Fforwm Gweithredu Bioamrywiaeth Mamaliaid Cymru Cyfarfod 22 Chwefror 2010
Swyddfa CCGC, Y Drenewydd
1. Croeso, cyflwyniadau ac ymddiheuriadau
Yn bresennol: Liz Halliwell (CCGC) Cadeirydd, Rob Strachan (AyrA), Iolo Lloyd (CCC),
Lizzie Wilberforce (WTSWW), Rob Parry (WTSWW), Mike Jenkins (AyrA), Penny Rudd (Sw
Caer), Sarah Bird (Sw Caer), Kate Williamson (APCE), Jane Garner (CCGC), Henry Schofield
(VWT), Steve Lucas (YCY), Ian Danby (BASC), Jean Matthews (CCGC) Cofnodion
Ymddiheuriadau: Alison Elliott (Defra), Dan Forman (Prifysgol Abertawe), Nida Al-Fulaij
(PTES), Kate Taylor (CGBLl Sir Ddinbych), Helen Buckingham (NT), Gareth Pritchard (Menter
Môn), Rebecca Gwynne-Pritchard (Menter Môn).
2. Pwyntiau Gweithredu'n codi o'r cyfarfod ar 13 Hydref 2009 a materion yn codi
Cam gweithredu
Gan bwy
Cynnydd
1 Edrych ar ddogfen CGB Cymru ar rôl
JM/KW/LHa
Wedi'i wneud.
arweinwyr ac awgrymu llwybr ar gyfer
Gweler PG 1
cyfathrebu.
newydd
2 Ystyried p'un a oes angen
Arweinwyr
Dim cynnydd hyd
cyfarfodydd/diwrnodau hyfforddi penodol ar
Rhywogaethau yma. Parhau?
gyfer datblygu dulliau arolwg lle mae angen
Newydd a
data gwaelodlin ar gyfer rhywogaethau S42
PHAWB yn y
newydd
grŵp hwn
3 Siarad ag Arweinwyr Gweithredu i weld a oes
Arweinwyr
Dim cynnydd hyd
prosiectau y mae angen eu hamlygu a'u
Rhywogaethau yma. Ychwanegwyd
datblygu. Ystyried pa brosiectau sydd ar waith
ar y Rhaglen Waith
ar gyfer rhywogaethau.
4 Drafftio amcanion cryno a Chylch Gorchwyl ar ME
Wedi'i Gwblhau. I'w
gyfer y grŵp.
drafod yn y cyfarfod
5 Cylchredeg rhestr aelodaeth gyda chofnodion a LH/JM
Wedi'i wneud.
PHAWB i awgrymu aelodau posib eraill.
Gweler PG 2 a 3
newydd
6 Gofyn i Simon Poulton wneud cyflwyniad ar
KW
Wedi'i Gwblhau
Gynllun Monitro Mamaliaid bach y Gymdeithas
Famaliaid
3. Drafftio Cylch Gorchwyl ar gyfer y Grŵp
Diwygiadau i'r Cylch Gorchwyl wedi'u trafod yn y cyfarfod.
PG 4 JM i anfon Cylch Gorchwyl diwygiedig allan.
PG 5 JM/LH i anfon Rhaglen Waith ddrafft allan.
4. Diweddariad ar y broses CGB yng Nghymru
Cynnydd diweddar PBC a grwpiau cysylltiedig. Cyfarfod i'w gynnal ar 23 Chwefror i drafod
- dylai hwn fod y cyfarfod olaf ar gyfer y grŵp prosesau. Seminarau CGBLl i'w cynnal dros
yr haf. Caerffili, Abertawe (Steve yn mynd i'r ddau), Bangor (Kate yn mynd). Mae gan bob
LPA eiriolwr bioamrywiaeth ac mae eiriolwyr Rhanbarthol.
PG6 KW i anfon nodiadau cryno o'r cyfarfod ar 23 Chwefror.
Cwestiwn parthed Fforwm a Phartneriaeth Gwiwerod Cymru - i aros o hyd fel cyrff ar wahân, yn
bennaf oherwydd rhaglen waith sylweddol ar hyn o bryd.

Trafodaeth am y berthynas rhwng y grŵp hwn, y Grŵp Arbenigol ar Rywogaethau a'r Grŵp
Ecosystemau. Mae rhai o aelodau'r grŵp hwn hefyd ar GARh ac GE. Dylai'r grŵp hwn ddod o
dan GARh, yn gweithredu fel Grŵp Mamaliaid Arbenigol. Nid yw rôl y grŵp hwn o reidrwydd i
gyflawni camau gweithredu, ond i ddarparu cyfeiriad strategol ar gyfer CGBLl, cysylltiadau â
grwpiau CGBLl y DU a gweithredu fel falf ddiogelu, yn helpu i sicrhau y cyflwynir camau
gweithredu â blaenoriaeth ar gyfer mamaliaid.
Trafodaeth ynghylch y berthynas gyda GARh a CGBLl. Crynodeb o'r camau gweithredu
gofynnol. Trafodaeth bellach i ddilyn Eitem 7 yr Agenda.
PG7 PAWB i baratoi diweddariad cyn cyfarfodydd. Yna dylid lledaenu diweddariadau
i GARh ac i bartneriaethau CGBLl.
5. Glastir – diweddariad ar y datblygiadau diweddaraf
Rhaniad rhwng cynlluniau lefel mynediad a lefel uwch (ELS a HLS). Rhagnodiadau bellach
wedi'u drafftio ac ar ffurf matrics. Bydd pwyslais Glastir HLS yn newid - secwestru carbon
yn y lle cyntaf, bioamrywiaeth yn nes ymlaen. Sgoriodd ELS o ran buddion ar gyfer
rhywogaethau gwahanol. Ardaloedd targed HLS ar gyfer rhywogaethau penodol yn llawer
mwy cyfyngedig nag ardaloedd TG. Wedi gofyn am gyfle i'w mireinio a'u diweddaru cyn y
daw HLS i fodolaeth.
6. Yn datblygu cyfeiriad strategol ar gyfer CGB mamaliaid yng Nghymru
Trafodwyd taenlen a mecanweithiau 'Crynodeb o Famaliaid CGB Cymru'. Caiff ei ddiwygio
yn sgil sylwadau.
PG8 PAWB i anfon unrhyw sylwadau erbyn 8 Mawrth.
PG9 JM i ddiwygio'r daenlen a darparu esboniad / profiso parthed defnyddio'r daenlen
fel yr amlinellwyd yn y cyfarfod.
Cytunwyd y byddai'n werthfawr cael cynlluniau gweithredu rhywogaethau cryno. Yn fras
dylai'r templed ddilyn y fformat presennol, ond dylai gynnwys rhanbarthau hefyd.
PG 10 LH - Templed Cynllun Gweithredu Pathewod i'w gwblhau erbyn y Pasg.
PG 11 Arweinwyr Rhywogaethau - Anelu at gwblhau cynifer o’r Cynlluniau
Gweithredu eraill â phosib erbyn y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin.
Trafodwyd defnyddio naill ai wefan PBC neu WMG i bostio cofnodion a dogfennau.
7. Perthynas rhwng FfGBMC a Grŵp Mamaliaid Cymru
Mae gan WMG rôl ehangach gan ei fod yn cynnwys rhywogaethau eraill nad ydynt yn CGB.
Mae'n ymddangos mai'r prif nod yw trefnu cyfarfod a chael gwefan. Dylai diweddariadau ar
brosiectau CGB fod ar wefan PBC, ond gallant fod â chyswllt i wefan WMG.
8. Crynodeb o Unrhyw fusnes arall – ddim ar yr agenda, ond a ddylai fod yn eitem barhaol
ar yr agenda? – credir ein bod wedi cytuno i wneud hyn yn ysgrifenedig
9. DONM
Dydd Mawrth 22 Mehefin 2010 – ffocws y cyfarfod fydd Cynlluniau Gweithredu Drafft a'r
Strategaeth Llygod y Dŵr Lleoliad i'w gadarnhau
Dydd Mercher 20 Hydref 2010 – ffocws y cyfarfod i'w gytuno

Gweithdy Sesiwn y Prynhawn ar rywogaethau CGB newydd – llygod y cynhaeaf,
draenogod, ffwlbartiaid a belaod coed (13.00-15.00)
Llygod y cynhaeaf:
 Ychydig iawn o ddata ar gael ar ddosbarthiad yng Nghymru. Gan hynny, mae
gwybodaeth arolwg yn flaenoriaeth bennaf. Gellid ystyried dulliau arolwg
blaengar (RP llochesi) a blaenoriaethu cynefinoedd penodol (gwely cyrs,
glaswellt twmpathog, glaswellt ar ochr y ffordd, 'TB set-aside, cynefinoedd
prysgwydd a aflonyddir).
 Awgrymwyd coladu astudiaethau llygod y cynhaeaf
 Gellid anelu at flaenoriaethu arolwg llygod y cynhaeaf CyM sydd ar ddod ar gyfer
Cymru
 Mae angen annog cyflwyno cofnodion anecdotaidd a chodi proffil llygod y
cynhaeaf yng Nghymru
 Gallai LRC chwarae rôl bwysig wrth gywain data a chodi proffil
Draenogod:
 Mae angen mwy o wybodaeth am ddosbarthiad a niferoedd
 Nid ymddengys fod dull arolygon draenogod CyM (trawsluniau gydag atalfeydd i
wrando am ddraenogod) yn effeithiol iawn
 WTSWW wedi cyflawni arolwg o gofnodion cyhoeddus Sir Gâr
 Gellid annog mwy o gofnodi gan y cyhoedd a chyswllt â gweithgareddau, megis
gwneud rhywbeth yn yr ardd, neu grwpiau Gwylio
Ffwlbartiaid
 Mae VWT yn parhau â chasglu data RTA
 Mae gwybodaeth am ddwysedd poblogaeth yn anoddach i'w chasglu gan fod
angen maglu (arolwg VWT blaenorol oedd sgwâr arolwg o 15 magl / 1km)
 Y prif fater i ffwlbartiaid yn ôl pob tebyg yw effaith gwenwyn llygod
Belaod coed:
 mae VWT wedi cofnodi gwaith arolwg ar faw. I fod i gael ei roi ar y wefan
 Yn datblygu proses hela cyflym ar gyfer cofnodion o safon uchel.
 GCT yn ystyried ychwanegu belaod coed at ddychweliadau gamebag
PG12 RP i gylchredeg papur ar faglu mamaliaid bach
Crynodeb o Gamau Gweithredu o'r cyfarfod ym mis Chwefror 2010
Cam gweithredu
Gan bwy
1
2

3
4
5

Lledaenu gwybodaeth am y broses i swyddogion
CGBLl a gofyn iddynt ei lledaenu i grwpiau lleol.
Anfon e-bost at bawb ar y rhestr gyswllt bresennol i
weld a ydynt am aros fel aelodau'r grŵp ac os ydynt,
fel aelodau llawn neu aelodau gohebiaeth.
Gweld os yw unrhyw un ar goll o'r rhestr a rhoi
gwybod i JM.
Anfon Cylch Gorchwyl diwygiedig allan
Anfon Rhaglen Waith ddrafft allan

KW
LH/JM

LH/JM
LH/JM
JM / LH

Cynnyd
d

6
7

Anfon nodiadau cryno o'r cyfarfod ar 23 Chwefror.
Paratoi diweddariad cyn cyfarfodydd.

Lledaenu diweddariadau i GARh ac i bartneriaethau
CGBLl
8 Anfon unrhyw sylwadau ar daenlen erbyn 8 Mawrth.
9 Adolygu'r daenlen a darparu esboniad / profiso parthed
defnyddio'r daenlen gweithredu ar famaliaid
10 Cynhyrchu Cynllun Gweithredu Pathewod fel templed
erbyn y Pasg
11 Cynhyrchu cynifer o'r PG eraill â phosib cyn y cyfarfod
ym mis Mehefin
12 Dosbarthu papur ar faglu mamaliaid bach

KW
PAWB
JM/LH a KW
PAWB
JM
LH?
Arweinwyr
Rhywogaetha
u
RP

