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Roedd y gynhadledd yn ymwneud â dod â gwahanol leisiau i’r un lle i drafod wyneb yn 
wyneb yr heriau emosiynol sy’n wynebu ein hucheldiroedd. Yna fe fagodd COVID-19 ei ben 
hyll. Sylweddolom yn fuan, er gwaethaf ymdrechion gorau pawb, nad oedd cynhadledd 
wyneb yn wyneb ar y cardiau mwyach. Roeddem hefyd yn gwybod, gyda Brexit ar y gorwel 
a’r hinsawdd ac argyfyngau bioamrywiaeth yn bwysicach fyth, na allai’r sgyrsiau hyn aros. 
Roedd rhaid i ni gadw’r sioe ar y ffordd! 

Diolch i ymdrech enfawr gan dîm EP Cymru a’n pwyllgor llywio gwyddonol, daethom o 
hyd i ateb ar-lein. Ar ôl rhai newidiadau i’r rhaglen a rhai noddwyr hael, trodd Tystiolaeth 
Amgylchedd 2020 yn ddigwyddiad mwy yn y pen draw gyda chyrhaeddiad llawer mwy nag 
ddisgwyliwyd yn wreiddiol.

Gobeithio y cewch ysbrydoliaeth yn y casgliad hwn o grynodebau 
graffig sy’n cwmpasu prif themâu’r gynhadledd. Mae’r holl 

gynnwys a gofnodwyd yn ystod y gynhadledd yn dal i 
fod ar gael ar-lein ac ar gael drwy ein gwefan, felly os 

gwnaethoch ei fethu y tro cyntaf mae amser o hyd i 
ddal i fyny!

Mae 2020 wedi bod yn daith i ni i gyd. Pan ddechreuon ni weithio ar y 
gynhadledd hon yn hydref 2019 roeddem yn gwneud cynlluniau gyda’n 
partneriaid yn Aberystwyth ar gyfer teithiau maes a digwyddiadau cymdeithasol 
i gael pobl i siarad ac adeiladu cysylltiadau newydd. 

Rhagair Cynhadledd 2020 mewn niferoedd

20,000+ 30+ 
Ein fideo codi blas cyn y gynhadledd yn 
cael ei chwarae 20,000+ gwaith, gyda’r 
actor Michael Sheen yn adrodd

o banelwyr a siaradwyr

252 
Nifer y mynychwyr a fynychodd 
y gynhadledd

40+ 
mwy na 40 awr o gynnwys ‘dal i fyny’ 
wedi’i greu o’n sesiynau Zoom 
a recordiwyd

2,616 
nifer yr argraffiadau ar ein 
Hwb Nawdd

4 
nifer y noddwyr a gefnogodd 
y digwyddiad

Yr Athro Jennifer Geroni, 
Cyfarwyddwr - Platfform yr Amgylchedd Cymru
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43 11

6 40+

36 7

Y prif sefydliadau a fynychodd y digwyddiad

Llywodraeth 
Cymru

Prifysgol 
Aberystwyth

Prifysgol 
Glyndŵr

sefydliadau gwahanol 
a gynrychiolir

Cyfoeth 
Naturiol Cymru

Prifysgol 
Abertawe 
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1 
ein darn cyntaf o sylw yn y cyfryngau, 
diolch i’r Daily Post

83% 
canran defnyddwyr Whova a 
oedd o’r farn bod y digwyddiad 
yn ddefnyddiol

84% 

62% 

Dywedodd 84% o’r mynychwyr 
ein bod ni’n drefnus 
iawn/hynod drefnus

Dywedodd 62% fod hyd y 
digwyddiad yn ‘gweithio’n dda’

97% 
Dywedodd 97% o’r mynychwyr 
ein bod ni’n gyfeillgar 
iawn/hynod gyfeillgar

Y tair prif sesiwn a fynychwyd ac a welwyd yn Whova

Clare Pillman
Cyfoeth Naturiol Cymru, Llun 14 Medi 10yb

Optimeiddio Defnyddio Tir
Risgiau a Chyfleoedd, Llun 14 Medi 11yb

Tirweddau Gwydn a Dynamig
Mawrth 15 Medi 11yb
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Mae angen inni feithrin ymddiriedaeth rhwng cymunedau’r ucheldir a’r rhai sy’n 
gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar fywydau’r cymunedau hynny. 
Mae mannau gwell (yn ffisegol a digidol) lle gall cymunedau gwledig gyfarfod a sicrhau bod 
eu lleisiau’n cael eu clywed yn hanfodol. Mae cysylltiad agos rhwng cymunedau Cymraeg eu 
hiaith a’r economi ffermio yn aml ac maent yn wynebu heriau a phryderon na welwyd eu 
tebyg o’r blaen. Yn fynych, nhw yw gofalwyr y tirweddau sy’n darparu gwasanaethau ecosystem 
ar gyfer canolfannau poblogaeth dwys ond gallant fod yn ffisegol ac yn gymdeithasol wahanol 
iddynt. Mae deall anghenion unigryw ein cymunedau ucheldirol a’u grymuso i ymgysylltu â’r 
rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn hanfodol i iechyd a lles Cymru.

Mae gennym lawer mwy i’w ddysgu am briddoedd.  
Gwyddom fod mawndiroedd yn adnodd anhygoel ar gyfer storio carbon ac mae llawer o bobl 
yn astudio’r ffordd y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt a sut maent yn addasu iddo. 
Mae mathau eraill o briddoedd, eu rolau wrth storio carbon ac effeithiau newid yn yr hinsawdd 
a defnydd tir arnynt yn llawer llai eglur.  Cyfeiriwyd at briddoedd fel Sinderela ymchwil 
amgylcheddol, hyd yn oed. Rhaid i ddealltwriaeth o gyflwr a phriodweddau’r pridd rydym yn 
plannu ynddo fod yn rhan allweddol o’r broses o wneud penderfyniadau.

Plannu’r coed cywir yn y mannau cywir.
Mae hwn yn ymadrodd rwy’n ei glywed yn aml ar hyn o bryd ac nid yw’n dweud fawr o ddim 
byd wrthych chi. Yn ystod y gynhadledd cawsom drafodaethau mwy cynnil am yr hyn y 
mae’r ymadrodd yn ei olygu mewn gwirionedd. Mae cefnogi agrogoedwigaeth drwy blannu’n 
ddetholus i ddarparu cysgod a lloches sy’n gwella cynhyrchiant da byw yn wahanol iawn 
i ailblannu coedwig lydanddail fawr. Gall y coed cywir yn y lle cywir sefydlogi priddoedd, 
lleihau’r perygl llifogydd a chefnogi adferiad bioamrywiaeth. Gall plannu coed yn y mannau 
anghywir arwain at golli bioamrywiaeth a cholled net mewn carbon o’r pridd a allai gymryd 
degawdau i adfer.

Mae angen inni fod yn ymwybodol o’n lle mewn hanes. 
Mae pobl wedi bod yn byw yn ucheldir Cymru ac yn dylanwadu arno ers dros 9000 o 
flynyddoedd. Pan soniwn am gadw ein tirweddau a’n ffyrdd o fyw mae’n dda o beth cofio, 
o safbwynt hanesyddol, bod hyn yn esblygu’n gyson wrth i ni addasu i newid economaidd, 
cymdeithasol a thechnolegol ehangach. Yn y cyd-destun hwn, dim ond gwyriad ar yr amserlen 
hanesyddol yw ein canfyddiad presennol o “normal”. Natur ddynol yw gwerthfawrogi’r ffordd yr 
ydym yn gwneud pethau nawr a theimlo’n ansicr ynghylch newid. Fodd bynnag, mae newid yn 
dod ac mae angen inni ganolbwyntio ein hegni ar addasu iddo mewn ffyrdd sy’n cefnogi lles 
ein cymunedau a’n hamgylchedd.

Mae angen i ni dalu gwir gost cynhyrchu bwyd a manteision eraill a gawn o’r tir.
Mae degawdau o bolisi amaethyddol a chymorthdaliadau wedi arwain at ddigonedd o fwyd rhad 
nad yw’n adlewyrchu gwir gostau cynhyrchu. Disgwyliwn i ffermwyr a rheolwyr tir wneud cymaint 
ond yn aml nid ydym yn deall gwir gost yr hyn yr ydym yn ei ofyn ganddynt.  Rhannodd un o’n 
panelwyr, Chris Blake, ddyfyniad sydd yn crynhoi’r cyfan yn berffaith, yn fy marn i. 

“Mae’r hen gontract cymdeithasol rhwng ffermwyr a chymdeithas bellach dan bwysau 
eithriadol.  Mae arnom angen bargen newydd, dealltwriaeth newydd, system newydd, sy’n dod 
â ffermio ac ecoleg at ei gilydd. Ac mae hynny’n gofyn am ddeialog, realaeth, ymddiriedaeth a 
newid ein hymddygiad fel ffermwyr ac fel defnyddwyr, a pharodrwydd i dalu’r pris gwirioneddol 
(yn y siopau a thrwy ein trethi) ar gyfer bwyd a ffermio da i wneud pethau cystal ag y dylent fod.”

English Pastoral, James Rebanks, Allen Lane, 2020.

10 peth a ddysgom yng nghynhadledd 
Tystiolaeth yr Amgylchedd 2020

1. Mae ymddiriedaeth yn allweddol 

3. Pridd: Sinderela ymchwil amgylcheddol

2. Coed yn y mannau cywir

4. Nid yw nawr yn golygu am byth

5. Systemau bwyd: Cost yn erbyn Gwerth
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Bydd Brexit yn golygu newidiadau mawr i’r ffordd rydym yn ffermio’r ucheldiroedd a sut 
rydym yn talu am reoli tir yn yr ardaloedd hyn.

Mae llawer o heriau’n wynebu ffermio defaid yn benodol, ond os byddwn yn croesawu’r newid 
mae cyfleoedd enfawr hefyd. Bydd llawer o’r hyn y gallwn ei wneud yn cael ei ddylanwadu 
gan newidiadau i ddeddfwriaeth, rheoleiddio a chymorthdaliadau sy’n ganlyniad anochel i 
adael yr UE. Fodd bynnag, gallwn fanteisio ar y pethau hyn, gan gadw Cymru fel cynhyrchydd 
arbenigol ar gyfer cynhyrchion premiwm ac ehangu’r cyfleoedd cyflogaeth ar draws yr 
ucheldiroedd i gynnwys amrywiaeth o swyddi newydd mewn e.e. ffermio digidol, cadwraeth, 
treftadaeth, twristiaeth a choedwigaeth.

Mae ailwylltio’n gymhleth iawn ac efallai nad hwn fydd yr ateb cywir byth.  
Yn yr un modd â sut mai nid ailgoedwigo ein hucheldiroedd yn llwyr yw’r ateb, nid mynd 
â’r defaid i ffwrdd ac ailgyflwyno rhywogaethau a ddiflannodd (weithiau gannoedd o) 
flynyddoedd yn ôl yw’r ateb ychwaith. Dyma lle mae angen inni atgoffa ein hunain bod pobl 
wedi bod yn siapio’r ucheldiroedd ers dros 9000 o flynyddoedd ac nad oes un ardal y gellid 
ei hystyried yn gynefin “naturiol” ar ôl yng Nghymru. Hoffem i gyd weld bywyd gwyllt mwy 
niferus ac amrywiol yng nghefn gwlad. Ar yr un pryd, rhaid i ni gofio efallai na fydd ailgyflwyno 
rhywogaeth i gynefin nad yw wedi’i haddasu’n dda ar ei gyfer yn gallu darparu digon o fwyd ac 
y gallai greu mwy o broblemau nag y mae’n ei ddatrys yn agos at ganolfannau poblogaeth.

Mae angen sylw cyfartal i’r argyfwng bioamrywiaeth a’r argyfwng hinsawdd!
Mae’r newid yn yr hinsawdd wedi cael cryn sylw ers blynyddoedd ac mae’r rhan fwyaf o bobl 
yn deall yr angen i leihau allyriadau carbon a chynyddu faint o garbon rydym yn ei ddal a’i 
storio. Dim ond yn ddiweddar y mae’r argyfwng bioamrywiaeth wedi dod yn bwnc llosg ac nid 
oes gan y rhan fwyaf ohonom syniad beth i’w wneud yn ei gylch. Bydd adegau pan nad yw’r 
hyn sydd orau ar gyfer newid yn yr hinsawdd cystal ar gyfer bioamrywiaeth (dyma’r broblem 
‘coed cywir yn y mannau cywir’ eto). Efallai y bydd adegau pan fydd ecosystemau’n addasu i 
newid yn yr hinsawdd a’r peth gorau y gallwn ei wneud yw rhoi llonydd iddynt. Dylid ystyried 
bioamrywiaeth fel rhan annatod o’n penderfyniadau yn yr un modd â datgarboneiddio ac 
asesiadau o effeithiau ar gydraddoldeb. Yn aml, bydd mesurau lliniaru newid yn yr hinsawdd 
o fudd i fioamrywiaeth, ond nid bob amser ac mae angen inni fod yn llawer gwell o ran nodi a 
rheoli’r cyfaddawdau.

Addysgu ac ymgysylltu â dinasyddion yw’r allwedd. 
Un o ychydig fanteision COVID-19 yw bod pobl wedi bod yn treulio mwy o amser y tu allan yn 
ymgysylltu â natur, boed hynny mewn gerddi, parciau ar deithiau cerdded gwledig neu yn eu 
coetiroedd lleol.  Prin y bu’r diddordeb yn y byd naturiol a’r cyswllt â’n lles ein hunain erioed 
yn amlycach.  Mae angen i’r gymuned amgylcheddol fanteisio ar hyn i ennyn brwdfrydedd 
pobl (y to ifanc yn enwedig) i ymwneud â monitro a diogelu eu hamgylcheddau lleol. Mae 
prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion yn ffordd wych o gael pobl i gymryd rhan. Os ydym am 
ddatblygu atebion sy’n para, dylai fod drwy weledigaeth gyffredin sy’n ystyried treftadaeth 
cymunedau lleol a phawb sy’n elwa o iechyd ein hucheldiroedd.

Mae pobl eisiau gwneud y peth iawn.
Drwy gydol y gynhadledd cyfarfuom ag arbenigwyr mewn ecoleg, bioamrywiaeth, defnydd 
tir, cadwraeth, mawndiroedd, coedwigaeth, dŵr croyw, economeg, gwyddorau cymdeithasol, 
y celfyddydau a llawer mwy. Cawsom ymchwilwyr PhD, prif gynghorwyr gwyddonol, cyrff 
anllywodraethol amgylcheddol, ffermwyr ac ymgynghorwyr amgylcheddol yn cyflwyno ac 
yn herio ei gilydd. Un peth a unodd bawb oedd yr awydd i wneud y gorau dros y bobl a’r 
ecosystemau sy’n byw yn ein hucheldiroedd. Yr angen am newid radical weithiau a rhoi’r 
gorau i drefn ‘busnes fel arfer’. Yr hyn sydd ei angen arnom yn awr yn ein byd ar ôl Brexit yw 
arweiniad cryf a chymorth ariannol gan ein Llywodraeth, wedi’u llywio gan y dystiolaeth, i 
sicrhau ein bod i gyd yn gyrru i’r un cyfeiriad.

6. Brexit: bygythiad A chyfle

8. Yn ‘naturiol’ dda?

7. Yr argyfwng bioamrywiaeth
9. Dinasyddion â diddordeb

10. Syniadau radical ar gyfer cyfnod eithriadol
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Trafodiad panel 

Cymrunedau, Diwylliant a’r 
Economi Wledig

Darluniadau graffig’ to Darluniadau graffeg Laura Sorvala

www.laurasorvala.com
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Ar gyfer ucheldiroedd gwydn
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Bylchau Tystiolaeth a Blaenoriaethau 
Ymchwil ar gyfer ein ucheldiroedd

Newid hinsawdd
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Trafodiad panel
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Defnydd Tir Cynaliadwy

Trafodiad panel
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Ecosystemau a bioamrywiaeth

Yn ucheldiroedd Cymru
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Lles a diwylliant 

Yn ucheldiroedd Cymru
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Edrych ymlaen at Dystiolaeth 
Amgylchedd 2020

Newid tymhorau, 
porfeydd newydd
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Y storm berffaith?

COVID 19, Brexit a 
newid hinsawdd
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Un o agweddau canolog cenhadaeth HCC yw gweithio ochr yn ochr â 
phartneriaid er mwyn sicrhau bod y sector cig coch yng Nghymru yn barod 
ar gyfer dyfodol sy’n gynaliadwy - yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn 
ddiwylliannol. Mae cynhyrchu cig oen, cig eidion a phorc o safon wedi bod 
yn gonglfaen i economi Cymru, a gall y ffordd rydym yn gwneud hynny – gyda 
llai o fewnbynnau artiffisial a systemau llai dwys na llawer ar draws y byd – 
fod yn fodel i eraill. Ond mae angen i bob sector chwarae rhan wrth gyflawni 
nodau cymdeithas o ran yr amgylchedd. Mae HCC yn arwain gwaith ar ‘Fap 
Ffordd Cynaliadwyedd’ uchelgeisiol er mwyn llywio ein cyfeiriad yn y dyfodol. 
Mae gennym hefyd brosiectau ar y gweill fel rhan o’r Rhaglen Datblygu 
Cig Coch a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Chymru, fel y Cynllun Hyrddod 
Mynydd sy’n cefnogi ffermwyr mynydd i gymhwyso’r dechnoleg ddiweddaraf 
er mwyn gwella proffidioldeb a chynaliadwyedd eu busnesau.

Ein gweledigaeth yw bod CNC yn cael ei gydnabod fel sefydliad integredig 
sy’n cael ei arwain gan dystiolaeth, ac mae ecosystem ucheldir Cymru yn 
ymddangos yn helaeth yn ein hadroddiad tystiolaeth (Adroddiad ar Gyflwr 
Adnoddau Naturiol) ac yn ein Datganiadau Ardal a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 
Roedd y gynhadledd hon yn gyfle gwych i ni rannu ein tystiolaeth a gwrando 
ar yr ymchwil ucheldir sylweddol sy’n cael ei chynnal. Mae gwella gwytnwch 
ecosystemau’r ucheldir yn her, yn anad dim oherwydd gall y term ‘ucheldir’ 
olygu gwahanol bethau i wahanol bobl, ond nid yw’n newid ein blaenoriaeth 
i reoli, amddiffyn a gwella’r ecosystem aml-fuddiol hon. Mae rheolaeth 
gynaliadwy ar ucheldiroedd yn darparu buddion pellgyrhaeddol, er enghraifft, 
i’n lles, yr amgylchedd, ein cymunedau Cymreig, ffermio a choedwigaeth. Mae’r 
ucheldiroedd yn ecosystem weithredol ac er mwyn cyflawni rheoli adnoddau 
naturiol yn gynaliadwy (SMNR) rydym yn anelu at hyrwyddo storio carbon a 
lleihau colledion carbon yn ogystal â rheoli risg llifogydd, sychder a diogelu dŵr. 
Rydym yn hyrwyddo creu lle er mwyn i fyd natur addasu i newid yn yr hinsawdd 
yn ogystal â hyrwyddo ein hucheldiroedd fel y gall pawb fwynhau’r awyr agored. 
At hyn, rydym yn anelu at gefnogi economi gylchol a thwf amgylcheddol yng 
Nghymru trwy dyfu coed a chefnogi twristiaeth. Roedd y gynhadledd hon 
yn gyfle i CNC wrando ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yr ucheldir, fel y gallwn 
gydweithredu a rheoli adnoddau naturiol Cymru yn addasol, ynghyd â chyfnewid 
tystiolaeth rhyngom ein gilydd er mwyn darparu gwytnwch a buddion llesiant 
tymor hir. Yn yr ucheldiroedd, ein nod yw mabwysiadu agwedd gyfannol, 
ecosystemaidd ac ymgysylltu â chymunedau lleol, gwyddonwyr, sefydliadau 
anllywodraethol a thirfeddianwyr, er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud 
penderfyniadau ar sail y dystiolaeth orau sydd ar gael...

Nodyn gan ein Noddwyr

Cyfoeth Naturiol CymruHybu Cig Cymru / Meat Promotion Wales
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Ein taith ucheldirol

Gyda chymorth Catherine Duigan o’r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC), sy’n aelod o 
Blatfform yr Amgylchedd Cymru, aethom ati i hyrwyddo harddwch unigryw ucheldiroedd 
Cymru trwy gyfrwng oriel ar-lein wedi’i churadu trwy blatfform Art UK. Ysbrydolodd 
y dehongliad eang o deitl y gynhadledd y dewis o gelf er mwyn darparu 
persbectif artistig ar gydnerthedd, gan roi llwyfan i ddetholiad o gelf gan 
arlunwyr, ac yn eu plith Enid Chiverton, Kyffin Williams, Will Evans 
a Barbara Mary Russon. Rhannwyd a thrafodwyd yr oriel ar-lein, 
ac ysgogodd ddadl ar Twitter ynghylch y mathau o dirweddau 
a ddarlunnir a’r hyn sy’n cynrychioli ‘gwir ddelwedd’ o 
ardaloedd ucheldirol Cymru - pwnc a fyddai’n cael ei 
drafod a’i ddadlau yn y gynhadledd ei hun.

Oriel ar-lein wedi’i churadu: 
Cydnerthedd yn Ucheldiroedd Cymru - Persbectif Artistig

Llun (dde, uchod) gan

Jon Moorby, Alpacas o Aberystwyth

Llun (isod, dde) o Birmingham Musuems Trust ‘A Foot Bridge’, 
Gogledd Cymru, 1830-1840 gan Richard Sebastian Bond

Ni yw’r prif gorff aelodaeth proffesiynol sy’n cynrychioli ac yn cefnogi ecolegwyr 
a rheolwyr amgylcheddol yn y DU, Iwerddon a thramor. Ein Gweledigaeth 
yw amgylchedd naturiol iach er budd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. 
Gydag aelodaeth gynyddol a llais cynyddol ddylanwadol, rydym yn trawsnewid 
proffesiynoldeb y sector, yn yr un modd ag y mae ein haelodau yn trawsnewid 
dealltwriaeth o’n hamgylchedd naturiol, a’r agweddau tuag ato. Trwy weithio 
gyda’n gilydd, credwn y gallwn wneud gwahaniaeth, gan arwain at fyd sy’n llawn 
bioamrywiaeth er budd pob un ohonom, nawr ac yn y dyfodol...

Ni yw’r prif gorff aelodaeth proffesiynol sy’n cynrychioli ac yn cefnogi ecolegwyr 
a rheolwyr amgylcheddol yn y DU, Iwerddon a thramor. Ein Gweledigaeth 
yw amgylchedd naturiol iach er budd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. 
Gydag aelodaeth gynyddol a llais cynyddol ddylanwadol, rydym yn trawsnewid 
proffesiynoldeb y sector, yn yr un modd ag y mae ein haelodau yn trawsnewid 
dealltwriaeth o’n hamgylchedd naturiol, a’r agweddau tuag ato. Trwy weithio 
gyda’n gilydd, credwn y gallwn wneud gwahaniaeth, gan arwain at fyd sy’n llawn 
bioamrywiaeth er budd pob un ohonom, nawr ac yn y dyfodol...

Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth 
Amgylcheddol (CIEEM)

Trysor
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Wrth i’r clo cenedlaethol afael yn y DU, roeddem am godi ysbryd aelodau ein cymuned, ein 
cynrychiolwyr a’n dilynwyr trwy eu hannog i ddathlu a chydnabod y tirweddau, y bobl a’r 
natur newidiol yn ucheldiroedd Cymru. Nod y gystadleuaeth oedd tynnu sylw at yr heriau 
presennol sy’n wynebu Ucheldir Cymru yn ogystal â heriau’r dyfodol. Derbyniasom dros gant 
o gyflwyniadau o bob cwr o Gymru. Dewiswyd pedwar categori’r gystadleuaeth i adlewyrchu 
cymhlethdod ac amrywiaeth y tirweddau, pobl, cymunedau, bywyd gwyllt a’r ffordd o fyw yn yr 
Ucheldiroedd – a chafwyd ceisiadau gan y rhai sydd wedi ymweld â Chymru dros y blynyddoedd, 
naill ai fel twristiaid sy’n dychwelyd, gwibdeithwyr am y dydd neu weithwyr. Cyhoeddwyd pedwar 
enillydd, gyda dau gategori ‘Canmoliaeth uchel’ a bydd y cyflwyniadau nawr yn cael eu curadu i 
greu calendr 2021 i’w rannu â darpar bartneriaid a noddwyr cynhadledd 2021.

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 
Ucheldiroedd Cymru: 
‘Gorffennol, presennol a dyfodol’

Llun (chwith, isod) gan

Emyr Roberts: ‘Owie Bryn Eithin’

Lluniau (uchod, dde)

Seren Friel, Llanwonno ‘lockdown family walk’

Bradley Carr, ‘Cygnets in Lockdown Brecon’

Llun (isod, de)

Michael Sheen yn darllen ‘My Land’, darn o farddoniaeth gan John Morris Jones

I gyd-fynd â’n cystadleuaeth ffotograffiaeth aethom ati i daflu 
goleuni ar brofiadau byw, swyddi anghyffredin a hanesion 
teuluol pobl sy’n byw ac yn gweithio yn ucheldiroedd Cymru. 
Clywsom gan ffermwr llaeth o deulu a oedd wedi bod yn 
gwneud hynny ers tair cenhedlaeth, teulu o’r Rhondda 
sy’n casglu llus, anturiaethwr mynydda sydd ag oes o 
brofiad o fonitro Lili’r Wyddfa, storïwyr yn ailgynnau 
hud i blant ar rostiroedd Powys a bywyd fel ymchwilydd 
agroecosystemau sy’n cwrso Alpacas yn Aberystwyth! 
Bu’r straeon o gymorth i baentio darlun o glytwaith 
cyfoethog eu profiadau byw yn ogystal â phwysigrwydd 
clywed y straeon sy’n cael eu hanwybyddu weithiau yn 
y sgwrs ehangach am ddyfodol yr ucheldiroedd.

Blogiau, traethodau a straeon 
‘Lleisiau’r Ucheldir’

Yn y gwanwyn, lansiwyd cyfres gweddarlledu Zoom newydd gennym gan ddwyn ynghyd ystod o ymchwilwyr 
a siaradwyr sy’n arbenigo mewn amrywiaeth o safbwyntiau a phersbectifau yn ymwneud â Gwyddor 
yr Amgylchedd. Gan ddefnyddio technoleg Zoom, aethom ati i greu gofod ar-lein er mwyn cynnal 
momentwm yn ein gwaith parhaus ynghyd â lle i’n cymuned gwrdd, i rannu syniadau ac i gysylltu. Drwy 
wahodd lleisiau arbenigol i ddod ar y rhaglen, fe grëwyd pedair pennod gennym oedd yn canolbwyntio ar 
themâu’r gynhadledd, gan archwilio ystod o bynciau ac yn eu plith Covid, Newid yn yr Hinsawdd a Brexit, 
Ecosystemau a bioamrywiaeth a lles a diwylliant yn yr ucheldiroedd. Mae’r gyfres gweddarlledu yn parhau 
i fod yn offeryn pwysig i Blatfform yr Amgylchedd Cymru o ran ymgysylltu â’n cynulleidfa ehangach a 
datblygu’r sgwrs ynghylch ymchwil a thystiolaeth amgylcheddol. Mae’r gweddarllediadau wedi ein helpu i 
gyrraedd cynulleidfa ehangach a chyda’r gallu i ddal i fyny ac ailchwarae, maent wedi ein helpu i ragori ar 
y niferoedd nodweddiadol a fynychodd weithdai a sgyrsiau’n bersonol cyn y pandemig.

Cyfres gweddarlledu 
‘Mewn:cysylltiad’

Buom yn ddigon ffodus i gael yr actor adnabyddus Michael Sheen, a 
recordiodd ddarlleniad hyfryd o gerdd John Morris Jones ‘My Land ’ar 
gyfer ein fideo codi blas cyn y gynhadledd. Gyda chymorth cymuned 
cefnogwyr Michael Sheen a sylw yn y cyfryngau gan olygydd ffermio’r 
Daily Post ar gyfer y gynhadledd, rydym hyd yma wedi gweld bod 
y fideo wedi cael ei chwarae mwy na 20,000 gwaith ar draws 
Twitter, Facebook, LinkedIn ac Instagram.

Michael Sheen: 
Darllen barddoniaeth ‘My Land’
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Mae amgylcheddau dŵr croyw ymhlith y rhai pwysicaf a’r rhai sydd fwyaf dan 
fygythiad ar y Ddaear – maent yn hanfodol o ran cyflenwad, gweithgarwch 
economaidd a bioamrywiaeth ond mewn perygl o gamddefnydd, gorddefnydd a 
phwysau yn sgil newid byd-eang.

Cydbwyso ymelwa ar ddŵr croyw a’i warchod yw un o brif heriau’r unfed ganrif ar hugain 
ar bob lefel, o’r lleol i’r byd-eang. Mae hyn yn cynnwys Cymru, lle mae dŵr yn dod â 
gwerth mawr o ran adnoddau ond hefyd yn hanfodol i wella’r modd y gofalwn am bob 
agwedd ar y cylch dŵr ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Tystiolaeth yr Amgylchedd 2021
Cymru a Dŵr: Her i Genedlaethau’r Dyfodol

e.e. llygredd etifeddol a modern; gollyngiadau o fwyngloddiau; perygl llifogydd; llygredd amaethyddol; 
delio â gwastraff dŵr; cyfundrefnau tynnu dŵr a llifoedd wedi’u haddasu; addasiadau ffisegol a 
chysylltedd; dirywiad bioamrywiaeth a risgiau i stociau pysgod; newid yn yr hinsawdd; fflachbwyntiau 
hamdden; pathogenau a gludir gan ddŵr; gwerthfawrogi dŵr yn briodol; cynnal seilwaith; cyflenwad a galw.

Bydd ein safbwynt yn y gynhadledd hon yn amrywio o broblemau cyfredol, atebion arloesol a heriau 
yn y dyfodol – ac yn ceisio cyfraniadau ar y canlynol:

e.e. moderneiddio gwaith monitro ac asesu; masnachu dŵr; trosglwyddiadau dŵr diogel; atebion 
digidol; integreiddio gwaith rheoli dalgylchoedd; dŵr yn yr economi gylchol; seilwaith gwyrdd 
ac atebion naturiol; rheoleiddio doethach; symbyliadau newydd ar gyfer arferion da; prosiectau 
arddangos a chamau gwirfoddol; defnydd doethach, ymwybyddiaeth a newid ymddygiad; lliniaru 
effeithiau’r hinsawdd drwy ymaddasu; integreiddio gallu proffesiynol â gwyddoniaeth dinasyddion.

llifogydd a sychder; cysyniadau dadleuol: ailwylltio llynnoedd, afonydd a gwlyptiroedd; lleihau ein 
hôl troed dŵr tramor; cynnal gallu technegol; anghydbwysedd rhanbarthol yn y cyflenwad a’r galw; 
plastigau a llygryddion sy’n dod i’r amlwg; integreiddio cynhyrchu bwyd â diogelu dŵr croyw.

Drwy brif siaradwyr, papurau cyfrannedig, trafodaethau panel, byrddau crwn a gweithdai, 
ein nod yw arddangos dealltwriaeth ac arloesedd Cymru sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn yr 
amgylchedd dŵr gan ddysgu o broblemau ac atebion sy’n gysylltiedig â dŵr mewn mannau 
eraill yn y Byd.

Problemau cyfredol

Atebion arloesol

Heriau’r Dyfodol

Tystiolaeth amgylcheddol 2021
Cymru a Dŵr: Her i Genedlaethau’r Dyfodol
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Bydd cynhadledd Tystiolaeth Amgylchedd 2021 yn cael ei chynnal unwaith eto 
ar-lein rhwng 13 a 17 Medi. Ein thema ar gyfer y gynhadledd hon yw Cymru a 
Dŵr: Her i Genedlaethau’r Dyfodol.

Ar hyn o bryd, mae amgylcheddau dŵr croyw ymhlith y pwysicaf ar y Ddaear - ond yn 
wynebu’r bygythiad mwyaf. Maent yn hanfodol i gyflenwad, gweithgarwch economaidd 
a bioamrywiaeth ond maen nhw hefyd mewn perygl o gamddefnyddio, gorddefnydd a 
phwysau newid byd-eang. 
Bydd ein safbwynt yn y gynhadledd hon yn amrywio o ran problemau cyfredol, 
atebion arloesol a heriau yn y dyfodol - a gallai eich cwmni neu’ch sefydliad chwarae 
rhan allweddol yn ein cynhadledd yn 2021. 

Barod i disgleirio? Pecynnau 
Nawdd 2021

Mae pecynnau nawdd yn dechrau o £450 +TAW ac maent yn gyfle gwych i godi eich 
proffil gyda’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ledled Cymru.

Noddwr Platinwm
£1250 +TAW

Noddwr Aur
£750 +TAW

Noddwr Arian
£450 +TAW

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan:  

info@epwales.org.uk
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