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Helo a chroeso i e-fwletin mannau
Gwyrdd a Diogel Casnewydd
Mae'r cylchlythyr hwn yn cael ei
gyflwyno i chi gan Cyfoeth Naturiol
Cymru ar ran partneriaeth Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd
yn Un.
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Gobeithio eich bod wedi bod yn mwynhau misoedd yr Haf ac wedi gallu treulio
rhywfaint o amser ym myd natur. Mae llawer o brosiectau newydd a chyffrous ar y

gweill ac rwy’n gobeithio eich gweld chi yn y gweithdy nesaf ym mis Medi. Dyma
ychydig o ddiweddariadau i'w rhannu gyda chi yn y cyfamser:
•

Mae’r ymyriad mannau Gwyrdd a Diogel yn gobeithio cydlynu â'r Ganolfan
Hamdden newydd ar lan yr afon i weithio ar y cynlluniau posibl ar gyfer to
gwyrdd, wal werdd, a phlannu brodorol.

•

Mae grŵp bach o'r Rhwydwaith hwn wedi bod yn archwilio'r syniad o gael
cynllun peilot Rhagnodi Cymdeithasol Gwyrdd yng Nghasnewydd. Gall
Rhagnodi Gwyrdd olygu rhagnodyn gan feddyg teulu ar gyfer gweithgaredd
strwythuredig yn yr awyr agored i wella iechyd a lles, gan gynnwys cerdded,
prosiectau cadwraeth, garddio ac ati. Cyflwynwyd y syniad i feddygon teulu
mewn dau Rwydwaith Gofal yn y Gymdogaeth (NCN) i gael amcan o
ddiddordeb ein cydweithwyr ym maes iechyd, ac rydyn ni bellach yn
archwilio'r syniad hwn ar lefel Gwent gyfan, gan ddysgu o gynllun peilot sy'n
digwydd yng Nghaerffili.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen gweddill y diweddariadau yn y cylchlythyr
hwn - dathliad o'r holl waith partneriaeth a phrosiectau gwych sy'n amhrisiadwy i'r
weledigaeth Werdd a Diogel ar gyfer Casnewydd.
Mae croeso i chi gysylltu a rhoi gwybod i mi os oes gennych chi unrhyw beth yr
hoffech ei gynnwys mewn e-fwletinau yn y dyfodol. Rwy yma i helpu i gefnogi a
hyrwyddo eich prosiectau unrhyw bryd.
Harriet Bleach, Swyddog Ymgysylltu Gwyrdd a Diogel
harriet.bleach@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Twitter @harriet_bleach

#EinCasnewyddGwyllt
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Gyda chaniatâd caredig Ymddiriedolaeth Natur Gwent, rwy'n gobeithio y gallwn ni i
gyd ailafael yn y tag #EinCasnewyddGwyllt ar y cyfryngau cymdeithasol, neu
#MyWildNewport yn Saesneg.
Roedd Ein Casnewydd Gwyllt yn un o brosiectau blaenorol Ymddiriedolaeth Natur
Gwent, ac roedd ganddo'r un nodau ag y mae'r Rhwydwaith hwn yn gobeithio’u
cyflawni: bod Casnewydd yn ddinas fywiog, werdd gyda bywyd gwyllt ar garreg ein
drws, ac i fwy o bobl wella eu hiechyd a'u lles drwy ddarganfod mannau gwyrdd
Casnewydd yn yr awyr agored!
Daeth yr hashnod yn boblogaidd iawn ar y cyfryngau cymdeithasol, ac felly fel
Rhwydwaith mae’n teimlo fel pe bai’n bryd i ni ei atgyfodi! Anogwch bawb, p’un a
ydyn nhw’n gweithio, yn byw neu'n ymweld â Chasnewydd i'w ddefnyddio wrth
rannu eu hoff ddarganfyddiadau natur, a thra byddwch chi allan o gwmpas y ddinas
yn gwneud eich holl waith gwych.
Dyma gyfle i ni ddangos y bywyd gwyllt sydd ar garreg ein drws a pha mor fywiog
yw Casnewydd yn barod fel dinas a beth rydyn ni’n ei wneud i greu hyd yn oed mwy
o fwrlwm yn y lle.
Dyma rai enghreifftiau o Ein Casnewydd Gwyllt ar Twitter ac rwy’n edrych ymlaen at
weld a rhannu eich negeseuon!
Parc Hardd Beechwood
Gardd Gymunedol
Casglu Sbwriel
Sylwch, os bydd unrhyw brosiect newydd sy’n derbyn cyllid yn datblygu o amgylch
'Ein Casnewydd Gwyllt', cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Natur Gwent i gael cymryd
rhan a chael eich cynnwys.

Gwirfoddoli Gwyrdd
Rwy wedi drafftio rhestr o gyfleoedd
gwirfoddoli gwyrdd / amgylcheddol /
cysylltiedig â natur ledled Casnewydd
gyda'r nod o ddefnyddio dull mwy
strwythuredig o hyrwyddo cyfleoedd
gwirfoddoli gwyrdd yn ehangach, ar draws
llwyfannau, ac ar draws y Rhwydwaith
Gwyrdd a Diogel.
Yma gallwn ni adeiladu ar y ffaith i fwy a
mwy o bobl ddarganfod yr awyr agored dros
y 18 mis diwethaf, i feithrin cysylltiadau pobl â natur, ennill sgiliau awyr agored
newydd, a hyrwyddo ffyrdd ymarferol y gall pobl gymryd rhan.
Gall GAVO eich cefnogi i gofrestru cyfleoedd ar wefan Gwirfoddoli Cymru, os nad
ydyn nhw eisoes yno.

Cofiwch gysylltu â ni os hoffech chi gael cymorth i recriwtio gwirfoddolwyr neu help i
hyrwyddo, neu os hoffech chi weld y rhestr o gyfleoedd gwirfoddoli rwy wedi'u
coladu hyd yn hyn.

Ymgyrchwn i gael hyd yn oed mwy o
Faneri Gwyrdd i Gasnewydd
Mae Gwobr y Faner Werdd yn ymwneud â chysylltu
pobl â pharciau a mannau gwyrdd o ansawdd
uchel. Mae llawer o fanteision eraill hefyd i ennill
Gwobr Baner Werdd fel: gall greu cyhoeddusrwydd
arbennig, mae'n cydnabod gwaith caled, a gall
helpu i gefnogi a sicrhau cyllid a grantiau.
Gwobr Baner Werdd lawn
Gall amrywiaeth enfawr o fannau gwyrdd wneud cais am Wobr Baner Werdd lawn,
o barciau trefol bach i barciau gwledig enfawr, campysau prifysgolion, ystadau tai a
hyd yn oed mynwentydd. Ar hyn o bryd mae gan Gasnewydd dair Gwobr Baner
Werdd lawn: Parc Belle Vue, Parc Beechwood, a Mynwent Gwent.
Gwobr Gymunedol y Faner Werdd
Mae Gwobr Gymunedol y Faner Werdd ar gyfer mannau fel rhandiroedd,
coetiroedd, gwarchodfeydd natur lleol a gerddi cymunedol sy'n cael eu rheoli gan
wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol. Mae Casnewydd wedi cael dwy Wobr Baner
Werdd Gymunedol: Gardd Gymunedol Lysaght, a Gardd y Santes Fair, Maendy.
Felly, gadewch i ni drio cael hyd yn oed mwy o Faneri Gwyrdd i Gasnewydd! Os
oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am naill ai Wobr Baner Werdd
Lawn neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd, cysylltwch â Lucy Prisk o Cadwch
Gymru'n Daclus. Galla i hefyd helpu i gefnogi felly mae croeso i chi gysylltu â mi. Y
dyddiad cau bob blwyddyn yw 31 Ionawr.

Prosiectau ar draws Casnewydd
Mae llawer o brosiectau'n digwydd ledled Casnewydd, a byddwn i wrth fy modd yn
clywed gennych chi i'w cynnwys yn yr e-fwletinau sydd ar y gweill. Dyma’r
diweddaraf am ambell un, ac rwy'n gobeithio y byddwch yn cael eich ysbrydoli o
weld cymaint yn digwydd yng Nghasnewydd!

Casnewydd: Dinas sy’n Caru Gwenyn
Fel Dinas sy’n Caru Gwenyn sydd wedi'i
hachredu'n swyddogol, mae Cyngor Dinas
Casnewydd yn parhau i ymdrechu i gynyddu a
gwella cynefin pryfed peillio ledled ardal yr
awdurdod. Eleni mae'r Cyngor wedi ychwanegu
21 o safleoedd ar gyfer pryfed peillio sy'n rhoi
cyfanswm o 55 safle ledled Casnewydd, gyda 19
o'r 20 ward yn gartref i safleoedd pryfed peillio
dynodedig. Mae'r safleoedd yn amrywio o ddolydd
mawr agored a gwyrdd i leiniau blodau sy'n denu
pryfed peillio ar gylchfannau. Arbennig! Edrychwch
ar y fideo hon am Percoed Reen pollinator site.

No Mow May
Clywn fwy gan Lucy Arnold-Mathews,
swyddog Bioamrywiaeth ac Addysg
Cyngor Dinas Casnewydd, am yr ymgyrch
"No Mow May", ymgyrch genedlaethol
gan sefydliad Plant Life. Ei nod yw mynd
i'r afael â'r dirywiad yn niferoedd pryfed
peillio drwy gynyddu cynefinoedd ac
annog Awdurdodau Lleol, tirfeddianwyr a
thrigolion newid arferion torri gwair.
''Roedd y fenter yn gais gan Lywodraeth
Cymru ac roedd yn dipyn o ryddhad ar
adeg lle'r oedd adrannau Cynnal a Chadw
Tiroedd Awdurdodau Lleol yn ei chael hi'n
anodd oherwydd rheoliadau Covid a
mesurau ymbellhau cymdeithasol.
Gan weithio'n agos ar draws adrannau a chyda Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy a
Chasnewydd, roedd cymryd ymagwedd ardal awdurdod cyfan at "No Mow May" yn
sicr yn gam mentrus. Rhoddodd y cyfyngiadau o ran mesurau cadw pellter
cymdeithasol a staffio gyfle prin i ni gymryd cam yn ôl a rhoi rhwydd hynt i natur
anadlu. Mae wedi ein helpu i nodi mwy o ardaloedd sydd â chyfoeth o rywogaethau
a mannau i flaenoriaethu newid o ran rheoli glaswellt yn y tymor hir. Eleni rydyn ni
wedi cofnodi mwy o rywogaethau gwenyn anghyffredin a chenedlaethol brin (y
Gardwenynen Feinlais, y Gardwenynen Lwydfrown a Gwenynen Durio Fechan y
Clafrllys) mewn mwy o leoliadau ledled Casnewydd. Rydyn ni hefyd wedi cofnodi
mwy o rywogaethau o Degeirianau’n ymddangos mewn mannau lle byddai’r
glaswellt fel arfer wedi cael ei dorri.
Nid pawb oedd yn hapus, ond mae'r mwyafrif helaeth o'r ymatebion gan breswylwyr
wedi bod yn gadarnhaol dros ben. Mae'r Cyngor wedi dysgu llawer o eleni ar gyfer y
dyfodol. Cofnododd y ganolfan gyswllt y nifer uchaf erioed o negeseuon
canmoliaethus ym mis Mai. Pob un o blaid No Mow May”.
Dywedodd rhai o drigolion Casnewydd:

''Hollol wych! Mor falch o weld y cyngor yn cefnogi'r fenter yma!''
''Edrych yn hyfryd a dylai gael ei adael am fwy o amser!! Mae pryfed peillio yn dal i
fod ei angen drwy gydol yr haf Mae glaswelltau yr un mor bwysig i rai gloÿnnod
byw a gwyfynod''
Gwyrddio Canol y Ddinas
Ym mis Mehefin 2021, yn dilyn rhywfaint o
oedi oherwydd Covid-19, gosodwyd gerddi
dŵr glaw newydd i gymryd lle arwynebau
caled, a gwnaed rhywfaint o waith plannu
gyda golwg ar wella bioamrywiaeth. Erbyn
hyn, mae gerddi dŵr glaw (ardaloedd
adeiledig wedi'u plannu â phlanhigion a
glaswelltau brodorol i ddal ac amsugno’n
araf ddŵr glaw ffo a llygryddion) a gwaith
plannu ar hyd glan yr afon, ger adeilad
Admiral, ac ar gylchfan Queensway fel rhan
o 'brosiect Bwa Gwyrdd' Gwyrddio Canol y
Ddinas.
Gweithiodd Cyngor Dinas Casnewydd a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth
i sicrhau cyllid i gefnogi datblygiad Seilwaith Gwyrdd (SG) yng Nghanol y Ddinas.
Mae'r cynllun peilot wedi bod yn brawf llwyddiannus i roi hwb cychwynnol i ehangu
Seilwaith Gwyrdd mewn ardal drefol iawn, gydag atebion sy'n seiliedig ar natur ar
gyfer draenio cynaliadwy a gwell bioamrywiaeth yng nghanol y ddinas. Mae wedi
helpu i dynnu sylw at werth seilwaith gwyrdd a glas er budd iechyd a lles.
Mae dyluniadau technegol eisoes wedi'u llunio ar gyfer safleoedd pellach. Mae
cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys creu gerddi dŵr glaw:
1. Ger ardal Pont Droed Dinas Casnewydd
2. Ger y cyfleuster hamdden newydd sydd wedi'i gynllunio, Uskway, glan yr
afon
3. Fel rhan o gais ariannu ar wahân, mae gerddi glaw wedi'u dylunio a'u
cymeradwyo ar gyfer pont droed Devon Place, ar gyfer gwanwyn 2022

Gardd Gymunedol Lysaght
Mae Gardd Gymunedol Lysaght
yn parhau i dyfu, ac roedd y
grŵp garddio cymunedol wrth ei
fodd yn cael gwelyau uchel
newydd, uwchbridd, hadau pabi
a gwrychoedd brodorol
ychwanegol. Gosododd Linc
Cymru hefyd dap allanol i ategu
eu casgenni dŵr presennol,
llwyddiant ysgubol, a
ddisgrifiwyd fel 'bendith' gan
denantiaid.
Mae'r grŵp wedi ehangu'r amrywiaeth o ffrwythau a llysiau maen nhw’n eu tyfu
eleni ac mae'r ddôl pryfed peillio yn edrych yn iach ac yn hapus ac mae cannoedd
o'r planhigion pabi sydd wedi'u gwasgaru o amgylch y cofadail yn dechrau dod i’r
wyneb.
Mae'r ffensys newydd a ariannwyd gan Linc hefyd yn darparu man diogel hyfryd y
mae'r tenantiaid bellach yn ei alw'n 'ardd gyfrinachol' ac maen nhw’n edrych ymlaen
yn fawr at drefnu'r diwrnod cymunedol nesaf lle bydd pobl yn cael eu gwahodd i
'bigo’u gwala' a derbyn pecyn yn cynnwys rysáit.
Dywedodd Caroline, un o'r gwirfoddolwyr allweddol ''Rydyn ni’n gobeithio annog
sawl cenhedlaeth i ddefnyddio'n Gardd Gymunedol, ein gweledigaeth yw iddi fod yn
lle i bawb ddod at ei gilydd i ddysgu oddi wrth ei gilydd, rhannu sgiliau a
gwybodaeth garddio, chwalu’r rhwystrau rhwng grwpiau oedran a meithrin
perthnasau newydd'.
Pecynnau Tyfu Bwyd Gartref
Gyda chyllid gan y Rhwydwaith
Lles Integredig, Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan, crëwyd
cynllun peilot i ddarparu pecynnau
tyfu bwyd gartref yn Ringland i
annog pobl i roi cynnig ar dyfu
ffrwythau a llysiau iach gartref.
Roedd y pecynnau’n cynnwys
canllawiau, dewis o hadau, planhigion bach, compost, a photiau bioddiraddadwy. Ar
yr un pryd, gofynnwyd ychydig o gwestiynau i bobl am gymryd rhan yn y gymuned
leol a'r hyn yr hoffen nhw weld mwy ohono. Cafodd grwpiau o blant o Dechrau'n
Deg yn yr Hyb lawer o hwyl hefyd yn plannu hadau blodau haul.
Diolch yn fawr i Estelle Lewis, Hyb Dwyrain Cyngor Dinas Casnewydd, am
ddyfalbarhau pan ddaeth yn anodd cael gafael ar yr eitemau oherwydd cyfyngiadau
Covid-19.
Mewn partneriaeth rhwng Hyb Dwyrain Cyngor Dinas Casnewydd, Rhwydwaith Lles
Integredig Casnewydd, Cartrefi Dinas Casnewydd a Cyfoeth Naturiol Cymru, y
gobaith yw rhedeg y cynllun yma eto’r flwyddyn nesaf ac efallai mewn rhannau eraill
o Gasnewydd.

Gwyrddio Maendy (Greening Maindee)
Mae Maindee Unlimited wedi bod yn brysur iawn gyda'u gwaith Greening Maindee i
droi safleoedd sydd wedi'u hesgeuluso a'u hanghofio yn fannau gwyrdd bywiog
sydd o fudd i bobl a natur. Dyma ychydig o ddiweddariadau isod:
Taith Gerdded y Berllan
Mae perllan bellach wedi'i hailblannu ar hyd
coridor i gerddwyr gyda choed ffrwythau
amrywiol a roddwyd yn garedig gan Cadwch
Gymru'n Daclus, i gymryd lle'r coed a oedd
wedi'u dwyn. Y camau nesaf yw hybu
bioamrywiaeth a darparu lle i dyfu bwyd i
breswylwyr ger Rodney Road.
Gardd Gymunedol y Santes Fair
Mae gardd gymunedol y Santes Fair yn aeddfedu'n
braf, mae'r gofod wedi dod yn hafan i bryfed peillio
trefol, ac mae'r gymuned wedi estyn croeso gwresog i’r
prosiect. Mae’r holl welyau uchel yn y safle dan ofal
grwpiau a thrigolion lleol o gefndiroedd ethnig amrywiol
ac mae grŵp merched yn cyfarfod yn rheolaidd i
gymdeithasu a hogi eu sgiliau garddio.
Caffi Triongl Maendy
Cyfnod cyffrous i Driongl Maendy! Ar ôl pedair
blynedd o waith caled a chynllunio, mae gwaith
adeiladu bellach ar y gweill i drosi'r hen floc toiledau
yn gaffi llwyddiannus a bywiog, gofod cymunedol i
bawb, ac ardaloedd i deuluoedd eu mwynhau mewn
lleoliad naturiol hamddenol gyda gwaith plannu sy'n
ystyriol o natur. Y dyddiad lansio disgwyliedig yw Medi
2021.
Rhodfa Maendy
Mae'r coridor cerddwyr hwn yn cysylltu Maendy â
glan yr afon ac roedd y llystyfiant yn doreithiog a’r
lle’n llawn sbwriel. Mae bellach yn ardd Ganoldirol
ei gwedd gyda phlanhigion gwydn sy'n gallu
goddef sychder. Mae gardd drefol o blanhigion
bwytadwy hefyd gyda ffrwythau meddal, perlysiau
a llysiau i breswylwyr eu cynaeafu a’u defnyddio
wrth goginio.

Mae tir Canolfan Gymunedol Eveswell wedi'i drawsnewid gyda gwelyau uchel ar gyfer tyfu bwyd, perllan, gardd law ac
amrywiaeth o welyau plannu gwahanol, gyda'r rhaglen 'Bwyd am Oes' mewn golw

Cwch gwydr ffibr wedi'i uwchgylchu ac a roddwyd gan Glwb Hwylio Aber-wysg wedi'i 'angori' ar Corporation Road/Wharf
Road

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol:
•

Parc Poced Halstead Street – Creu parc poced bywiog, sy'n eiddo i Cartrefi
Dinas Casnewydd, a fydd yn gwella'r strydlun i breswylwyr yn sylweddol, ac
yn atal achosion o dipio anghyfreithlon.

•

Murlun â Thema Bywyd Gwyllt – Mae murlun mawr â thema natur wedi'i
gynllunio ar wal talcen tŷ wrth y fynedfa i'r rhodfa.

•

Cynnig Strydlun Maendy ac Archwiliwr Llwybrau Gwyrdd – mae
cynigion i greu llwybr cerdded sy'n cysylltu holl safleoedd y prosiectau
gwyrddio ledled y gymdogaeth.

Digwyddiadau a Gweithgareddau
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Lefelau Byw
Pont Hafren - y bont a newidiodd y byd
25 Awst 7pm - 8.30pm
Digwyddiad Rhithwir: Zoom
ARCHEBWCH YMA

Yma am gyfnod estynedig! Arddangosfa 'Bywyd ar y Gwastadeddau' yng
Nghasnewydd
Lleoliad: Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, Sgwâr John Frost, Casnewydd
NP20 1PA
ARCHEBWCH YMA Oherwydd Covid 19, mae’r oriau agor yn gyfyngedig ac mae
ymweliadau wedi'u cyfyngu i sesiynau 1 awr. Mae archebu'n hanfodol a dim ond yn
ystod eich slot amser y gallwch weld yr arddangosfa.

Ymwybyddiaeth Ofalgar Naturiol - Adar a'n Lles
3 Medi 9.30am - 12.00 hanner dydd
Lleoliad: Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd, West Nash Road, Casnewydd
NP18 2BZ

AM DDIM ond Parcio: Aelodau'r RSPB AM DDIM, £3.00 os nad ydych yn aelod
ARCHEBWCH YMA

Yn fuan...
'Ar ôl y Mynaich: Gwastadeddau’r Tuduriaid'
'Bywyd Bob Dydd a Marwolaeth yn Oes yr Haearn'
'Morgloddiau: brwydrau amddiffyn a chyfrifoldeb'
'Teulu Morgan o Dredegar'
'Taith gerdded Gŵyl Gerdded Cas-gwent'
'Gwreiddiau Rhufeinig ein Nadolig a'i Ddefodau'
Daliwch i edrych ar dudalen Lefelau Byw: Digwyddiadau i gael diweddariadau!
Edrychwch ar yr holl newyddion diweddaraf gan y Prosiect Lefelau Byw yma a
chofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr.

Teithiau Cerdded Tywys wythnosol ym Mhillgwenlli
Teithiau cerdded wythnosol ar ddydd Mercher ym Mhillgwenlli ar gyfer pobl 50+
oed, dan arweiniad elusen Living Streets. Mae angen archebu lleoedd felly
cysylltwch â Laura - mae'r manylion ar y poster.

Casnewydd Fyw: Chwaraeon yn y Parc

Mae Chwaraeon yn y Parc yn ôl ar gyfer Haf 2021! Mae Casnewydd Fyw yn cynnal
gweithgareddau a gemau difyr i'r teulu mewn pedwar man awyr agored yr haf hwn.
Yn addas ar gyfer plant 3 - 11 oed, AM DDIM i fynychu, mae angen archebu
ymlaen llaw ac mae'r holl fanylion ar y poster, neu edrychwch ar y wefan am fwy o
weithgareddau.

Pwyntiau eraill o ddiddordeb
Cynllun Datblygu Lleol Newydd
Cymerwch olwg ar gylchlythyr
diweddaraf Cynllun Datblygu Lleol
Newydd Casnewydd i gael y
wybodaeth ddiweddaraf.
Safleoedd Ymgeisiol - Cyflwyniadau
ar Agor: 30 Mehefin 2021 – 27 Awst
2021
Fel rhan o'r gwaith sy'n mynd rhagddo i baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd,
mae Cyngor Dinas Casnewydd bellach yn agor yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.
Gallwch wneud cyflwyniad a gweld rhagor o wybodaeth yma.
Gellir cynnig Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau y mae'r
Cynllun Datblygu Lleol newydd yn darparu ar eu cyfer, ac efallai'n fwyaf perthnasol
i'r Rhwydwaith hwn, gallai’r rhain gynnwys:
•

Ynni adnewyddadwy;

•

Bioamrywiaeth; a

•

Seilwaith gwyrdd

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig
Mae'r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer yr Arfarniad bellach wedi'i ddrafftio ac mae ar
gael i wneud sylwadau arno. Gallwch gyflwyno eich sylwadau ar yr Adroddiad
Cwmpasu a gweld rhagor o wybodaeth yma.

Y ddinas i elwa o 230 o finiau sbwriel ychwanegol
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gosod 230 o finiau sbwriel newydd ar
draws y ddinas. Mae'r gwaith yn rhan o ymrwymiad y cyngor i gynyddu'r
ddarpariaeth biniau a lleihau lefelau sbwriel ar ein strydoedd.
Mae 40 o finiau eisoes wedi'u gosod fis diwethaf, gyda 190 arall yn yr arfaeth.
Darllenwch fwy yma.

Adroddiad ar Sefyllfa Natur Gwent Fwyaf

Mae’r Adroddiad ar Sefyllfa Natur Gwent Fwyaf wedi
edrych ar yr amrywiaeth o fywyd gwyllt yng Ngwent,
gan gofnodi'r llwyddiannau ecolegol a nodi'r
rhywogaethau hynny sydd fwyaf mewn perygl.
Bwriad yr adroddiad yw llywio'r Cynlluniau
Gweithredu Adfer Natur Lleol sydd ar ddod a gwaith
cadwraeth arall. Y gobaith yw y bydd y wybodaeth
yn yr adroddiad yn cael ei defnyddio i lywio gwaith
cofnodi a monitro pellach, yn ogystal â chamau gweithredu ym maes cadwraeth yn
y dyfodol.
Mae'r adroddiad, a ariannwyd gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant
(ENRAW) Llywodraeth Cymru, wedi ymdrin â phum Awdurdod Lleol Gwent Fwyaf;
Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Darllenwch fwy yma.

Mae’r pedair thema yma’n perthyn i Ddatganiad Ardal y De-ddwyrain:
•

Gwent yn Barod ar gyfer yr Hinsawdd

•

Iach Heini Cysylltiedig

•

Cysylltu Ein Tirweddau

•

Ffyrdd o Weithio

Gweler crynodeb o'r camau gweithredu allweddol a gymerwyd gan bartneriaid
ledled Gwent yn 2020/21 isod. Cofiwch gysylltu os hoffech chi gael rhagor o
wybodaeth.

Cyflwyno Datganiad Ardal y De-ddwyrain

Adferiad Gwyrdd

Cyfleoedd Gwyrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru
Cymerwch olwg ar rifyn Haf 2021 Cyfleoedd Gwyrdd gan Hyb Iechyd a
Chynaliadwyedd Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy’n darparu'r mewnwelediad, yr
arferion gorau a’r dysgu diweddaraf i gynorthwyo adferiad gwyrdd Cymru yn sgil
COVID-19, gan nodi cyfleoedd cynaliadwy i gefnogi iechyd y boblogaeth.
Mae rhifyn haf 2021 yn canolbwyntio ar deithio cynaliadwy a llesol.

Hyfforddiant ac Adnoddau

•

Edrychwch ar y cyrsiau hyfforddi sydd ar y gweill gan Cyfoeth Naturiol
Cymru ar gyfer addysgwyr awyr agored ar bynciau fel 'Coed a Choetiroedd:
Yr Hyn sy'n Bwysig' ar gyfer syniadau ymarferol a gweithgareddau i ennyn
brwdfrydedd eich dysgwyr am goed.

•

Rhwydweithiau Ecolegol Cadarn: canllaw i ymarferwyr yng Nghymru Mae
Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi canllaw tri cham a fframwaith cefnogi
penderfyniadau ar gyfer cynllunio Rhwydweithiau Ecolegol Cadarn yn
seiliedig ar egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae'r
canllaw yn addas ar gyfer: Awdurdodau Lleol a chyrff eraill yn y sector
cyhoeddus, sefydliadau anllywodraethol amgylcheddol a grwpiau
cymunedol, busnesau a rheolwyr tir.

•

Mae Trees for Cities yn cynnig amrywiaeth o adnoddau am ddim a Phecyn
Cymorth Addysgu yn y Gwyllt i annog ymgysylltiad synhwyraidd plant â natur
a phlannu choed.

•

Mae Lefelau Byw yn cynnig adnoddau dysgu wedi’u teilwra'n benodol i'r
hanes, y diwylliant a'r amgylchedd a geir yn ein tirwedd unigryw ar
Wastadeddau Gwent.

•

Mae ‘Get Togethers’ Food for Life yn weithgareddau cymunedol rheolaidd
sy'n cysylltu pobl o bob oed a chefndir drwy dyfu, coginio a bwyta bwyd da.
Ewch i'r wefan i gael gwybod mwy, ac edrychwch ar yr offer, y deunyddiau, y
syniadau, yr awgrymiadau a'r cyngor ar weithgareddau tyfu, coginio a
rhannu bwyd unwaith y bydd cyfyngiadau'n caniatáu.

Cyllid
Mae Cyllido Cymru yn llwyfan newydd i
chwilio am gyllid a grëwyd gan Cefnogi
Trydydd Sector Cymru. Gallwch chwilio
cannoedd o gyfleoedd ar gyfer cyllid
grant a benthyciadau o ffynonellau lleol,
cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau
bach i brosiectau cyfalaf mawr, gall eich
helpu i ddod o hyd i'r cyllid sydd ei
angen arnoch.
Dyma ychydig o gyfleoedd cyllido isod.
Cadwch Gymru'n Daclus - Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
•

Pecynnau cychwynnol ar gyfer grwpiau cymunedol neu wirfoddol sydd am
greu Gardd i Bryfed Peillio, Gardd Ffrwythau a Pherlysiau, neu Ardd Drefol.

•

Pecynnau datblyguar gyfer sefydliadau cymunedol sy'n barod i ymgymryd
â phrosiect mwy ac adeiladu Gardd Tyfu Bwyd neu Ardd Bywyd Gwyllt.

Coed Cadw – Pecynnau Plannu Coed am Ddim
Mae gan Coed Cadw amrywiaeth o becynnau coed am ddim sy'n addas i ysgolion,
grwpiau ieuenctid a chymunedau gyda dau gyfnod dosbarthu y flwyddyn, ym mis
Mawrth a mis Tachwedd.
Coedwig Genedlaethol i Gymru - Y Grant Buddsoddi mewn Coetir
Bydd y Grant Buddsoddi mewn Coetir yn darparu cyllid i greu coetiroedd newydd ac
i wella ac ehangu coetiroedd sy'n bodoli eisoes. Mae grantiau ar gael rhwng

£10,000 a £250,000 i ariannu'r gwaith o greu a gwella coetiroedd cyhoeddus sydd
â'r potensial i ddod yn rhan o’r Goedwig Genedlaethol i Gymru.
Gall y cyllid gynnwys eitemau fel coed a phlanhigion; gweithgareddau i annog
cymunedau lleol i ymwneud â’r coetir; creu a gwella mynediad i'r cyhoedd, yn
amrywio o lwybrau troed a/neu lwybrau natur hygyrch. Ffenestr ymgeisio’n cau ar
27 Awst 2021
GAVO - Cash 4 U: Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc
Mae'r cynllun yn cefnogi prosiectau a gweithgareddau bach, sy'n cael eu harwain
gan eich pobl, gan ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer yr achosion sy’n agos at
eu calonnau yn eu cymunedau. Mae grantiau ar gael am hyd at £2,500 fesul
prosiect. Ffenestr ymgeisio’n cau ar 17 Medi 2021.
Llywodraeth y DU - Cronfa Perchnogaeth Gymunedol
Mae'r gronfa hon yn cefnogi grwpiau cymunedol i gymryd perchnogaeth o asedau
ac amwynderau sydd mewn perygl o gael eu colli, gan gynnwys, er enghraifft,
parciau, cyfleusterau chwaraeon a hamdden neu adeiladau/lleoliadau eraill. Sylwer,
bydd rowndiau ymgeisio pellach ym mis Rhagfyr 2021 a mis Mai 2022.
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
•

Nod Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - Chwalu Rhwystrau yw helpu sefydliadau
sy'n gweithio gyda chymunedau sydd ar y cyrion ac sy’n ddifreintiedig i nodi
a dileu rhwystrau yn erbyn gallu’r cymunedau i ymwneud â natur. Y nod yw
cydgynhyrchu rhaglen y dyfodol, er mwyn galluogi cyfranogiad ym myd
natur, a chreu syniadau, cynlluniau a phrosiectau ar y cyd a fydd yn creu lle
lleol ar gyfer natur. Mae'r grantiau rhwng £30,000 a £100,000.

Cyflwynwch ymholiad ar gyfer eich prosiect erbyn 6 Awst 2021. Cyflwynwch gais
llawn erbyn 2 Medi 2021
•

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i alluogi cymunedau yng Nghymru i adfer a
gwella natur. Grantiau ar gael o hyd at £250,000.

•

Coetiroedd Cymunedol i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd yng
Nghymru. Grantiau ar gael o £10,000 - £250,000.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Harriet Bleach:
harriet.bleach@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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