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Gwarchod cynefinoedd
hynafol
Mae prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru LIFE, a gafodd sylw yn ein
hadroddiad blynyddol y llynedd, wedi ei lansio’n swyddogol ac mae’r gwaith o
adfer, gwarchod a gwella’r cynefinoedd bregus hyn yn mynd rhagddo’n dda.
Y Coedwigoedd Glaw Celtaidd yw ein hen goetiroedd derw, miloedd o
flynyddoedd oed, a nodweddir gan eu hinsawdd wleb a llaith. Maent o
bwys rhyngwladol ac yn cynnal amrywiaeth rhyfeddol o fywyd gwyllt. Yn y
coetiroedd hyn gellir dod o hyd i ganran uchel iawn o adar mudol yr haf, gan
gynnwys y tingoch, gwybedog brith bach a’r telor ellyllbren yn ogystal â thelor
y cnau, y gwalch bach a’r gylfinbraff. Mae’r coedlannau hefyd yn gartref i
amrywiaeth eang o bryfed.
Ariennir Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru LIFE gan gynllun LIFE yr
UE a Llywodraeth Cymru dan arweiniad Awdurdod Parc Cenedlaethol
Eryri. Mae’n ymdrechu i warchod coetiroedd hynafol rhag gor-bori, diffyg
rheolaeth a bygythiad planhigion ymwthiol fel rhododendron. Mae’r RSPB
yn gweithio ar ran deheuol y prosiect o ddyffryn Mawddach i lawr at RSPB
Gwenffrwd Dinas. Yma, rydym yn tynnu a chael gwared â phlanhigion
ymwthiol, nad ydynt yn frodorol, drwy ddulliau fel teneuo ar ffurf halo o
amgylch hen goed derw.
Mae anifeiliaid sy’n pori yn allweddol hefyd. Mae gan y coetiroedd hanes
o bori ond mae gor-bori yn difrodi glasbrennau a thyfiant ifanc. Yn y frwydr
yn erbyn hynny mae sawl coetir wedi ei ffensio, ond serch hynny bu tyfiant
brwd dan yr wyneb a oedd wedi cymryd drosodd a lleihau’r golau i’r coed
ifanc. Mae cael cydbwysedd pori penodol ar gyfer safleoedd yn gallu bod yn
effeithiol iawn yn creu lle i anadlu i’r cen hynafol sy’n byw ar lawr y goedwig.
Yn ein gwarchodfeydd yn RSPB Coed-y-parc a Choed Garth Gell, i gadw trefn
ar y rhedyn, drain ac eiddew, rydym wedi cyflwyno gwartheg - gan gynnwys
bustych Connor a dwy fuwch ucheldir o’r enw “Yr Efeilliaid”.
Mae cennau a llu o
rywiogaethau eraill yn
ffynnu yn y Coedwigoedd
Glaw Celtaidd fyd enwog.

“Rydym wedi gweld cynnydd yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o
faterion amgylcheddol ac yn gweld hyn yn cael ei adlewyrchu
ym mharodrwydd ein gwleidyddion i wneud penderfyniadau o
blaid natur. Bu cyhoeddi trydydd adroddiad State of Nature yng
Nghymru a dathliadau Diwrnod Amgylchedd y Byd yng Nghaerdydd
yn gyfleoedd allweddol i bwysleisio’r angen am gam i gyfeiriad
newydd yn ein perthynas â’r byd naturiol.”

Katie-Jo Luxton
Cyfarwyddwr, RSPB Cymru
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Blwyddyn brysur i dîm Lefelau Byw
Clymblaid o sefydliadau yw Partneriaeth Tirlun Lefelau Byw sy’n dathlu
a gwarchod treftadaeth naturiol Lefelau Gwent yn ne ddwyrain Cymru.
Mae gweithgareddau ar y cyd rhwng Wildlife Explorer a grwpiau Young
Archaeologists yn helpu hybu diddordeb pobl ifanc mewn bywyd gwyllt.
Mae 24 prosiect yn helpu ail-gysylltu pobl leol â threftadaeth, bywyd gwyllt
a harddwch Lefelau Gwent. Mae’r tirlun yn ymestyn o Gaerdydd ac Afon
Rhymni yn y gorllewin hyd at Gas-gwent ar lannau Gwy, Sir Fynwy yn y
dwyrain. Drwy waith y bartneriaeth mae 169 o ddisgyblion blynyddoedd 5
a 6 o Gaerdydd, Casnewydd a Chas-gwent wedi profi’r tirlun drwy weithdai
drama a theatr mewn lleoliadau fel T≈ Tredegar a Chastell Cil-y-Coed.
Mae’r prosiect “Arwyr Treftadaeth” yn enghraifft arbennig o’r cyd-weithio
rhwng RSPB Cymru a Lefelau Bywyd ac wedi bod yn hynod o effeithiol.
Nod y cynllun yw helpu pobl leol yr ardal i ddysgu sgiliau newydd a
gwarchod y Lefelau yn y tymor hir. Yn y bartneriaeth mae rhanddeiliaid
a sefydliadau yn ogystal â thri awdurdod lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Ymddiriedolaeth Natur Gwent, gyda RSPB Cymru yn arwain.
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200

rhywogaeth
o wyfynod mewn
coedwigoedd
hynafol.

Dros
260

o bryfed y
gwlypdiroedd a
rhywogaethau eraill.

