Cyfarfod Grŵp Rhywogaethau Anfrodorol Ymledol Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru, Y Drenewydd
28 Chwefror 2012: 18fed Cyfarfod
COFNODION
Yn Bresennol

Ymddiheuriadau

Rob Griffiths (dros y
ffôn)

RG

LlC

Alison Smith

LlC

Alys Edwards

AE

WBP

Clare Eno

CCGC

Gabe Wyn

GW

CCGC

Ceri Jones

EAW

Niall Moore

NM

GBNNSS

David Gilchrist

HTA

Mike McCabe

MMc

CCW

Ziggy Otto

CCGC

Dave Thorpe

DT

EAW

Richard Poole

RP

Dŵr
Cymru

Nigel Ajax-Lewis

NAL

WTSWW

Matthew Ellis

ME

CCGC

Judith Oakley

JO

Oakley
Intertidal

Jim Collins

JC

OAHTA

Roedd y rhan fwyaf o’r cyfarfod yn canolbwyntio ar flaenoriaethu Asesiad Risg Cymru, ac mae’r
sylwadau arno wedi eu bwydo’n uniongyrchol i’r ddogfen ei hun.

Diweddariad – Prydain / Ewrop
Cynhelir y fforwm rhanddeiliaid Rhywogaethau Anfrodorol ar 10 Mai 2012 ym Mirmingham. Ffocws
y digwyddiad fydd datblygu Strategaeth yr UE ar Rywogaethau Estron (Anfrodorol) Ymledol.
Disgwylir y ddeddfwriaeth ddrafft yn hanner cyntaf 2012, er y gallai’r amserlen hon newid.
Mae Defra wrthi’n trefnu digwyddiadau ar gyfer rhanddeiliaid yn y DU, gyda’r digwyddiad allanol i’w
gynnal yn Ebrill 2012, er nad yw’n atal y gweinyddiaethau unigol rhag cynnal eu digwyddiadau
rhanddeiliaid eu hunain os am wneud hynny.
PWYNT GWEITHREDU 1: NM i ddosbarthu manylion Fforwm Rhanddeiliaid NNS mis Mai pan fyddant
ar gael.
Cacynen feirch Asia – Uned Wenyn Genedlaethol Fera (beebase.org) sydd bellach yn gyfrifol am y
mater hwn ac mae cynllun wrth gefn drafft wedi’i gynhyrchu. Yng Nghymru bydd angen i’r
Gweinidog gymeradwyo hyn, er y gellir mabwysiadu egwyddorion y strategaeth i’w defnyddio yng
Nghymru yn y cyfamser.
Yn yr Alban daw darpariaethau Deddf Bywyd Gwyllt a’r Amgylchedd Naturiol (WANE) i rym dros yr
haf eleni ac mae cod ymarfer wrthi'n cael ei ddatblygu.
Bydd y Gweithgor Hyfforddiant yn adrodd i’r Grŵp Cyfryngau a Chyfathrebu ddiwedd Mawrth 2012.
PWYNT GWEITHREDU 2: NM i adrodd yn ôl ar allbwn y Gweithgor Hyfforddiant yng nghyfarfod mis
Mehefin.
Mae’r ymgyrch Mynd at Wraidd y Mater (BPW) wedi datblygu cyfres gyffredinol o bosteri i Brydain.
Mae gwerthwyr planhigion wedi awgrymu rhoi codau QPR ar bob planhigyn anfrodorol, sy’n cyfeirio
prynwyr at wefan y BPW. Mae’r opsiwn yn cael ei ystyried.
Gwirio, Glanhau, Sychu – mae’r ymgyrch Gwirio, Glanhau, Sychu’n parhau a chynhyrchwyd taflenni
ID a chanllawiau ar gyfer lladd a thrapio dikerogammerus villosus.
Didemnum vexillum – Cafwyd diweddariad gan GW ar y prosiect o ddifa d.vex sydd bron iawn wedi’i
gwblhau. Mae’r prosiect wedi bod ar waith ar draws marina Caergybi a bydd wedi’i gwblhau erbyn
diwedd Mawrth 2012. Mae gwaith yn parhau gyda Phrifysgol Bangor i atal larfa byw, a allai aros yn y
golofn ddŵr, rhag ail-setlo.
Y Cranc Manegog Tsieineaidd (CMC) - mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi sicrhau
cyllid drwy Grant Bioamrywiaeth Amgylchedd Cymru (£3.5k) i roi sylw i broblemau gyda'r cranc hwn
yng Ngogledd Cymru, mewn partneriaeth â CCGC. Hyd yma cynhaliwyd dau gwrs hyfforddiant yng
Nghaer a Dolgellau, mae CCGC wedi cyflwyno cofnodwyr tymheredd a halltedd mewn nifer o
aberoedd, a chyfrannwyd cryn dipyn o amser gwirfoddolwyr at y gwaith arolwg. Rhaid cwblhau’r
gwariant erbyn 31 Mawrth 2012, yna bydd adroddiad yn cael ei gynhyrchu. Mae Sw Caer wedi

sicrhau cyllid i barhau gyda’r gwaith hwn flwyddyn nesaf, gan gynnwys trapio (a gyflawnir gan yr EA)
a gwaith arolygu ychwanegol gan wirfoddolwyr.
Rhoddodd GW ddiweddariad ar fid LIFE CCGC, i weithredu prosiect arddangos ar reoli llwybrau
rhywogaethau morol anfrodorol. Cyflwynir y bid yn y misoedd nesaf a rhoddir diweddariad yn y
cyfarfod yn yr haf.
Rhoddodd RG ddiweddariad ar y newidiadau diweddar yn Llywodraeth Cymru. Ar ôl i Steve Jackson
adael yr Uned Forol a Mynediad at Natur (NAMU), bydd y ddwy gangen Polisi’r Parciau Cenedlaethol
a Mynediad a'r gangen Cadwraeth Natur yn uno o dan reolaeth John Watkins. Diana yn awr fydd yn
cymryd rôl newydd y Rheolwr Newid Busnes ar gyfer y rhaglen Cymru Fyw.
Rhoddodd SH ddiweddariad ar yr ymgynghoriad ar effaith Clymog Japan ar eiddo preswyl, sy’n cael
ei gynnal gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Mae’r ymgynghoriad hwn bellach
wedi cau ond mae ymgynghoriad tebyg yn cael ei gynnal ar ddatblygiadau masnachol. Rhoddir
gwybod i’r grŵp INNS pan fydd hwn wedi agor a gall wneud cyflwyniad ffurfiol os yw hynny’n
briodol.
Dywedodd NAL wrth y grŵp fod Grŵp Canlyniad 21 y WBP wedi cwrdd yn ddiweddar, lle trafodwyd y
gronfa ddata o weithredu ar Safleoedd Arbennig. Mae’r gronfa ddata Safleoedd Arbennig yn
cynnwys gweithredu yn erbyn unedau unigol, gan gynnwys mesurau i reoli rhywogaethau
anfrodorol, ac awgrymodd y dylai’r grŵp gyfrannu at y gwaith hwn. Mae GW wrthi’n llenwi’r daenlen
gyda gweithredu ar gyfer rhywogaethau anfrodorol mewn unedau morol a bydd yn ei dosbarthu am
sylwadau ar ôl gorffen gwneud hyn.
PWYNT GWEITHREDU 3: GW i ddosbarthu’r daenlen o Safleoedd Arbennig morol am sylwadau ar ôl
cwblhau.
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