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Cwmpas y Cynllun Gweithredu:

Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn ymwneud â phump cynefin blaenoriaeth y DU: Corsleoedd,
Ffeniau, Cyforgorsydd yr iseldir, Gorgorsydd a Chorsydd pori a’r gorlifdira, sydd gyda’i gilydd yn
cynrychioli’r holl fathau o gynefinoedd corsydd yr iseldir a geir yng Nghymru1. Er nad oes dim
cyforgorsydd yr iseldir yng Ngwynedd, gellir cymryd camau o fewn yr ardal CGBLl a fydd o
gymorth i’w diogelu ar raddfa y DU ac yn Ewropeaidd (e.e. annog defnydd o ddeunyddiau heblaw
mawn).
Mae ffeniau’r iseldir sydd wedi eu cynnwys yn y cynllun hwn
yn amrywiol iawn a diffinir hwy fel corsydd yn cynnwys mawn
neu fwynau sydd yn derbyn maeth a gwlybaniaeth o’r d r
wyneb a / neu dd r glaw1. Caiff cymunedau “cyfoethog” a
“thlawd” y ffen eu cynnwys ac hefyd fwyafrif cymunedau
corsydd NVC. Ar un ochr i’r sbectrwm olyniaeth ceir y
Corsleoedd (corsydd lle ceir yn bennaf yr hesgen Phragmites
australis) a chynefinoedd d r agored (a drafodir yn y CGC
Llynnoedd, pyllau a ffosydd), ac ar y pen arall ceir
Cyforgorsydd yr iseldir a Choedlannau gwlyb ( sydd yn dod o
dan Gynllun Gweithredu arall). Mae’r Gorgorsydd sydd wedi
eu cynnwys yn y cynllun hwn yn cyfeirio at y cyfan o
arwynebedd yr iseldir (islaw ffin gyffredinol tir amaethyddol
cauedig neu dir islaw 300m o uchder) lle ceir gorgorsydd
mawn gan gynnwys llystyfiant lled-naturiol, ac yn ymestyn
hefyd i fawndir lle mae’r llystyfiant ar y mawndir wedi ei
addasu i ddiogelu’r gors o’i gwmpas. Lle ceir glaswellt yn tyfu
ar fawn dyfn (0.5 m neu ragor o ddyfnder) mae wedi ei
gynnwys yn y Cynllun Gweithredu hwn yn hytrach nag yn y
cynllun ar gyfer Porfa Rhos1.
Mae systemau corsydd pori a’r gorlifdir yn wahanol i’r
pedwar cynefin blaenoriaeth arall am eu bod yn cynrychioli
tirweddau sydd wedi eu rheoli’n ddwys ar gyfer pori ac wedi
eu llunio gan genedlaethau o reolaeth dynol ar ddraeniad a
gwaddodiad, a’r enghreifftiau hynny ar yr arfordir yn deillio
yn uniongyrchol o gynefinoedd morfeydd heli neu gorsydd
r ffres 1. Gall ffeniau a chorsleoedd fod yn bresennol ar
borfeydd y gorlifdir ac felly hefyd Goetiroedd gwlyb a
Phorfa rhos.
Prif elfen cynefinoedd corsydd pori yw
glaswelltir heb ei wella ac wedi ei wella ynghyd â’r systemau
ffosydd sydd yn rhan ohono.

a

Fel arfer dylid adrodd ar y math perthnasol o gynefin blaenoriaeth y DU, ond gweler Cynefinoedd
Blaenoriaeth Cymru (2003) am ragor o fanylion pa bryd i adrodd am Gorsydd pori a’r gorlifdir a pha bryd i
adrodd am gynefinoedd cydrannol e.e. Porfa rhos.
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1. STATWS PRESENNOL
1.1 Deddfwriaeth a statws blaenoriaeth
Rhyngwladol

DU a Chymru

Gwynedd

Cyfarwyddeb Cynefinoeddb
Cyfarwyddeb Adar c
Safleoedd Gwlyptir Ramsar d
Cyfarwyddeb Fframwaith D r e
Deddfwriaeth SoDdGAf
Blaenoriaeth CGB y DU
Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000g
Deddf D r 2003
Deddf Draenio Tir 1991
Deddf Adnoddau D r 1991
Dyletswyddau amrywiol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru o safbwynt rheoli d r a rheoli
llygredd
CGB Eryri h
AHNE Ll n

1.2 Statws yng Nghymru a thu hwnt

Mae ffeniau Cymru yn hynod bwysig oherwydd eu maint, eu hamrywiaeth a’u hansawdd ac maent yn
feicrocosm o’r amrywiaeth eang sydd i’w weld o fewn ffeniau Prydain gyfan1. Mae oddeutu 6200 ha
o gynefin ffen yng Nghymru, gan gynnwys tua 2700 ha o fignedd mewn basnau, dyffrynnoedd a
gorlifdir, 2100 ha o lystyfiant llac ar yr iseldir, ac hefyd tua 1400 ha o gorsdir1 (ffigurau oddi
wrth Arolwg Cynefinoedd Iseldir Cymru (1987-1997) a Rhestr Corsleoedd Cymru CFDA (1993,
1995)).
Amcangyfrifir bod tua 460 ha o gorsleoedd yng Nghymru; mae hyn oddeutu 10% o gyfanswm y
cynefin hwn trwy’r cyfan o’r DU (sef tua 5,000 ha), ac mae dwysedd y tir hwn mewn rhai ardaloedd
CGBL Cymru yn dangos bod ardal orllewinol y DU yn gadarnle pwysig iddo1. Mae yng Nghymru
gyfanswm o 1700 ha o orgorsydd yr iseldir ac mae 1200 ha o hyn yn gorsdir sydd wedi ei addasu;
mae hyn yn dangos faint y mae’r cynefin hwn hefyd wedi ei addasu.
Mae corsydd pori a glaswelltir gorlifdir yn gyffredin ym Mhrydain, tua 300,000 ha, i gyd, ond
cyfran fechan o hyn sydd yn laswelltir lled-naturiol. Yn rhestr Cyngor Cefn Gwlad Cymru o
safleoedd pori ar gorsydd a gorlifdir yng Nghymru1, mae cyfanswm o 54,600 ha o gynefinoedd tir
glas wedi eu cofnodi o fewn lefelau arfordirol a thirluniau gorlifdir yng Nghymru.

1.3 Statws yng Ngwyneddi

Mae Gwynedd yn cynnwys tua 10% o gyfanswm Cymru o dir cynefinoedd blaenoriaeth Ffen y DU;
cofnodwyd cyfanswm o 610 ha yma, gan gynnwys 310 ha o ffen categori 1, 200 ha o dir llac a 100 ha
of orsdir1. Yng Ngwynedd mae cyfanswm o 118 safle yn cynnal cynefinoedd ffen wedi eu cofnodi ac

b

Mae Gwylptiroedd yr iseldir wedi eu cynnwys mewn rhai ACA dan “Cyfrarwyddeb Cynefinoedd” –
Cyfarwyddeb y Cyngor 92/43/EEC dyddiedig 21 Mai 1992 yngl n â gwarchod cynefinoedd naturiol a ffawna a
fflora gwyllt yr UE. Daw ffeniau o dan dri chynefin a restrir yn Atodiad I, “Migneddau Trosiannol a Chorsydd
ansad”, “Ffeniau alcalaidd” a “Ffeniau calchog gyda Cladium mariscus a rhywogaethau o’r Caricion davallianae”.
c
Mae Gwylptiroedd yr iseldir (corsleoedd yn arbennig) wedi eu cynnwys o fewn rhai AGAs dan “Cyfarwyddeb
Adar” – Cyfarwyddeb y Cyngor 79/409/EEC dyddiedig 2 Ebrill 1979 ar gadwraeth adar gwyllt.
d
Yn ymdrin â rhai corsydd yr iseldir, corsleoedd yn benodol.
e
Cyfarwyddeb Fframwaith D r 2004. Rheolaeth basn afon integredig – Gosodir amcanion amgylcheddol gan
gynnwys targedau ecolegol ar gyfer d r awrynebol.
f
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981,Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000
g
O dan adran 74 o Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
cynhyrchu “Rhestr o Rywogaethau a Chynefinoedd Pwysig Iawn er mwyn Gwarchod Amrywiaeth Biolegol “.
Hawlfraint y Goron 2003.
h
Cynlluniau Gweithredu ar gyfer tir pori corsydd ar yr arfordir a’r gorlifdir ac ar gyfer cyforgorsydd
i
O fewn y ddogfen hon, mae’r term “Gwynedd” yn cyfeirio at ardaloedd y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri,
heblaw lle nodir yn wahanol.
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o’r rhain mae rhai yn eithriadol o bwysig (ynghyd â rhai safleoedd ym Môn) o safbwynt ffeniau
calchaidd fel Cors Geirch.
Mae 35 ha o gorsle wedi eu cofnodi yng Ngwynedd (bron 8% o’r cyfan a geir yng Nghymru) , a
hynny ar 27 safle, fodd bynnag, dim ond saith o’r safleoedd hyn sydd yn cynnwys ardaloedd o
gorsle sydd yn mesur mwy na 2 ha. Mae safleoedd corsdir ar aberoedd afonydd yn cynnwys Y
Foryd, ger Caernarfon, a rhannau isaf Cors Glaslyn ac mae rhannau isaf afonydd Penrhos a Rhydhir
ac ardal merllynnau Pwllheli gyda’i gilydd yn ffurfio un o’r corsleoedd mwyaf yng Ngwynedd.
Er bod gorgorsydd yn fwy amlwg yn yr ucheldiroedd, mae 27 ha o’r math hwn o dir o fewn Gwynedd
a’r enghraifft orau o orgors yw’r un yn Rhosgyll Fawr.
Mae 3800 ha o gynefin glaswelltir a 71 ha o gynefin âr o fewn corsydd pori gorlifdir yng
Ngwynedd, sef tua 8% o’r cyfanswm yng Nghymru1. Mae corsydd pori arfordirol i’w canfod yn agos
at Draeth Lafan a’r Foryd, ac yng Nghors Glaslyn, yn y rhan agosaf at y môr, ac mae ardaloedd llai
o gwmpas Tywyn a’r Friog. O bosibl bod yr enghraifftiau gorau o gorsdiroedd pori ar orlifdir yng
Ngwynedd i’w gweld ar lannau’r Afon Dyfrdwy islaw Llyn Tegid ac ym mhen uchaf Cors Glaslyn.
Felly, mae Gwynedd yn bur bwysig o safbwynt cynefinoedd corsydd yr iseldir.

2. FFACTORAU SY’N EFFEITHIO AR Y CYNEFINOEDD HYN YNG
NGWYNEDD
§

Gwelliannau amaethyddol ac amaethu dwys (megis draenio, defnyddio gwrtaith cemegol,
troi i gynhyrchu silwair a / neu bori dwys (mae pori trwm gan wartheg yn broblem arbennig
i gorsleoedd)

§

Troi cynefinoedd corsydd pori arfordirol a thir pori gorlifdir yn dir âr.

§

Diffyg rheolaeth neu reolaeth wael ar ffeniau a chorsleoedd presennol, sydd yn golygu bod
y tir yn sychu, prysgwyddau yn tyfu arno a rhai safleoedd yn troi’n goetiroedd. Hefyd
mae’r dirywiad yn y dulliau traddodiadol o reoli corsydd pori ar yr arfordir ac ar y
gorlifdir yn niweidio ansawdd cynefinoedd.

§

Draenio a gostwng lefel y tablau d r.

§

Taflu sbwriel neu fewnlenwi corsleoedd yn arbennig.

§

Yn y gorffennol, mesurau atal llifogydd anaddas a rheolaeth wael dros afonydd.

§

Llygredd a derbyn maeth o dir cyfagos o ganlyniad i weithgareddau amaethyddol,
coedwigaeth, llygredd pwynt a gwasgaru (problem arbennig i “ffeniau’r dyffrynnoedd”).

§

Darnio, ynysu ac aflonyddu o ganlyniad i ddatblygu tir ( e.e. ffyrdd, rheilffyrdd, tai) a
diwydiannau echdynnol sydd yn gallu - ac sydd wedi – arwain at leihâd brawychus ym maint
amryw o boblogaethau allweddol sydd yn ddibynnol ar fathau penodol o gynefin corsdir.

§

Diffyg agwedd strategol tuag at reoli tir ffen yng Ngwynedd. Mae angen dirfawr cydlynu
ymdrechion, yn enwedig ar y Ll n yn ogystal ag mewn rhannau eraill o Ogledd Cymru, er
mwyn cefnogi systemau corsydd cysylltiol, yn enwedig ym Môn.

§

Mae aflonyddiad oherwydd gweithgareddau hamdden yn broblem i rai rhywogaethau corsle

§

Rhywogaethau ymledol yn coloneiddio (e.e. canglwm Siapaneaidd).

§

Llygredd atmosfferig ac o bosibl newid yn yr hinsawdd.

3. CGR / CGC CYSYLLTIEDIG YNG NGWYNEDD
Coetiroedd gwlyb, Dolydd a phorfeydd yr iseldir, Morfeydd heli arfordirol, Porfeydd rhos,
Llynnoedd, pyllau a ffosydd, Planhigion ymledol
Dyfrgi, Ysgyfarnog, Llygoden y d r, Ystlumod, Cornchwiglen, Adar tir y fferm, Madfallod y d r,
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Brith y Gors, Malwod troellog, Gwenyn

4. GWEITHREDU PRESENNOL YNG NGWYNEDD
4.1 Diogelu safleoedd a chynefinoedd
§

Mae ardaloedd o gorsydd yr iseldir yn dod o fewn safleoedd a ddynodwyd fel SoDdGA
(Corsydd Ll n; Corsydd Eifionydd), AGA (Traeth Lafan; Aber Dyfi) a safleoedd Ramsar
(Corsydd Môn a Ll n).

§

Mae llawer o ardaloedd o gorsdir yr iseldir wedi eu dynodi fel SoDdGA – safleoedd ffen yn
cynnwys Cors Geirch, Llyn Glasfryn, a Cors Gyfelog; safleoedd gorgors yn cynnwys
Rhosgyll Fawr, safleoedd corsle yn cynnwys Cors Llyferin a Cors Geirch; a chorsydd pori
ar yr arfordir ac ar y gorlifdir yn cynnwys corsydd Glaslyn a Dyfi.

§

Mae enghreifftiau o gorsydd yr iseldir hefyd i’w gweld o fewn nifer o ardaloedd a
glustnodwyd fel Safleoedd Bywyd Gwyllt posibl.

§

Mae cynefin corsle wedi ei ddynodi fel LNR yn Lôn Cob Bach.

§

Mae cynefin corsydd yr iseldir hefyd i’w ganfod o fewn safleoedd anstatudol, megis yng
Ngwarchodfeydd Natur yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt yn y Spinnies ac Abergowen.

§

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn gweithredu deddfwriaeth berthnasol fel yr
amlinellwyd uchod, trwy ddosbarthu trwyddedau a chaniatadau yn cynnwys caniatâd
gwagio, trwydded echdynnu, caniatâd ar gyfer draenio tir, ac Awdurdodaeth D r Tir.

§

Mae ardaloedd corsydd yr iseldir fel arfer yn dod o fewn sgôp y rheoliadau Asesiad
Effaith ar yr Amgylchedd (AEA) ar gyfer defnyddio Tir Heb ei Drin ac Ardaloedd LledNaturiol i ddibenion amaethyddol dwys.

4.2 Rheoli a rhaglenni gweithredu
§

Mae gan CCGC gytundebau rheoli gyda rhai perchnogion neu reolwyr tir er mwyn sefydlu
rheolaeth bositif o safbwynt cadwraeth. Mae wardeniaid CCGC yn rheoli ardaloedd o
gorsydd pori ar GNG Dyfi a’r ffeniau yng Nghors Geirch a Chors Gyfelog.

§

Mae wardeniaid Cyngor Gwynedd yn rheoli ardal o gorsle yn Lôn Cob Bach, yn ogystal â
chorsydd pori arfordirol ym Morfa Madryn a Morfa Aber. Mae Ymddiriedolaeth Bywyd
Gwyllt Gogledd Cymru (YBGGC) yn rheoli ardaloedd o gorsydd yr iseldir yn y Spinnies ac
Abergowen fel Gwarchodfeydd Natur tra bo CFGA hefyd yn rheoli cynefinoedd o’r fath ar
hyd aberoedd y Ddyfrdwy a’r Ddyfi.

§

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynnal adolygiad ymarfer gorau ar gyfer cynnal
systemau draenio ar yr iseldir. Bydd ei adain Diogelu Rhag Llifogydd yn defnyddio bwced
torri chwyn Bradshaw ar gyfer yr holl waith rheoli ffosydd er mwyn lleihau i’r eithaf y
niwed i wreiddiau llystyfiant. Mae hefyd yn cynnal cynlluniau gwella cynefinoedd mewn
ymdrech i leihau i’r eithaf y niwed na ellir ei osgoi wrth gymryd camau i ddiogelu rhag
llifogydd.

§

Mae cynlluniau creu a rheoli cynefinoedd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn rhai
ardaloedd o gorsydd yr iseldir, a’r cyllid tuag atynt yn dod o grantiau amaethamgylcheddol e.e. AAS Ll n, Tir Gofal. Mae cynefin y gorlifdir wedi ei gynnwys fel cynefin
mandadol o fewn Tir Gofal.

§

Fe all y prosiect Corsydd i Gymru a ariennir gan CTL roi cyfle i gwblhau gwaith rheoli ar
raddfa eang ar safleoedd corsydd o fewn y rhanbarth.

§

Mae cynlluniau Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnwys camau sydd yn berthnasol i’r
cynefinoedd hyn e.e. Cynlluniau Rheoli Lefelau D r.
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Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae CFGA wedi lleihau maint y coetir gwlyb yn Llyn
Ystumllyn er mwyn ymestyn maint yr ardal corsle, a fyddai’n gynefin nythu ardderchog ar
gyfer adar fel aderyn y bwn.

4.3 Arolygu, ymchwilio a monitro
Mae CCGC wedi llunio rhestr (gan gynnwys mapiau digidol) ac wedi llunio arolwg cadwraethol o
gorsydd yr iseldir yng Nghymru.

5. AMCANION Y CYNLLUN GWEITHREDUj

6.
6.

1.

Cynnal a diogelu’r ardaloedd presennol o gorsydd yr iseldir a sicrhau rheolaeth drostynt yn
y tymor hir

2.

Chwilio am gyfleoedd a’u defnyddio er mwyn gwella neu ail greu systemau corsydd yr
iseldir gan gynnwys un math neu ragor o gynefinoedd blaenoriaeth CGB

3.

Adfer cynefinoedd ffen mewn ardaloedd addas er
gyfanswm yr ardal ffen

4.

Adfer ardaloedd corsle presennol mewn ardaloedd addas (y rhai sydd yn destun diddordeb
cadwraethol yn barod) sydd yn mesur 2 ha neu ragor, er mwyn sicrhau cynnydd o 30%l yng
nghyfanswm arwynebedd y corsle

5.

Adnabod ardaloedd o gorgors tir isel yng Ngwynedd, atal colled a dirywiad pellach, ac
ymgymryd â gwaith adfer ar gyfran o’r adnodd y cytunir arni

6.

Adfer 2% o gynefin corsydd pori sydd wedi mynd yn rhy sych, sydd wedi ei reoli yn rhy
ddwys, neu sydd heb ei reoli’n addas ar gyfer bywyd gwyllt.m

7.

Cyfrannu tuag at gadwraeth tir cyforgors yr iseldir mewn CGBL cyfagos, ledled y DU ac
Ewrop

8.

Codi ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a mwynhâd y cyhoedd o gynefinoedd corsydd yr iseldir

mwyn sicrhau cynydd o 2%k ar

CAMAU ARFAETHEDIG
Gweithredu

Partner(iaid)n

Polisi a Deddfwriaeth
1

2

3

j

Trwy gyfrwng y broses gynllunio, sicrhau bod datblygiadau mewn lleoliadau sensitif
yn gydnaws â chadwraeth corsydd yr iseldir
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol
Sicrhau bod pob enghraifft o gorsydd yr iseldir sydd yn cwrdd â’r meini prawf
perthnasol yn cael eu dynodi yn Safleoedd Bywyd Gwyllt.
TARGED/AMSERLEN: Cychwyn y broses o ddynodi erbyn 2007
Sicrhau bod rheoliadau AEA ar gyfer Tir sydd Heb ei Drin ac Ardaloedd Llednaturiol yn cael eu gweithredu ar holl ardaloedd corsydd yr iseldir
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol

CG,
Partneriaid
perthnasol
CG, CCGC, YBGGC

LlCC, Partneriaid
perthnasol

Gan ystyried yr holl gynefinoedd CGBLl, yn enwedig Coetiroedd Gwlyb a Phorfa Rhos

k

Targedu safleoedd sydd yn awr wedi eu meddianu gan lystyfiant nad yw’n gynhenid i gorsydd, megis tir glas
wedi ei wella.
l

Gall penderfynu i ba raddau y dylid cynnal neu ail-sefydlu corsle fod yn anodd yn achos safleoedd lle mae
llystyfiant – hesg yn bennaf – cyfagos neu wedi ei gynnwys fel rhan o CGB blaenoriaeth arall – gweler
Cynefinoedd Blaenoriaeth Cymru am ragor o fanylion.
m

Targedu safleoedd gyda rhywogaethau penodol neu sy’n cynnwys ardaloedd lle mae glaswelltir wedi ei ledwella er mwyn sicrhau ffynhonnell hadau.
n

Dangosir y prif bartner ar gyfer y weithgaredd hon mewn print tywyll, gweler adran 7.2 am eglurhâd o’r
byrfoddau.
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Rheoli a diogelu rhywogaethau / cynefinoedd
4

5

6

7

8

9

10

Hyrwyddo a chefnogi cynlluniau grant gan gynnwys Tir Gofal, AAS Ll n a /neu
gytundebau rheoli tir er mwyn sicrhau rheolaeth ffafriol a / neu er mwyn adfer
cynefinoedd corsydd yr iseldir gan gymryd i ystyriaeth anghenion y CGBL ar gyfer
rhywogaethau a chynefinoedd penodol.
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol
Gweithredu’r NGIP er mwyn sicrhau rheolaeth addas a/neu er mwyn adfer a chreu
corsydd yr iseldir
TARGED/AMSERLEN: Erbyn 2008
Paratoi a gweithredu Cynlluniau Rheoli Lefelau D r, yn cynnwys rheolaeth addas ar
ardaloedd corsydd yr iseldir pwysig ac asesiad gofalus o waith atal llifogydd a
draenio yn arferol ac ar gyfer digwyddiadau annisgwyl
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol
Sefydlu ‘r gwaith o adfer ardaloedd blaenoriaeth presennol o gorsle a / neu eu
rheoli’n addas
TARGED/AMSERLEN: Rheolaeth ffafriol ar 50%, Adfer 12 ha, erbyn 2015
Sefydlu’r gwaith o adfer a/ neu reoli’n addas yr holl ardaloedd ffen o fewn
safleoedd statudol a ystyrir yn anffafriol ar y funud, ac o leiaf 30% o’r safleoedd
anstatudol
TARGED/AMSERLEN: Holl ardaloedd adfer ‘ffafriol’ neu ‘anffafriol’. Adfer 10
ha erbyn 2015
Sefydlu’r gwaith o adfer a / neu reoli’n addas yr holl ardaloedd yn cynnwys
ardaloedd a nodwyd yng ngham 12 o’r camau gweithredu
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol
Sefydlu’r gwaith o adfer a / neu reoli’n addas yr ardaloedd blaenoriaeth presennol
o gorsydd arfordirol a phorfa gorlifdir.
TARGED/AMSERLEN: Rheolaeth ffafriol dros 50%, Adfer 10 ha, erbyn 2015

GCFBG Cymru,
CCGC, CTG, LlCC,
UAC, CG, UCA
Cymru, YG, YBGGC,
CFGA Cymru
CG, Partneriaid
perthnasol.
AAC, Partneriaid
perthnasol

CCGC, CG, YBGGC,
LlCC, YG, CFDA
Cymru
CCGC, CG, YBGGC,
LlCC, YG, CFGA
Cymru

CCGC, CG, YBGGC,
LlCC, YG, CFDA
Cymru
CCGC, CG, YBGGC,
LlCC, YG, CFGA
Cymru

Cynghori
11

Darparu cyngor integredig i berchnogion a rheolwyr tir ar ddulliau o reoli corsydd
yr iseldir yn addas.
TARGED/AMSERLEN: Ar y gweill

CCGC, CTG, LlCC,
UAC, CG, UCA
Cymru, YG, YBGGC

Arolygon, ymchwil a monitro
12

13

Cofnodi holl safleoedd corsydd yr iseldir drwy Wynedd trwy gyfrwng rhestr o’r
data sydd ar gael (Cam Un, Safleoedd Bywyd Gwyllt ac arolygon eraill) ac arolygon
ecolegol addas eraill a thargedu safleoedd allweddol ar gyfer eu rheoli a’u hadfer
(cyn safleoedd sydd gerllaw safleoedd presennol neu’n agos atynt ac sydd yn
addas ar gyfer eu gwrthdroi)
TARGED/AMSERLEN: Erbyn 2007
Annog arolygon o rywogaethau perthnasol a geir ar gorsydd yr iseldir ac ymchwilio
i ofynion rheoli rhywogaethau allweddol
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol

CCGC, CG, CEH, GC,
YG, YBGGC, CFGA
Cymru, PCB

CCGC, CEH, CG, YG,
YBGGC, CFGA
Cymru, PCB

Cyfathrebu a chyhoeddusrwydd
14

15

16

17

Codi ymwybyddiaeth o’r defnydd o gorsleoedd ar gyfer nifer o amcanion e.e.
mecanweithiau atal llifogydd a thrin d r, toi toeau gwellt a gweithgareddau
hamdden megis gwylio adar a gwneud basgedi.
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol
Annog defnyddio deunyddiau heblaw mawn i ddibenion domestig a masnachol trwy
gyhoeddi erthyglau mewn cyhoeddiadau perthnasol a rhoi sgyrsiau i grwpiau
perthnasol.
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol
Codi ymwybyddiaeth am gorsydd yr iseldir a dulliau cadwraeth perthnasol ymhlith
perchnogion a rheolwyr tir trwy gyhoeddi erthyglau mewn cyhoeddiadau
perthnasol a rhoi sgyrsiau i grwoiau perthnasol. (e.e. cyhoeddiadau a chyfarfodydd
lleol UCA, UAC, CTG)
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol
Codi ymwybyddiaeth am gorsydd yr iseldir a dulliau cadwraeth addas trwy
gyfrwng erthyglau yn y cyfryngau, dyddiau agored, dehongliadau a digwyddiadau
TARGED/AMSERLEN: Cyfredol

CCGC, AAC, CG, YG,
YBGGC, CFGA

CG, CCGC, YG,
YBGGC, CFGA

CCGC, CG, YG,
YBGGC, CFGA

CG, CCGC, YG,
YBGGC, CFGA

GWLYPTIROEDD YR ISELDIR
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7. PARTNERIAID A CHYFLEOEDD
7.1 Prif bartner arweiniol ar gyfer CGC
Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC)

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (AAC)

7.2 Partneriaid allweddol

Cymdeithas Tir a Busnes Gwledig (CTG)
Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC)
Undeb Amaethwyr Cymru (UAC)
Cyngor Gwynedd (CG)
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (UCA)
Ymddiriedolaeth Genedlaethol (YG)
CYMAD
Gr p Cynghori Ffermio a Bywyd Gwyllt Cymru (GCFBG Cymru)
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru (YBGGC)
Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar – RSPB Cymru (CFGA)
Prifysgol Cymru Bangor (PCB)

7.3 Cyfleon

Perchnogion tir a thirfeddianwyr
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