
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 8 Medi 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol  Cynghorydd Barry Mellor / Emlyn Jones 

Awdur yr Adroddiad Joel Walley 

Teitl Adroddiad Diweddariad Prosiect Blodau Gwyllt Sir 

Ddinbych 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Trosolwg o’r Prosiect Blodau Gwyllt Sir Ddinbych 

1.1. Mae’r Prosiect Blodau Gwyllt yn brosiect cydweithredol rhwng y Tîm 

Bioamrywiaeth, Strydwedd ac adrannau eraill sy’n anelu i greu dolydd lleol trefol 

a lled-drefol drwy drefn ‘torri a chasglu’ llai.  Mae’r prosiect hwn yn hanfodol i 

derfynu a gwrthdroi colled bioamrywiaeth a mynd i’r afael ag Argyfwng Hinsawdd 

ac Ecolegol.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Prosiect Blodau Gwyllt Sir Ddinbych: Y wybodaeth ddiweddaraf 

2.1. I ddarparu gwybodaeth am effeithiolrwydd y camau a gymerwyd i wella ymgysylltu 

a rhoi mwy o gyhoeddusrwydd i holl rhanddeiliaid y Prosiect Bywyd Gwyllt.   

2.2. Amlygu’r cynnydd a wnaed hyd yma i gyflawni’r buddion disgwyliedig.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod yn hapus gyda’r camau a gymerwyd i wella 

ymgysylltu a chynyddu cyhoeddusrwydd, y cynnydd a wnaed hyd yma i gyflawni 

budd y prosiect a pharhau i gefnogi’r prosiect.   



 
 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Cyn derbyn y safleoedd newydd ar ddechrau pob tymor mae rhestr lawn o 

safleoedd yn cael ei chyflwyno i Gynghorwyr a Chynghorau Cymuned ar gyfer 

adborth.   Mae’r adroddiad yn cynnwys mapiau ar-lein manwl sy’n caniatau i 

Gynghorwyr a Chynghorau Cymuned weld lleoliad pob safle.   Mae adborth yn 

cael ei annog gan Gynghorwyr a Chynghorau Cymuned cyn cwblhau’r 

safleoedd.  

4.2. Mae system sgorio gynhwysfawr wedi’i sefydlu sy’n nodi eiddo preswyl sydd 

angen llythyrau i’w hysbysu am y newid rheolaeth ar safleoedd newydd.   Mae’r 

llythyr yn cynnwys gwybodaeth am y drefn reoli yn ogystal â chyfeiriad e-bost y 

Tîm Bioamrywiaeth.  

4.3. Mae’r Tîm Bioamrywiaeth a’r Tîm Cyfathrebu yn gweithio gyda’i gilydd i lunio 

negeseuon gwybodaeth rheolaidd ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, i sicrhau 

bod preswylwyr yn cael eu hysbysu am y prosiect.   Ers 10 Mai 2022 mae yna 

30 o negeseuon Facebook wedi eu gweld gan 83,867 o bobl ac mae 4,369 o’r 

bobl hynny wedi cyfrannu at y negeseuon.  Yn ystod yr un cyfnod, mae Twitter 

wedi cael 20 o negeseuon a welwyd gan 13,708 o bobl a 460 o bobl yn 

cyfrannu’n uniongyrchol at y negeseuon.    

4.4. Datganiadau i’r wasg rheolaidd sy’n amlygu’r prosiect yn cael eu cyhoeddi.   

Mae llawer o’r rhain yn cael eu dosbarthu ymhellach gan ffynonellau newyddion 

lleol, rhanbarthol a chenedlaethol - ers Ebrill 2022 mae yna 18 erthygl wedi eu 

cyhoeddi gan ffynonellau eraill.   

4.5. Mae’r Tîm Bioamrywiaeth wedi cyflwyno Prosiect Blodau Gwyllt y Sir mewn 

cynadleddau cenedlaethol a rhanbarthol yn ogystal ag i gynghorau tref, 

cynghorau cymuned, grwpiau cymunedol a phrifysgolion  Mae cyflwyniadau 

wedi eu llwytho ar YouTube wedi eu gweld 1,146 o weithiau.   

4.6. Mae’r prosiect Cyfeillgar i Wenyn wedi ymgysylltu â 55 o ysgolion yn Sir 

Ddinbych.  Yn ystod y cyfnod hwn mae yna 16 o ymweliadau ag ysgolion wedi 

eu cynnal, 5 diwrnod Cyfeillgar i Wenyn mewn ysgolion a 3 taith ysgol i 

blanhigfa goed y sir.   



 
 

4.7. Mae’r Tîm Bioamrywiaeth wedi cynnal 4 diwrnod plannu blodau gwyllt oedd yn 

cynnwys cynghorwyr tref a chymuned, grwpiau cymunedol ac ysgolion.  Yn fras, 

mae 7,000 o blanhigion wedi eu plannu yn ystod y dyddiau hyn.    

4.8. Mae yna 24 o wirfoddolwyr wedi eu cofrestru ar gyfer gwirfoddoli wythnosol ac 

sydd wedi mynychu 13 diwrnod gwirfoddoli ym mhlanhigfa goed y sir o 

01/08/2022.   

4.9. Roedd diwrnod hyfforddiant adnabod blodau gwyllt staff Cyngor Sir Ddinbych 

wedi’i gynnal a chafwyd ymateb da.   Bydd hwn yn ddigwyddiad blynyddol.   

4.10. Roedd dwy daith gerdded blodau gwyllt wedi eu cynnal i swyddogion ac 

aelodau.   Roedd 2 daith dywys ychwanegol wedi eu cynnal ar gyfer beirniaid 

Cymru a Phrydain yn ei Blodau.   

4.11. Mae’r prosiect wedi denu sylw arbenigwyr lleol o Gymdeithas Botaneg Prydain 

ac Iwerddon sydd wedi bod yn awyddus i gyfrannu at gasglu cofnod.  Cafodd 

fersiwn wedi’i deilwra o Ap goruchwylio’r prosiect ei greu sy’n caniatau i’r 

cofnodwyr gynnal arolygon o safleoedd Prosiect Blodau Gwyllt.  

4.12. Mae wedi bod yn bosibl casglu hadau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru drwy 

gydweithredu cadarnhaol gyda chydweithwyr Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy a Bryniau Clwyd, Cyfoeth Naturiol Cymru, 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru a’r Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol.     

4.13. Mae’r Tîm Bioamrywiaeth yn parhau i rannu ein templed arolwg a methodoleg 

gyda grwpiau cymunedol, cynghorau, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd 

Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bywyd Planhigion a Pharc Cenedlaethol 

Cairngorms. Rhannwyd gwybodaeth gydag oddeutu hanner holl gynghorau sir 

Cymru ac mae’r prosiect yn parhau yn flaenoriaeth glaswelltir Cymru.   

4.14. Mae holl gofnodion a gesglir yn ystod yr arolygon misol yn cael eu hanfon at 

Cofnod, y Ganolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol.   Mae’r rhain yn cael eu 

rhannu gyda’r gronfa ddata bioamrywiaeth cenedlaethol fwyaf ym Mhrydain, 

Atlas Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol.   Mae’r cofnodion ar gael yn 

fyd-eang ac yn rhoi cipolwg o ddosbarthiad rhywogaeth ac ecoleg adfer. 



 
 

4.15. Mae Restor yn ganolbwynt ar-lein ar gyfer adferiad natur sydd â’r rhwydwaith 

mwyaf o safleoedd cadwriaeth ac adfer ar draws y byd.   Mae Restor yn cysylltu 

miloedd o gymunedau lleol, NGO, llywodraethau, gan alluogi rhannu a monitro 

prosiectau.  Rydym wedi derbyn gwahoddiad personol gan greawdwr Restor 

(magwyd ym Mhrestatyn i gynnal data Prosiect Blodau Gwyllt ar ei wefan).   

4.16. Mae yna 101 dôl Prosiect Blodau Gwyllt ar hyn o bryd (gan gynnwys ein 

gwarchodfeydd natur ymyl ffordd sy’n cyfrannu 569 erw o gynefin blodau gwyllt.   

4.17. Cafodd cyfanswm o 420 arolwg eu cynnal rhwng Ebrill a Gorffennaf 2022.   

Cyfanswm o arolygon a gynhaliwyd ers 2020 - 789.  

4.18. Cafodd cyfanswm o 4,830 o gofnodion botaneg eu casglu rhwng Ebrill a 

Gorffennaf 2022.   Cofnodion unigol wedi eu casglu ers 2020 - 10,157.  

4.19. Cafodd cyfanswm o 253 rhywogaeth bywyd gwyllt eu cofnodi ar draws holl 

safleoedd prosiect yn 2022.  Cyfanswm cyfrif rhywogaeth ers 2020 - 340 

4.20. Cofnodion rhywogaethau nodedig ar gyfer Sir Ddinbych - 44 prin, 7 

prin/anghyffredin a 9 anghyffredin (gan gynnwys Tafod y Bytheiad, rhywogaeth 

sy’n dirywio’n genedlaethol, cofnodwyd 18 gwaith mewn 116 o flynyddoedd yn 

Sir Ddinbych).   

4.21. Cyfartaledd uchder llystyfiant ar safleoedd newydd (2022) yw 18.76cm, tra bod 

uchder llystyfiant ar  gyfartaledd ar safleoedd sefydledig (blwyddyn a hŷn) yn 

20.81cm.  

4.22. Mae dôl blodau gwyllt tarddiad leol 4 erw newydd wedi’i sefydlu ym Mhlanhigfa 

Goed y Sir.  Bydd y ddôl hon yn darparu ffynhonnell hadau ar gyfer y prosiect.  

4.23. Mae cyfanswm o 60 safle prosiect wedi eu nodi fel ffynonellau hadau tarddiad 

lleol addas a byddant yn cael eu cynaeafu ar gyfer hadau dros y blynyddoedd i 

ddod.    

4.24. Mae amcangyfrif o 8,000 o blanhigion tarddiad lleol wedi eu tyfu yn 2022 ym 

mhlanhigfa goed y sir.   Mae oddeutu 40 safle wedi eu dyrannu ar gyfer plannu 

dros y blynyddoedd i ddod.   Bydd dyddiau plannu yn cael eu defnyddio i 

gynnwys cymunedau lleol, ysgolion, grwpiau cymunedol, Cynghorwyr a 

Chynghorau Cymuned.  



 
 

4.25. Cafodd treial llwyddiannus ei gynnal ar safle yn Ninbych yn defnyddio hadau 

cribell felen (planhigyn hemi-parasitig sy’n bwydo ar laswellt).  Roedd y 

canlyniadau yn gweld gostyngiad mewn cyflenwad a dwysedd gwair i lawr 

~30%.  Gan adeiladu ar y canlyniadau cadarnhaol, roedd 8cilogram o gribell 

felen leol wedi’i gaffael i wella safleoedd ychwanegol.     

4.26. Mae 14 coden hadau o’r unig boblogaeth hysbys o ffacbys rhuddlas yn tyfu yng 

Nghymru (lleolwyd ar Warchodfa Natur Ymyl Ffordd yn Sir Ddinbych, wedi eu 

cynaeafu i’w tyfu ym mhlanhigfa goed y sir.    

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae’r prosiect yn cefnogi targedau bioamrywiaeth yng Nghynllun Corfforaethol 

y Cyngor 2017 - 2022, sydd wedi nodi gwenyn fel rhywogaeth sy’n flaenoriaeth 

ac mae’n anelu i gynyddu gwerth bioamrywiaeth y sir drwy warchod 

rhywogaethau a chynefinoedd diamddiffyn er budd bywyd gwyllt a’r holl bobl 

sy’n byw ac yn ymweld â Sir Ddinbych.    

5.2. Yn ogystal, mae’r Cyngor wedi datgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol sy’n 

canolbwyntio ar gymryd camau uniongyrchol i arafu a gwrthdroi newid hinsawdd 

a cholled ddinistriol bioamrywiaeth.  Maes allweddol a nodwyd i gynyddu 

bioamrywiaeth yw cynyddu cyfanswm ardal o gynefin ymyl ffordd o fewn toriad 

bioamrywiaeth ac ehangu rhwydwaith gwarchodfeydd natur ymyl ffordd y 

cyngor, sy’n cynrychioli rhai o’r cynefinoedd gorau ar gyfer rhywogaethau prin.    

5.3. Ers 1930 mae mwy na 97% o’r dolydd blodau gwyllt yn y Deyrnas Gyfunol wedi 

diflannu. Mae Cymru a Lloegr yn cynnwys llai nag 1% o gyfanswm ardal cyn y 

rhyfel o ddôl tir isel heb ei wella ac mae Cymru yn parhau yn 16 o’r gwaelod, 

mewn arolwg o 240 gwlad dros golli natur.     Mae angen gwneud gwaith brys ar 

unwaith i adfer natur ac mae’r prosiect wedi dangos y gall adferiad cyflym 

ddigwydd drwy greu dolydd ymyl ffordd tra hefyd yn lleihau ôl-troed carbon y 

Cyngor.   



 
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae’r gwaith sy’n gysylltiedig â’r prosiect wedi’i amsugno mewn llwyth gwaith a 

chyllidebau presennol.   Mae offer wedi’i ariannu drwy grantiau Llywodraeth 

Cymru.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Gweler Atodiad 1 ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar Les llawn a ddarparwyd i’r 

Pwyllgor Craffu Cymunedau yn 2021.  

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Mae hwn yn adroddiad diweddariad ar ôl mynychu’r Pwyllgor Craffu 

Cymunedau yn 2021.    

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Amherthnasol – ni cheir goblygiadau ariannol uniongyrchol yn sgil yr adroddiad 

hwn. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Mae’r risgiau yn berthnasol yn bennaf i ganfyddiad a beirniadaeth y cyhoedd o’r 

Cyngor os nad yw preswylwyr yn deall neu gefnogi’r prosiect - mae’r gwaith i 

fynd i’r afael â hyn wedi’i amlinellu uchod.   

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2021 

11.2. Adrannau 7.2.3, 7.3, 7.4.1(e), 7.4.2(b) ac (c) o Gyfansoddiad y Cyngor. 


