’r clinig 
ceiropracteg newydd.  
 
Mae detholiad bach o goed wedi’u 
plannu ger y blociau llety yn Nhrefforest 
ac ar draws Campws Glyn-taf gan 
ddefnyddio cyllid HEFQ.  
 
Mae arolwg coed wedi ei gymeradwyo a 
bydd yn cychwyn dros gyfnod o dri 
diwrnod gyda chynllun rheoli coed yn 
cael ei greu yn sgil hynny.  
 
Heb ei gwblhau – byddwn yn mynd i'r 
afael â hwn yn yr arolwg coed.  
 
 
 
 
 
Mae blodau gwyllt ar bentiroedd. 
Gobeithir y bydd dolydd blodau gwyllt ar 
Lyn-taf Uchaf, yn ffynnu y flwyddyn 
nesaf. Wedi hadu cyfanswm 800m^2 
mewn 3 ardal.  
 
Heb ei gwblhau. 

Ar waith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naddo 
 
 
 
 
 
Do 
 
 
 
 
 
Naddo 
 

NADDO AMCAN TARGED CYNNYDD CYFLAWNWYD? 
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Ceisio cael 
gwared ar y 
rhywogaethau 
goresgynnol 
estron yn ein 
campysau, fel 
Jac y Neidiwr, yn 
gyfan gwbl 
 
 

 
Gwella 
presenoldeb 
rhywogaethau 
yn ein 
campysau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gwella cynefin y 
Neidr Ddafad 
yng nghampws 
Glyn-taf  
 
 
 
Hybu 
ymwybyddiaeth 
o fioamrywiaeth 
ymhlith staff a 
myfyrwyr 

Sicrhau bod cynlluniau 
rheoli priodol yn cael eu rhoi 
ar waith i gael gwared ar y 
rhywogaethau hyn mewn 
modd cyfrifol, gan gadw 
cofnod o unrhyw 
rywogaethau o waredu ar 
Jac y Neidiwr sy’n gyffredin 
ar y Parc Chwaraeon, a reolir 
gan staff y meysydd 
chwarae.  
 
Gosod blychau 
gwenoliaid, blychau 
adar y to, blychau 
trychfilod a blychau 
ystlumod ym mhob un 
o’n campysau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creu lle i ymlusgiaid 
aeafgysgu mewn man 
addas wrth ymyl Coeden 
Castanwydden y Meirch 
yng Nglyn-taf Uchaf  
 
Helpu myfyrwyr a staff 
gyda gwaith cwrs a 
gwaith maes yn ein 
campysau  

Ar y prif gampws, llwyddodd Mike i gael 
gwared â chanclwm Japan a'i ddileu. 
Roedd darnau mawr ar hyd ffensys 
perimedr y tu ôl i CAPSE.  Cynnal 
archwiliadau blynyddol a phrosesau 
cemegol i gael gwared arno. Ardystiad 
yn yr arfaeth.  
 
 

 
Gosod blychau ystlumod ar y llyfrgell ar 
Gampws Glyn-taf a hefyd edrych ar focsys 
gwenyn gwyllt gyda'r gobaith o'u 
hychwanegu at bob safle.  
 
Mae Glyn-taf yn lleoliad adnabyddus am 
wenyn gwyllt ac mae gennym ni gychod 
gwenyn wedi’u rheoli yng Nglyn-taf Uchaf 
sy’n cael eu rheoli drwy’r cyfleuster ac mae’r 
costau rheoli plâu yn uchel yn ystod y 
tymhorau cynhesach. Roedd arolygon radar 
ystlumod hefyd yn dangos gweithgaredd 
uchel yng Nglyn-Taf Isaf, o AB – LRC. 
Canfuwyd presenoldeb moch daear yn y 
fynwent hefyd – rhywogaethau a warchodir.  
 
Dim cynnydd hyd yma. Byddai angen 
tomenni compost i hwyluso cynefinoedd 
addas, fodd bynnag, gallant hefyd ddenu 
ein poblogaeth leol o gnofilod felly 
rydym yn ystyried opsiynau eraill.  
 
Gwella’r bont a’r llwybr i’w gwneud yn 
fwy hygyrch, yn y llwybr coetir. Mae 
grwpiau'n bwriadu dechrau'r rownd 
gwrthbwyso carbon nesaf yn yr hydref, 
gan gynnwys staff a myfyrwyr gobeithio. 
  
 

Do 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ar waith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naddo 
 
 
 
 
 
Do

NADDO AMCAN TARGED CYNNYDD CYFLAWNWYD? 

CYNNYDD YN ERBYN CAMAU GWEITHREDU 

ATODIAD 1: CYNLLUN 
GWEITHREDU 
BIOAMRYWIAETH 2019-22



Mae’r wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir ar adeg ei gwblhau, ond gallai newid. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ffoniwch 
neu ewch i’n gwefan: www.decymru.ac.uk 
 
Fel rhan o’i ymrwymiad at yr iaith Gymraeg, y mae’r Brifysgol yn darparu gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. I wybod mwy,  
ewch i: www.decymru.ac.uk neu e-bostiwch: cymraeg@decymru.ac.uk 
 
Cynhyrchwyd gan adran Ystadau a Chyfleusterau Prifysgol De Cymru. 
 
Dylunio: Argraffu a Dylunio PDC 
 
Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig. Rhif Cofrestru. 1140312. 

 

 

Ewch i: estates.southwales.ac.uk/cymraeg/cynaliadwyedd/

@De_Cymru


