
ATODIAD 4  1

CYNLLUNIAU GWEITHREDU CYNEFINOEDD 
COETIROEDD 

Coetiroedd derw yr 
ucheldir *# 
Coetiroedd gwlyb *#  
Coetiroedd ynn cymysg yr 
ucheldir *#  
Coetiroedd prysgwydd   
Coed hynafol, parciau a 
phorfeydd coediog yr  
iseldir 1 *# 

 

UCHELDIROEDD, 
GWASTADEDDAU AC 
ERAILL 

Ymylon cae âr 2 *#  

Cloddiau     

Rhostir yr iseldir *#    

Rhostir yr ucheldir *# 

Creigiau, chwareli, mwynfeydd a sgri 
mewndirol  
Glaswelltir sych asid yr iseldir *#  

Dolydd gwair a phorfeydd yr iseldir3 *#  

Gwrychoedd4 *#  

Coridorau trafnidiaeth  
Adeiladau  
Gerddi 

 

 
Mae print trwm yn dynodi Cynllun Gweithredu sydd wedi ei gyhoeddi, mae eraill i’w cyhoeddi yn y man 
* yn dynodi bod Rhywogaeth/Cynefin Blaenoriaeth y DU wedi ei gynnwys yn y Cynllun Gweithredu  
# yn rhestr A74 Cymru 
(Llywodraeth Cynulliad Cymru,  Mynd yn Wyllt yng Nghymru – Rhestr o Rywogaethau a Chynefinoedd Pwysig 

                                                 
                                                1 I gynnwys cynefin blaenoriaeth y DU Parciau a 

phorfeydd coediog yr iseldir 
2 Yn cynnwys cynefin blaenoriaeth y DU Ymylon 
cae grawn 
3 I gynnwys cynefin blaenoriaeth y DU Dolydd 
gwair yr iseldir  
4 I gynnwys cynefin blaenoriaeth y DU Gwrychoedd 
hynafol a/neu sy’n gyfoethog o ran rhywogaethau 

ARFORDIROL/MOROL 

Gwastadeddau lleidiog *#  

Clogwyni a llethrau glan mor *# 
Morfa bori arfordirol a 
gorlifdirol *# 
Twyni tywod arfordirol *#  

Riffiau Sabellaria alveolata *# 

Graean lleidiog cysgodol *#  

Traethlinau  

Morfa heli arfordirol *#  

Rhuthrau llanw *#  
Gwelyau cregyn gleision barfog 
*#  
Gwelyau morlas *#  

Gwelyau marl *#  

Lagynau heli *#  

Tywod a graean isarforol *#  

GWLYBTIROEDD A 
CHYRSIAU DWR 

Coridorau afonydd  

Porfa rhos5 *#  

Gwlyptiroedd yr iseldir6 *#  
Llynnoedd, pyllau a ffosydd7 *#  

 

 
5 Cynefin blaenoriaeth y DU Porfeydd glaswellt y 
bwla a brwyn 
6 I gynnwys cynefinoedd blaenoriaeth y DU 
Ffeniau, Corsleoedd, a Mignen 
7 I gynnwys cynefinoedd blaenoriaeth y DU 
Llynnoedd mesotroffig, a Dyfroedd llonydd 
ewtroffaidd 

Iawn er mwyn Gwarchod Amrywiaeth Fiolegol. Hawlfraint y Goron, 2003). 
Noder bod rhestrau yn agored i gael eu diwygio. 
 



ATODIAD 4  2

CYNLLUNIAU GWEITHREDU RHYWOGAETHAU 
MAMALIAID   

Dyfrgi *#  

Bele’r coed  

Ffwlbart  

Ysgyfarnog *#  

Pathew *#  

Llygoden ddŵr *#  

Ystlum bedol leiaf *#  

Ystlumod8 *# 

ADAR 

Tylluan wen  

Bran goesgoch #  

Cornchwiglen #  

Mwyalchen y mynydd 

Llinos y mynydd 

Adar tir y fferm9 *# 

Cnocell werdd 

Troellwr *# 

PYSGOD 

Torgoch 
 Lampriaid 
L  Eogiaid 

YMLUSGIAID & 
AMPHIBIAID 

 
Mae print trwm yn dynodi Cynllun Gweithredu sydd wedi ei gyhoeddi, mae eraill i’w cyhoeddi yn y man 
* yn dynodi bod Rhywogaeth/Cynefin Blaenoriaeth y DU wedi ei gynnwys yn y Cynllun Gweithredu  
# yn rhestr A74 Cymru 
(Llywodraeth Cynulliad Cymru,  Mynd yn Wyllt yng Nghymru – Rhestr o Rywogaethau a Chynefinoedd Pwysig 

Gwiber 

Madfallod y dŵr *# 

 

 

                                                 
9 I gynnwys rhywogaeth blaenoriaeth y DU ystlum 
pipistrel. 
10 I gynnwys rhywogaethau blaenoriaeth y DU yr 
ehedydd, llinos, coch y berllan, petrisen lwyd, golfan 
y mynydd a rhywogaethau blaenoriaeth Cymru sef y 
gornchwiglen a bras melyn (rhestr S74 Cymru) 

DI-ASGWRN CEFN 

Brith y Gors *#  
Pryf Lladd *#  
Cricedyn hirgorn Llwyd   
Pryf copyn daear10

Gwiddon11  
Misglen berlog yr afon *#  
Malwod troellog12 *#  
Gwyfyn Ashworth * 

Gwenyn13 *#  
Rhywogaethau Gwas y neidr / Mursen  

PLANHIGION 

Clychau’r gog 
Dŵr-lyriad nofiadwy *#  
Pelenllys14 *#  
Mwsogl pluog main gwyrdd *#  
Cen melyn y cerrig 
Capiau cwyr 

MOROL 

Llamhidydd *#  
Anifeiliaid morol15 *# 

Pysgod masnachol16 *# 

Alga coch17 *# 

                                                 
12Haplodrassus minor 
13 Sitona gemellatus  
12 I gynnwys rhywogaeth blaenoriaeth y DU malwen 
droellog (Vertigo geyeri), malwen droellog Desmoulin, 
a Rhywogaethau Sydd yn Achosi Pryder o Safbwynt 
Cadwrwaeth yn y DU Vertigo lilljeborgi 
14 Yn cynnwys rhywogaethau blaenoriaeth y DU 
cardwenynen, gwenynen felen fawr, a cardwenynen 
(Bombus humilis) 
14 Pilularia globulifera 
15 Yn cynnwys rhywogaethau sydd dan ofal y 
Cynlluniau Gweithredu Rhywogaethau y DU  canlynol: 
Dolffiniaid bach, Morfilod danheddog, Crwbanod Môr 
a Heulgi. 
16 Maint i’w benderfynu 
17 Anotrichium barbatum 

Iawn er mwyn Gwarchod Amrywiaeth Fiolegol. Hawlfraint y Goron, 2003). 
Noder bod rhestrau yn agored i gael eu diwygio. 
 



ATODIAD 4  3

CYNLLUNIAU GWEITHREDU PWNC 
 
 
Ymwybyddiaeth a 
chyfranogiad cymunedol  
Ysgolion, colegau & grwpiau 
ieuenctid 
Sefydliadau partner 
Amaeth a defnydd tir 
Arolygu, monitro a rheoli 
data  
Polisi a deddfwriaeth  
Troseddau Bywyd Gwyllt 
Busnes a thwristiaeth  
Planhigion ymledol 

Fersiwn 3, Mawrth 2006 

 

 
 

 
Mae print trwm yn dynodi Cynllun Gweithredu sydd wedi ei gyhoeddi, mae eraill i’w cyhoeddi yn y man 
* yn dynodi bod Rhywogaeth/Cynefin Blaenoriaeth y DU wedi ei gynnwys yn y Cynllun Gweithredu  
# yn rhestr A74 Cymru 
(Llywodraeth Cynulliad Cymru,  Mynd yn Wyllt yng Nghymru – Rhestr o Rywogaethau a Chynefinoedd Pwysig 
Iawn er mwyn Gwarchod Amrywiaeth Fiolegol. Hawlfraint y Goron, 2003). 
Noder bod rhestrau yn agored i gael eu diwygio. 
 


