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Trosolwg
Mae saethu’n rhan annatod o wead diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol Cymru. Heddiw mae’r wlad yn
gartref i tua 50,000 o bobl sydd â thystysgrif dryll neu arf tanio.
Ar draws Cymru, mae amrywiaeth eang o gampau saethu'n gefn i fusnesau twristiaeth a lletygarwch trwy’r
flwyddyn gron, ac maent yn darparu cymunedau gwledig ag achubiaeth economaidd drwy ymestyn y tymor
twristiaeth i gynnwys misoedd y gaeaf. Mae ymchwil yn awgrymu bod gweithgareddau saethu yng Nghymru’n
cyfrannu £75 miliwn at economi’r DU. Yn 2014, roedd yna 2,900 o fusnesau’n gysylltiedig â saethu ar draws y
wlad, yn cynnal 2,400 o swyddi cyfwerth ag amser llawn yn uniongyrchol1. Mae’r cyfraniadau hyn yn hanfodol hebddynt byddai nifer o gymunedau gwledig bregus yn cael anhawster goroesi.
Yn ogystal, mae’r arferion rheoli sy’n gysylltiedig â saethu’n chwarae rhan hanfodol o ran gwarchod ecosystemau
a helpu bywyd gwyllt i ffynnu. Ar draws Cymru, mae saethu’n cyfrannu at wariant blynyddol o £4.7m ar gadwraeth,
sy’n cyfateb i 490 o swyddi amser llawn neu 120,000 o ddiwrnodau gwaith cadwraeth.
Rydym nawr yn wynebu heriau amgylcheddol digynsail sy’n gysylltiedig ag argyfwng yr hinsawdd. Mae ymarferwyr
a chymunedau saethu – hamdden a phroffesiynol fel ei gilydd – yn meddu ar sgiliau unigryw i daclo’r materion hyn
yn uniongyrchol. Mae adfer gweundiroedd a rheoli bywyd gwyllt yn ddau faes o blith nifer lle mae gan y gymuned
saethu brofiad helaeth a photensial na wneir digon o ddefnydd ohonynt ar adegau.
Serch y rhinweddau niferus a’r cyfleoedd sy’n amlwg i’r rhai sy’n ymwneud â champau saethu, rydym yn cydnabod
bod yna rai sy’n dal i fod heb eu hargyhoeddi ynghylch rôl saethu yn y Gymru gyfoes. Mae rhai’n gweld saethu fel
gweithgaredd dethol, ac mae eraill yn cwestiynu buddiannau amgylcheddol arferion rheoli cysylltiedig. Mae’r
camsyniadau hyn, sy’n dod yn fwy a mwy cyffredin, yn tanlinellu’r angen i ni – fel y prif gorff sy’n cynrychioli saethu
– wneud mwy i gyfleu sut y byddwn ni’n gwarantu dyfodol cynaliadwy ac yn sicrhau enillion net i fioamrywiaeth.
Yn 2020 mi gynhalion ni arolwg ymhlith ein haelodau ar weithgareddau ac agweddau tuag at gadwraeth. Yn ôl yr
arolwg, roedd dros hanner yr aelodau’n bwydo adar dros fisoedd y gaeaf ar eu tir saethu, ac roedd dros traean
ohonynt yn rheoli coetiroedd ar gyfer saethu a chadwraeth fel ei gilydd. Eu pryderon mwyaf mewn perthynas â’r
amgylchedd oedd y newid yn yr hinsawdd, colli cynefinoedd a bioamrywiaeth, a datblygu adeiladau a seilwaith.
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Mae BASC yn gwneud llawer mwy na sicrhau bod yna ddealltwriaeth o bobl sy’n saethu. Rydym yn arwain ac yn
ysgogi’r rhai sydd o’n hamgylch, fel y tystiwyd pan ddaeth sefydliadau saethu’r DU at ei gilydd y llynedd i gyhoeddi
eu bod am fynd ati’n wirfoddol i roi’r gorau i ddefnyddio bwledi plastig untro i saethu prae byw erbyn 2025.
Yn y maniffesto hwn cyn Etholiadau’r Senedd 2021, rydym yn amlinellu’n hargymhellion polisi ar gyfer Campau
Saethu, y credwn y dylid eu mabwysiadu a’u cymeradwyo gan bleidiau gwleidyddol Cymru. Rydym yn gwneud yr
argymhellion hyn gyda didwylledd, a chyda gwahoddiad agored i’w trafod gyda chynrychiolwyr etholedig,
ymgeiswyr seneddol, llunwyr polisïau a rhanddeiliaid.
Mae cefn gwlad Cymru’n lle cymhleth gydag amrywiaeth eang o ddiddordebau, ac mae defnyddwyr tir traddodiadol
yn wynebu galwadau di-baid i gyfiawnhau eu bodolaeth. Rydym am i hyn newid. Rydym yn hyderus y bydd ein
cynigion polisi’n dangos pam y mae saethu’n gydnaws â chefn gwlad gynyddol amrywiol ei natur.
Diolch ichi am gymryd yr amser i ddarllen y maniffesto hwn.

Crynodeb o’r cynigion Polisi
1. Campau saethu cynaliadwy i Gymru
– iechyd a llesiant
2. Gwarchod campau saethu cynaliadwy a’u rôl o fewn economi
cefn gwlad Cymru
3. Rheolaeth gynaliadwy o weundiroedd/mawndiroedd
4. Rheoli cadwraeth rhywogaethau
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1. Campau saethu cynaliadwy i Gymru –
iechyd a llesiant
Cyflwyniad
Mae amrywiaeth eang o bobl yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru. Yn eu plith mae yna rai sy’n hwyluso
campau saethu. O giperiaid i reolwyr plâu a gweithwyr cadwraeth, mae’r gweithwyr proffesiynol gwledig hyn – mae tua
490 wedi’u cyflogi’n uniongyrchol yn y sector saethu yng Nghymru ar hyn o bryd – yn bobl hynod fedrus sy’n gwbl
ymroddgar i’n hardaloedd gwledig a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddynt. Ar hyn o bryd mae yna 38,928 o ddeiliaid
tystysgrif dryll ac 11,540 o ddeiliaid tystysgrif arf tanio yng Nghymru.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 20152 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd,
amgylcheddol, a diwylliannol Cymru. Mae’n sicrhau bod cyrff cyhoeddus Cymru’n cydweithio â’i gilydd i sicrhau bywyd
o ansawdd da i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae saethu’n cyfrannu at y saith nod llesiant,
fel a ganlyn:
1. Cymru lewyrchus – Daw £75 miliwn o fudd blynyddol i economi Cymru o saethu. Mae saethu anifeiliaid hela’n
darparu cyfleoedd cyflogaeth ar draws Cymru, o rolau ciperiaid i gurwyr a chasglwyr criwiau saethu. Mae hefyd yn
caniatáu i’r diwydiant lletygarwch lleol ffynnu dros fisoedd y gaeaf. Mae’r campau saethu gwahanol yng Nghymru’n
denu twristiaid o’r DU a thramor. Mae nifer o’r rhain yn dychwelyd dro ar ôl tro ar ôl cael blas o’r hyn sydd gan Gymru
i’w gynnig.
2. Cymru gydnerth – Mae 380,000 hectar o gefn gwlad Cymru wedi’i ddylanwadu gan saethu. Mae clybiau a
chynghreiriau saethu anifeiliaid hela ac adar gwyllt cyswllt BASC yn ymgymryd â llawer o waith cadwraeth trwy gydol y
flwyddyn. Mae’r gwaith hwn yn amrywio o gynlluniau gweithredu ar gyfer rhywogaethau unigol, i reoli cynefinoedd ar
raddfa tirwedd a wardeinio safleoedd penodol, i gasglu sbwriel a mentau monitro. Mae enghreiffitiau o’r olaf yn
cynnwys y rhai ar yr afon Dyfi a thynged gŵydd dalcen-wen yr Ynys Las, lle arweiniodd saethu adar gwyllt y ffordd tuag
at warchod y rhywogaeth. Enghraifft arall yw llosgi grug yn y gwanwyn er mwyn helpu i greu brithwaith naturiol o rug,
gan ddarparu bwyd a chysgod i rywogaethau adar sydd ar y rhestr goch, fel y gylfinir.
Mae’r defnydd o fwledi plwm a phlastig defnydd untro yn un maes o’i fath lle rydym wedi cymryd camau i wella’r
safonau uchel sydd gennym eisoes. Mae’r defnydd o fwledi plwm wedi’i wahardd ar hyn o bryd dros flaendraethau
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a gwlyptiroedd yng Nghymru, ac mae pryder wedi cynyddu am oblygiadau amgylcheddol defnyddio bwledi plwm
a phlastig defnydd untro o fewn cynefinoedd eraill. Gyda hyn mewn golwg, nid ydym bellach o’r farn bod y defnydd o
fwledi plwm a phlastig defnydd untro dros unrhyw gynefin yn cydweddu â hygrededd amgylcheddol hirsefydlog ein
sector. Fel y cyfryw, rydym wrthi’n hyrwyddo newid gwirfoddol tuag at fwledi cynaliadwy erbyn 2025.
3. Cymru iachach – Mae campau saethu cynaliadwy a’u gweithgareddau cadwraeth a rheolaeth cysylltiedig wedi cael
effaith bositif ar iechyd meddyliol a chorfforol fel ei gilydd. Maent yn rhoi cyfle i bobl gymdeithasu yn ystod misoedd
garw’r gaeaf, ac yn dod â chymunedau anghysbell at ei gilydd. Mae saethu’n darparu ymarfer rheolaidd ar gyfer y rhai
sy’n cymryd rhan drwy gynnig cyfle i gerdded yng nghefn gwlad, i weithio cŵn, ac ail-gysylltu â natur. Mae meysydd
clai, clybiau saethu, a chlybiau a chyfleusterau saethu targed hefyd yn chwarae rôl hanfodol, nid yn unig o fewn y
gymuned wledig leol, ond drwy gynnig cyfoeth o fuddiannau lles corfforol a meddyliol i’r cyfranogwyr.
4. Cymru fwy cyfartal – Mae campau cefn gwlad yn helpu i ddod â phobl o bob cefndir, grŵp oedran ac
amgylchiadau at ei gilydd, gan arwain at well dealltwriaeth o ardaloedd gwledig Cymru, a chynyddu ysbryd
cymunedol cefn gwlad Cymru.
Mae arolwg a gynhaliwyd gan BASC, Y Gynghrair Cefn Gwlad, Cymdeithas Ffermwyr Anifeiliaid Hela, a Chymdeithas
Genedlaethol y Ciperiaid3, wedi datgelu’r ystadegyn brawychus bod bron i ddwy ran o dair o giperiaid y DU wedi
wynebu camdriniaeth a bygythiadau o ganlyniad uniongyrchol i’w galwedigaeth. Gyda thros 1,000 o ymatebion,
mae’r arolwg a gynhaliwyd ar ddiwedd 2020, yn rhoi cipolwg inni o’r darlun cenedlaethol. Mae’r canfyddiadau’n
tanlinellu’r canlynol:
• Mae bron i ddwy ran o dair (64%) o giperiaid wedi wynebu camdriniaeth a/neu fygythiadau oherwydd
eu galwedigaeth.
• Mae camdriniaeth drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol yn broblem gynyddol i giperiaid, gyda 56% o’r ymatebwyr
yn cofnodi cynnydd yn y nifer o achosion dros y 12 mis diwethaf, o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol.
• Mae’r ymatebwyr a dargedwyd hefyd yn cofnodi cynnydd yn yr achosion o gam-drin corfforol (32%) a geiriol (37%).
• Dywedodd rhai ciperiaid hefyd fod y straen o gael eu targedu am wneud eu gwaith wedi arwain yn uniongyrchol
at chwalu perthynas bersonol.
Ar draws amryw o sefydliadau gwahanol, cytunir bod ciperiaid yn chwarae rhan hanfodol o ran rheoli gweundiroedd
a mawndiroedd. Cydnabyddir bod eu gwaith yn rheoli ysglyfaethwyr yn hollbwysig i lwyddiant nifer o rywogaethau adar
yng Nghymru. Mae BASC yn bwriadu gweithio gyda’r llywodraeth a’r gweinyddiaethau datganoledig i godi
ymwybyddiaeth o’r canfyddiadau, a sicrhau bod ciperiaid â’r holl adnoddau sydd eu hangen arnynt i fod yn ddiogel yn
eu gweithle.
5. Cymru o gymunedau cydlynus – Mae saethu’n helpu i ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth
a gwaith gwirfoddol, ac mae’n dod â chymunedau gwledig at ei gilydd drwy brosiectau cadwraeth, diwrnodau saethu,
a gweithgareddau eraill yng ngefn gwlad Cymru.
6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu – Mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru’n cael eu
hadleisio drwy sector saethu Cymru. Mae chwedlau’r Mabinogi wedi’u britho â chyfeiriadau at hela anifeiliaid gwyllt,
ac mae BASC yn dathlu’r dreftadaeth ddi-dor honno i lawr dros y cenedlaethau. Mae hela anifeiliaid yng nghefn gwlad
Cymru’n draddodiad sydd wedi’i drosglwyddo o un genhedlaeth i’r llall. Ni ddylai cenedlaethau’r dyfodol gael eu
hamddifadu o’r traddodiad hynafol hwn.
7. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang – Mae yna amrywiaeth eang o fuddiannau positif i’r gwaith cadwraeth
a wneir gan y gymuned saethu o ran fflora a ffawna yng Nghymru, ac mae’n cyfrannu at nodau cadwraeth
rhyngwladol ehangach.
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Cynigion polisi
1.1 – Cydnabod a deall bod saethu cynaliadwy’n weithgaredd llesiant corfforol
a meddyliol buddiol.
Un o’r problemau iechyd allweddol sy’n wynebu poblogaeth Cymru yw iechyd meddwl, sydd, yn ôl Iechyd
Cyhoeddus Cymru, yn costio £7 biliwn y flwyddyn i gymdeithas yng Nghymru4. Mae Deddf Iechyd Cyhoeddus
(Cymru) 20175 yn gosod dyletswydd ar y llywodraeth i daclo gordewdra ac afiechydon cysylltiedig sy’n costio tua
£73 miliwn y flwyddyn i’r GIG yng Nghymru6. Hoffem weld Llywodraeth Cymru’n cydnabod y buddiannau iechyd
corfforol a meddyliol a gynigir gan yr holl gampau saethu. Yn ystod misoedd y gaeaf, er enghraifft, mae saethu’n
dod â chymunedau at ei gilydd pan fydd fwyaf o angen cymorth. Mae saethu hefyd yn annog pobl newydd i gymryd
rhan mewn gweithgareddau ac ymarfer yn yr awyr agored. Roedd nifer o’r ymatebwyr yn teimlo y byddai cyfyngu ar,
neu wahardd saethu mewn unrhyw ffordd yn cael effaith negyddol ar iechyd meddyliol a chorfforol cyfranogwyr,
nawr ac yn y dyfodol.

1.2 – Cydnabod a gwerthfawrogi gwerth economaidd a buddiannau iechyd cig
anifeiliaid hela Cymru.
Un o brif fuddiannau bwyta cig anifeiliaid hela yw ei fod ymhlith y cig mwyaf iach sydd ar gael, am ei fod yn isel
iawn mewn braster a cholesterol. Hoffem i Lywodraeth Cymru ddeall hyn a chefnogi cynlluniau newydd sy’n
cynorthwyo i gynhyrchu a phrosesu cig anifeiliaid hela yng Nghymru. Yn ôl ymchwil, bu cynnydd yn y galw am gig
anifeiliaid hela ymhlith defnyddwyr, gan arwain at sefydlu marchnadoedd cig anifeiliaid hela yn nifer o wledydd
datblygedig Ewrop.

1.3 – Cymeradwyaeth a chefnogaeth drawsbleidiol i’r bwriad i roi’r gorau’n
wirfoddol i ddefnyddio bwledi plwm a phlastig defnydd untro i saethu anifeiliaid
byw erbyn 2025.
Gyda’r newid hwn yn dechrau ar ei ail flwyddyn erbyn hyn, rydym o’r farn y dylai’r pleidiau gwleidyddol roi
cefnogaeth gyhoeddus i’r symudiad tuag at fwledi cynaliadwy. Credwn fod gan y newid gwirfoddol hwn y potensial i
gynyddu maint y cig anifeiliaid hela iach a fwyteir gan y cyhoedd, sydd wedi’i gyfyngu ar hyn o bryd oherwydd
pryder ymhlith rhai o’r manwerthwyr mwyaf ynghylch gwerthu anifeiliaid hela sydd wedi’u saethu â bwledi plwm.
Mi allai effeithiau pellgyrhaeddol y newid arwain at fuddiannau economaidd-gymdeithasol a buddiannau iechyd
sylweddol yn y dyfodol. Mae codi proffil a chynyddu ymwybyddiaeth o’r newid yn rhan bwysig o sicrhau ei lwyddiant,
a chredwn yn gryf fod hon yn fenter bwysig y dylai ein cynrychiolwyr etholedig gymryd diddordeb ynddi a’i chefnogi.

1.4 – Gwell diogelwch a rhaglen addysgu i leihau camdriniaeth o giperiaid ac
ymyrraeth negyddol wedi’i dargedu at fusnesau gwledig cyfreithlon.
Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd San Steffan, George Eustice, AS: “Mae ciperiaid yn gwneud gwaith
hanfodol fel ceidwaid y tir. Maent yn chwarae rôl bwysig yn y diwydiant saethu, sy’n dod â buddiannau sylweddol i
economïau gwledig. Mae unrhyw fath o gam-drin neu fygwth yn gwbl annerbyniol, a dylai’r rhai sy’n gyfrifol wynebu
holl rym y gyfraith. Byddwn yn cymryd canfyddiadau’r adroddiad hwn o ddifrif.”
Gofynnwn i Lywodraeth Cymru wneud yr un peth, gan helpu i atal y cam-drin, a chydnabod y cyfraniad gwerthfawr
a wneir gan giperiaid/rheolwyr gweundiroedd ac ati at gadwraeth bywyd gwyllt a bywyd cefn gwlad yn gyffredinol.
Bydd angen cymorth busnes ac addysg i helpu trigolion trefol Cymru ddeall sut mae cefn gwlad Cymru’n cael
ei reoli.
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2. Gwarchod campau saethu cynaliadwy
a’u rôl o fewn economi cefn gwlad Cymru
Cyflwyniad
Mae saethu a rheolaeth cefn gwlad dan fygythiad ar draws Cymru, yn sgil amryw o adolygiadau barnwrol
a gyflwynwyd gan sefydliadau hawliau anifeiliaid megis Wild Justice. Mae’r adolygiadau barnwrol hyn yn herio
rheoleiddwyr ar y defnydd o ddeddfwriaeth bresennol. Mae hyn wedi creu awyrgylch o ansicrwydd a diffyg hyder
yn y rhai y mae eu bywoliaeth yn dibynnu ar economi wledig Cymru a’r gallu i gynllunio at y dyfodol.
Roedd yr her gyfreithiol ddiweddaraf ynghylch cyfreithlondeb Trwyddedau Cyffredinol yng Nghymru yn un gostus
a hirhoedlog. Er bod Cyfoeth Naturiol Cymru’n llwyddiannus ar bob un o’r tair sail, roedd y gost i’r sefydliad yn fwy
na £140,000, a chafodd effaith ar raglenni gwaith hanfodol sydd eisoes ar y gweill, am fod staff wedi gorfod rhoi
blaenoriaeth i’r achos hwn dros brosiectau eraill. Ar hyn o bryd mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynnal
adolygiadau amrywiol ar saethu adar gwyllt a maglu a rhyddhau adar hela7.
Mae yna alw cynyddol yng Nghymru i roi mwy o bwerau datganoledig i heddlu’r wlad, yn unol â model plismona’r
Alban. Petai modd integreiddio’r pedwar llu i greu un llu cenedlaethol, byddai hynny’n darparu cyfle i wella’r system
trwyddedu drylliau tanio’n sylweddol.

Cynigion polisi
2.1 – Gweithredu ar sail data gwyddonol cadarn a gweithio gyda rhanddeiliaid i
ddatblygu polisïau i reoli cefn gwlad.
Mae gan BASC gynrychiolaeth ar nifer o grwpiau rhanddeiliaid a ffurfiwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu ac
adrodd ar ganfyddiadau Codau amrywiol. Mae’n hanfodol bod y dystiolaeth wyddonol a ddarperir gan randdeiliaid
yn helpu i bennu cyfeiriad unrhyw bolisi. Rhaid i randdeiliaid unigol sy’n ymarferwyr llawr gwlad gael cyfle ei leisio’u
barn ar y ffordd orau o reoli cefn gwlad.
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2.2 – Gwarchod a gwella campau gwledig gyda system drwyddedu a chydsynio
gyffredinol hyfyw, gynaliadwy ac ymarferol.
Dylid ond rhoi newidiadau i drwyddedau cyffredinol ar waith yn sgil tystiolaeth wyddonol, a data sy’n arddangos yr
angen am newid. Dylai unrhyw newidiadau i’r system drwyddedu gyffredinol gael eu hariannu’n briodol, a dylent
ddarparu defnyddwyr â thrwyddedau cyffredinol ymarferol sy’n hawdd eu deall, ac yn syml i’w defnyddio. Dylent
fod â llinellau amser priodol i ganiatáu i gymunedau gwledig addasu a chynllunio newidiadau busnes. Rhaid i
systemau cydsynio fod yn deg i bawb a thrin holl randdeiliaid cefn gwlad yn gyfartal.

3. Rheolaeth gynaliadwy o weundiroedd/
mawndiroedd
Cyflwyniad
Mae gweundiroedd Cymru’n gynefinoedd bregus a phwysig. Yn hanesyddol, ni yw polisïau blaenorol wedi cydnabod
rhinweddau gweundiroedd fel storfa garbon, fel amgylcheddau sy’n gyforiog o fywyd gwyllt, ac fel atyniadau posib i
ymwelwyr. Heddiw, mae nifer o gynefinoedd gweundir yn nodweddion allweddol sy’n methu, rhaid i ddyfodol y
tirweddau hyn gynnwys yr holl randdeiliaid, gan gynnwys y gymuned saethu, er budd pawb.
Mae BASC yn cefnogi’r Cynllun Gweithredu presennol ar gyfer Mawndiroedd Cymru. Mae’r gymuned saethu’n brif
randdeiliad a all weithio gyda chymunedau i sicrhau buddiannau net lluosog o ran adfer mawndiroedd, gan
ddarparu atebion naturiol i’r argyfwng newid hinsawdd. Mae’r gwerth hanesyddol a roir i weundiroedd drwy saethu
wedi gwarchod mawndiroedd yng Nghymru, gan ddiogelu rhostiroedd sych a gwlyb, a gorgorsydd pwysig. Mae
hefyd wedi gwarchod ardaloedd rhag cael eu troi’n goedwigoedd masnachol, all arwain at golli carbon o
fawndiroedd ac asideiddio nentydd ac afonydd.
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Dros y blynyddoedd diwethaf gwnaed llawer o waith ymchwil i sefydlu dulliau o adfer ardaloedd diffaith a chynnal a
chadw bywyd gwyllt. Mae llosgi grug yn ddull traddodiadol o reoli gweunydd grug yng Nghymru ac mae’n gyfreithlon
gwneud hynny rhwng 1af Hydref a 31ain Mawrth8. Gall hyn wella mynediad a chynyddu ei werth fel tir pori ar gyfer
anifeiliaid, yn ogystal â chynhyrchu llystyfiant amrywiol o ran strwythur a chyfansoddiad, sy’n addas ar gyfer pob
math o fywyd gwyllt e.e. y gylfinir a’r cornicyll, ac anifeiliaid hela, gan gynnwys adar yr ucheldir megis coch y grug.
Mae o leiaf pedwar y cant o dirwedd Cymru’n fawndir ac mae’n un o’n prif adnoddau naturiol. Mae mawndiroedd
yn cynnal amrywiaeth cyfoethog o gynefinoedd a rhywogaethau pwysig, ac maent yn darparu ystod o wasanaethau
ecosystem rheoleiddiol sy’n hynod bwysig i’r amgylchedd a phobl Cymru. Mae tua 50 y cant o holl fawndiroedd
Cymru’n ardaloedd dynodedig, a cheir mawndir ar 250 o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI)
yng Nghymru9.
Mae’r ymchwil hirdymor diweddaraf, a adolygwyd gan gyfoedion, yn dangos y gall sesiynau llosgi llystyfiant dan
reolaeth fod yn arf ddefnyddiol i reolwyr tir, ochr yn ochr ag ailwlychu, torri, ailwylltio, a phori10. Gall gweundiroedd
ffynnu unwaith eto, er budd rhywogaethau nodweddiadol pwysig fel hebog yr ieir, y gylfinir, y cudyll bach, coch y
grug a’r grugiar ddu11.
Adfer, ac yna cynnal mawndiroedd mewn cyflwr ecolegol da yw’r unig ffordd o ddiogelu a chynnal eu
bioamrywiaeth gyfoethog, yn ogystal â sicrhau cymaint â phosib o’r ystod lawn o wasanaethau ecosystem sy’n
gysylltiedig â mawndiroedd.

Cynigion polisi
3.1 – Ail-sefydlu rheolaeth gynaliadwy o weundiroedd ar draws Cymru i
gynorthwyo i greu cynefinoedd, a sicrhau poblogaeth dda o amrywiaeth eang o
rywogaethau adar.
Rhaid gwneud y broses o adfer gweundiroedd yn un gynaliadwy ac economaidd hyfyw er mwyn i natur ffynnu ar
draws Cymru. Un ffordd allweddol o gyflawni hyn yw cydnabod yr angen i reoli ysglyfaethwyr, nid yn unig yn ystod
bywyd y prosiectau tair i pum mlynedd ond fel rhan gynaliadwy a pharhaus o unrhyw gynllun i adfer gweundiroedd,
cyn cytuno i’w gyllido. Yn ogystal, byddai parhau i ddatblygu cynlluniau gweithredu rhywogaethau unigol ar gyfer
adar yng Nghymru, fel yr un a gwblhawyd ar gyfer y gylfinir, o fudd mawr12.
Mae rheolaeth gynaliadwy o weundiroedd yn helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei thargedau storio carbon, i
liniaru llifogydd, yn ogystal â helpu i warchod, cynnal neu wella rhostir sych/gwlyb a gorgorsydd SSSI.

3.2 – Dull integredig ar gyfer saethu yn yr ucheldir, er budd economïau a
chymunedau gwledig, a bywyd gwyllt.
Mae BASC yn cefnogi cytundebau partneriaeth saethu rhwng sefydliadau cadwraeth, tirfeddianwyr, a/neu gyrff y
llywodraeth. Mae polisïau’r gorffennol yn aml wedi bod yn fethiant i’n hucheldir, ac ni fwriedir mynd yn ôl i oes a fu.
Gall saethu cynaliadwy yn ucheldir Cymru fod o fudd i gynefinoedd a rhywogaethau, yn ogystal â chymunedau.
Gall ddarparu mewnbwn economaidd gwerthfawr a gwarchod mawndiroedd rhag tanau gwyllt dinistriol. Mae
saethu yn ucheldir Cymru’n rhan o ateb ar y cyd i’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Mawndir.
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Llywodraeth Cymru (2008) Cod llosgi grug a glaswellt. Ar gael gov.wales/heather-and-grass-burning-code
Cyfoeth Naturiol Cymru (2020) Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndir, 2020-2025. Ar gael naturalresources.wales/about-us/strategiesand-plans/national-peatland-action-programme/?lang=en
10 Ymchwil ar losgi. Ar gael features.york.ac.uk/a-burning-issue/index.html
11 BASC ‘Don’t ban the burn’. Ar gael basc.org.uk/dont-ban-the-burn/
12 GWCT (2017) Conserving the Curlew: A practical guide produced by Game and Wildlife Conservation Trust.
Ar gael gwct.org.uk/media/1138547/Conserving-the-Curlew.pdf
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4. Rheoli cadwraeth rhywogaethau
Cyflwyniad
I nifer o bobl, mae hela ceirw’n weithgaredd hamdden, ond mae hefyd yn angenrheidiol i warchod cnydau
amaethyddol, coedwigoedd, fflora cynhenid ac yn wir, y ceirw eu hunain. Mae ceirw’n fridwyr toreithiog, ac os
caniateir i’w niferoedd gynyddu heb gyfyngiad, mi allant wynebu newyn a heintiau. Dylid bob amser difa ceirw fel
rhan o gynllun rheoli ceirw, sy’n rhoi ystyriaeth i les yr anifeiliaid a’r difrod y gallant ei achosi.
Mae chwe rhywogaeth o geirw yn y DU. Mae dwy o’r rhywogaethau hyn, sef y carw coch a’r ewig yn frodol, tra bod y
carw sica, yr hydd brith, y mwntjac a’r carw dŵr Tseineaidd wedi’u cyflwyno dros y blynyddoedd. Mae’r carw
mwntjac yn arbennig o lwyddiannus ac fe’u hystyrir yn rhywogaeth ymledol anfrodorol broblemataidd13. Er mai’r
hydd brith yw’r rhywogaeth fwyaf cyffredin yng Nghymru ar hyn o bryd, gwelir nifer cynyddol o ewigod a cheirw
mwntjac, gyda’r poblogaethau’n tyfu a’r dosbarthiad yn symud o’r dwyrain i’r gorllewin14.
Mae wiwerod llwyd yn rhywogaeth ymledol anfrodorol sylweddol yng Nghymru, a ledaenodd yn gyflym ar ôl cael eu
cyflwyno i Brydain tua diwedd yr 1800au. Mae gwiwerod llwyd yn trechu gwiwerod coch brodorol wrth gystadlu am
fwyd. Maent hefyd yn cario haint firaol a elwir yn frech y wiwer, sy’n farwol i wiwerod coch. Amcangyfrifir bod
costau economaidd difrod i goedwigoedd Cymru gan wiwerod llwyd bron yn £1 filiwn y flwyddyn15. Ar hyn o bryd,
mae BASC yn cadeirio’r fforwm rhanddeiliaid sy’n cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyflawni ei chynllun rheoli
penodol i liniaru’r problemau a achosir i natur a phobl gan wiwerod llwyd. Mae strategaeth Coetiroedd i Gymru
Llywodraeth Cymru’n gosod strategaeth 50 mlynedd ar gyfer coetiroedd a choed, ac mi fydd yn fwy heriol o lawer
i’w chyflawni os na fydd effeithiau negyddol wiwerod llwyd yn cael sylw priodol16.
Mae’r rhywogaethau hyn yn fygythiad i dargedau Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag ymestyn coetiroedd, sy’n
gysylltiedig â pholisïau newid hinsawdd y llywodraeth.
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Ysgrifenyddiaeth Rhywogaethau Anfrodorol Prydain. Ar gael nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=47
Llywodraeth Cymru (2017) Cynllun Gweithredu ar gyfer Rheoli Ceirw. Ar gael gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/wild-deermanagement-action-plan-2017-to-2022.pdf
15 Llywodraeth Cymru (2018) Cynllun Gweithredu i Reoli’r Wiwer Lwyd yng Nghymru – Tachwedd 2018. Ar gael
gov.wales/sites/default/files/publications/2021-01/grey-squirrel-management-action-plan-for-wales.pdf
16 Llywodraeth Cymru (2018) Coetiroedd i Gymru: Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Coetiroedd a Choed. Ar gael
gov.wales/sites/default/files/publications/2018-06/woodlands-for-wales-strategy_0.pdf
14
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Mae yna bryder cynyddol ynghylch y cynnydd yn nifer y baedd gwyllt yn Fforest y Ddena, yn ogystal â rhyddhau
baeddod gwyllt yn Ne Cymru. Ar wahân i’r difrod sylweddol i ymyl ffyrdd, meysydd pentref ac ati, maen nhw’n
ychwanegu at y nifer o ddamweiniau ffordd all fod yn angheuol. Y prif bryder mewn perthynas â thwf a lledaeniad y
boblogaeth yw’r perygl o ledaenu heintiau, yn enwedig ymhlith cenfeiniau domestig yng Nghymru.
Y gylfinir Ewrasaidd yw’r flaenoriaeth bennaf ar hyn o bryd o ran cadwraeth adar yn y DU. Yng Nghymru,
Llywodraeth Cymru’n sy’n gyfrifol am gyflawni’r Cynllun Gweithredu Rhyngwladol i Warchod Adar Dŵr AffricanaiddEwrasiaidd (AEWA). Yn dilyn Cynhadledd lwyddiannus ar y Gylfinir yng Nghymru, a gynhaliwyd yn Llanfair ym Muallt
yn 2018, ffurfiwyd grŵp i hyrwyddo cadwraeth y rhywogaeth yng Nghymru. Mae Gylfinir Cymru, gan gynnwys BASC,
wedi llunio Cynllun Gweithredu Rhywogaeth Unigol i Warchod y Gylfinir Ewrasaidd, ar gais Llywodraeth Cymru.
Bydd y cynllun deng mlynedd hwn yn hybu gwaith cadwraethol ar y cyd i atal y gylfinir rhag diflannu fel aderyn
magu erbyn 2033, fel y proffwydir ar sail y niferoedd presennol a chyfradd dirywiad y boblogaeth. Nid un
rhywogaeth sydd angen ein help yn unig yw’r gylfinir; yn hytrach mae’n arwydd go iawn o iechyd ein hamgylchedd,
ac mae amgylchedd lle gall y gylfinir ffynnu yn un sy’n cwrdd ag amcanion ehangach Llywodraeth Cymru, drwy
Ddeddf yr Amgylchedd, ar gyfer pobl a’r amgylchedd.

Cynigion polisi
4.1 – Adolygu a diweddaru’r Cynllun Gweithredu pum mlynedd i Reoli Ceirw Gwyllt
yng Nghymru (2022-2027) a’r Cynllun Gweithredu pum mlynedd i Reoli’r Wiwer
Lwyd yng Nghymru (2023-2028).
Mae BASC yn chwarae rhan bwysig yn helpu Llywodraeth Cymru i sicrhau canlyniadau’r Cynllun Gweithredu i Reoli
Ceirw Gwyllt yng Nghymru (2017-2022) a’r Cynllun Gweithredu i Reoli’r Wiwer Lwyd yng Nghymru (2018-2023).
BASC yw’r asiant darparu mewn perthynas â nifer o’r canlyniadau.
Mae parhau i gefnogi’r cynlluniau hyn a’u diweddaru’n gyson yn hanfodol er mwyn i Lywodraeth Cymru fwrw’i
thargedau fel y’u gosodwyd yn y canlynol: Coetiroedd i Gymru (2009), Cynllun Adfer Natur (2015),
Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd (2010), Strategaeth Rhywogaethau Ymledol Anfrodorol
(INNS) Prydain.

4.2 – Llunio Cynllun Gweithredu pum mlynedd i Reoli’r Baedd Gwyllt Fferal yng
Nghymru 2021-2026.
Mae baeddod gwyllt fferal wedi sefydlu yng Nghymru ond maent wedi’u cyfyngu i dde ddwyrain y wlad gan fwyaf ar
hyn o bryd, yn bennaf i’r dwyrain o’r Afon Gwy. Mae gan Defra Cynllun Gweithredu ar gyfer Baedd Gwyllt Fferal
(2008) ond nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer Cymru hyd yn hyn. Mae cynllun Defra’n helpu
i warchod cenfeiniau domestig amaethyddol rhag heintiau, a chynefinoedd yn Lloegr, ac mae’n hanfodol bod
Cymru’n datblygu ac yn gweithredu cynllun rheoli tra bod cyfle o hyd i atal y baedd gwyllt rhag lledaenu ar draws y
wlad, ac osgoi’r amryw o effeithiau negyddol cysylltiedig posib ar dda byw, iechyd y cyhoedd, a’r dirwedd.

4.3 – Cyflenwi’r Cynllun Gweithredu Rhywogaeth Unigol sydd ar ddod i Warchod y
Gylfinir Ewrasaidd, gan achub y rhywogaeth a gwireddu dyheadau Deddf yr
Amgylchedd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae BASC wedi cyd-lunio a chyd-arwyddo’r cynllun hwn, sef gobaith gorau Cymru o wyrdroi cyflwr ein
hamgylchedd, o weld y gylfinir yn adennill ei thir, ac o wireddu amcanion ehangach Deddf yr Amgylchedd a Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r DU yn gartref i tua chwarter poblogaeth fridio’r gylfinir ar draws y byd; mae
ein cyfrifoldeb ni yn un gwirioneddol fyd-eang ar gyfer y rhywogaeth, yn ogystal â phobl ar draws y byd sy’n byw dan
ei llwybrau hedfan. Gofynnodd Llywodraeth Cymru am y cynllun hwn, ac wrth inni ail-adeiladu ar ôl pandemig y
coronafeirws a Brexit, mae BASC yn disgwyl gweld ymrwymiad cadarn ar draws adrannau Llywodraeth Cymru i
helpu Gylfinir Cymru a’r gymdeithas ehangach i greu Cymru wyrddach a mwy llewyrchus.
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Am BASC
Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) yw’r sefydliad saethu mwyaf yn y Deyrnas Unedig, gydag
aelodaeth o 150,000, gan gynnwys 7,000 o aelodau yng Nghymru. Mae BASC yn cyflogi 140 o aelodau staff ar
draws y DU (mae 80 o’r rhain yn gweithio yn ei bencadlys yn Marford Mill, Wrecsam, Gogledd Cymru), sydd wedi
ymrwymo i sicrhau dyfodol cadarn i gampau saethu cynaliadwy yn eu holl amrywiaeth, fel rhan bwysig a phleserus
o’r amgylchedd, yr economi a’r diwylliant.
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