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3 neges bwysig i bartneriaethau Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (ac eraill):
1. Roedd y cyfarfod cyntaf yn canolbwyntio ar gyflwyno’r rhai a oedd yn bresennol i darddiad y Grŵp Ecosystemau Morol, sut y mae’n ffitio i mewn i’r
strwythur datganoledig cyffredinol ar gyfer Cymru a’r tasgau y mae angen eu cyflawni.
2. Cymeradwyaeth gref gan y rhai a oedd yn bresennol yn y cyfarfod cyntaf i gael y Cynulliad i gadeirio’r Grŵp Ecosystemau Morol.
3. Rhoddwyd tasgau amrywiol i’r Grŵp eu cyflawni drwy gyfres o Grwpiau Gorchwyl a Gorffen. I ddechrau, mae’r tasgau hyn yn cynnwys gosod targedau, a
nodi camau sydd i gael blaenoriaeth, gan gynnwys camau sy’n gysylltiedig â pholisi. AC i gychwyn y tasgau hyn, yna ffurfio Grwpiau Gorchwyl a Gorffen i’w
datblygu ymhellach. Dylai aelodau’r Grwpiau Gorchwyl a Gorffen ddod o’r Grŵp Ecosystemau Morol a thu hwnt.
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Pwynt Gweithredu
Mae angen chwilio am gynrychiolwyr o’r canlynol ar gyfer y
grŵp – Pysgodfeydd LlCC, Ystâd y Goron, Yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Partneriaeth Arfordir a Môr
Cymru ac Awdurdodau Lleol.

Canlyniad
Bydd y cynrychiolwyr sy’n aelodau o’r grŵp yn adlewyrchu
buddiannau llawer o wahanol sectorau sy’n ymwneud ag
amgylchedd y môr.
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Diwygio ‘The Delivery of UK Biodiversity Priority Habitats and
Species Actions in Wales’ (sy’n amlinellu’r strwythur
gweithredu cyffredinol ar gyfer Cymru). BB (a PHAWB) i
anfon sylwadau at AC.
Cylchredeg manylion yr aelodaeth i aelodau’r grŵp.

Y Grŵp i ddatblygu Cylch Gorchwyl ar gyfer y grŵp yn
seiliedig ar Gylch Gorchwyl cyffredinol ar gyfer yr holl Grwpiau
Ecosystemau (amlinellir yn ‘The Delivery of UK Biodiversity
Priority Habitats and Species Actions in Wales’. AC i baratoi
drafft a’i ddosbarthu i’r grŵp.
Tasgau amrywiol a roddir i’r Grŵp Ecosystemau Morol yn cael
eu cyflawni drwy gyfres o Grwpiau Gorchwyl a Gorffen. I
ddechrau, bydd y tasgau hyn yn cynnwys 1. gosod targedau,
2. nodi camau gweithredu a ddylai gael blaenoriaeth, gan
gynnwys camau gweithredu sy’n gysylltiedig â pholisi.
AC i gychwyn y tasgau hyn, ac yna ffurfio’r Grwpiau Gorchwyl
a Gorffen i’w datblygu ymhellach. Dylai aelodau’r Grwpiau
Gorchwyl a Gorffen ddod o’r Grŵp Ecosystemau Morol a thu
hwnt.
AS i gylchredeg gwaith ymchwil a wnaethpwyd gan Cyswllt
Amgylchedd Cymru ar ddiogelu bioamrywiaeth forol o
bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru. Mae’r adroddiad ar
gael hefyd yn http://www.waleslink.org/what-wedo/documents-publications-1
BB i gylchredeg crynodeb o’r gwaith a wnaethpwyd gan
Labordy Morol Plymouth ar y prisiad economaidd o
fioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystemau yn yr
amgylchedd morol. Nodir gwerthoedd ariannol ar gyfer
nwyddau a gwasanaethau a ddarperir gan fioamrywiaeth forol
yn y DU. http://www.pml.ac.uk/pdf/Socio-economic.pdf

Bydd y strwythur gweithredu ar gyfer Cymru’n adlewyrchu’r
amgylchedd morol yn well, a cheir eglurhad o’r berthynas
rhwng penderfyniad cynefinoedd a rhywogaethau Adran 42
a’r ymagwedd ecosystemau.
Bydd pawb yn glir ynglŷn ag aelodaeth y grŵp a byddant
mewn sefyllfa i nodi bylchau yn yr aelodaeth. Bydd yn
hwyluso cyfathrebu o rhwng aelodau’r grŵp.
Dealltwriaeth gyffredin o gylch gorchwyl y Grŵp. Gall
ffurfioldeb y Cylch Gorchwyl arwain y Grŵp i ddilyn cylch
gorchwyl cytunedig, neu gall hefyd nodi bylchau yng
nghyfrifoldeb y Grŵp.
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Mae cael grwpiau gorchwyl a gorffen â chyfyngiadau amser
i gyflawni tasgau 'technegol' yn golygu y gall y Grŵp
Ecosystemau Morol ganolbwyntio ar ddatblygu’r gwaith
gweithredu. Mae aelodaeth ehangach i’r grwpiau gorchwyl
a gorffen hyn yn golygu y gellir nodi’r aelodaeth sydd ei
hangen gan ddibynnu ar y dasg dan sylw, dod â’r bobl iawn
i mewn, ar yr adeg iawn, a dim ond am hynny o amser sydd
ei angen.
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Bydd aelodau’r Grŵp yn ymwybodol o argymhellion Cyswllt
Amgylchedd Cymru er mwyn diogelu bioamrywiaeth forol
Cymru, drwy gymhwyso’r mecanweithiau presennol yn well
(Safleoedd Morol Ewropeaidd) a’r angen am fecanweithiau
newydd effeithiol (Parthau Cadwraeth Morol a
Gwarchodfeydd Morol Gwarchodedig Iawn).
Bydd yr ymagwedd a ddatblygwyd yn tynnu sylw at
bwysigrwydd cymdeithasol ac economaidd bioamrywiaeth
forol ac ecosystemau morol. Mae’r gwaith hwn yn
berthnasol i ddatblygiad polisïau yn y dyfodol.
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AC i gylchredeg canllawiau a gynhyrchwyd gan Biodiversity
South West a Natural England ar gyfer awdurdodau
cyhoeddus ynglŷn â diogelu bioamrywiaeth forol yn neorllewin Lloegr.
http://www.biodiversitysouthwest.org.uk/lib_our.html
AC i gylchredeg cyflwyniad Powerpoint ar
gynefinoedd/rhywogaethau morol a restrwyd ar gyfer Adran
42.
APH i fod yn gynrychiolydd Cynlluniau Gweithredu
Bioamrywiaeth lleol ar gyfer partneriaethau Cynllunio
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Gogledd Cymru, ac AM i fod
yn gynrychiolydd Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol
ar gyfer partneriaethau Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth
Lleol De Cymru.
AC yn bwynt cyswllt ar gyfer partneriaethau Cynllunio
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol ar y Grŵp.

Bydd aelodau’r Grŵp yn gyfarwydd â’r ffyrdd o weithredu
dyletswydd fioamrywiaeth Deddf yr Amgylchedd Naturiol a
Chymunedau Gwledig yn yr amgylchedd morol.
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Bydd aelodau’r Grŵp yn gyfarwydd ag elfen forol rhestr
Adran 42, a byddant hefyd yn galluogi eraill i hybu elfen
forol rhestr Adran 42 pan fo cyfleoedd yn codi.
Bydd yn caniatáu i’r Grŵp Ecosystemau Morol symud
ymlaen gan ystyried barn a mewnbwn partneriaethau
Cynllunio Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol hefyd.
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AHP ac
AM

Parhaus

Unigolyn sy’n rhan o’r grŵp wedi ei nodi fel un y gall
Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol / cynrychiolwyr
Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol gysylltu ag ef /
hi.

AC

Parhaus

