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Rhestr o'r rhai a oedd yn bresennol
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Francis Gellatly – FERA
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Genedlaethol Cymru
Huw Thomas – Undeb Cenedlaethol yr
Amaethwyr
Jenny Shaw – Cymdeithas Gwenynwyr
Cymru
Julian Rees – Pollen8 Cymru
Kathleen Carroll – Polisi Plaladdwyr LlC
Maria Golightly – Kew Gardens
Martin Jones – Bees for Development
Mike Howe - CNC
Nicola Bradbear – Bees for Development
Rachel Palmer - Cadwch Gymru'n Daclus
Russel Hobson - Gwarchod Glöynnod
Byw Cymru
Tracey Lovering - Partneriaeth
Bioamrywiaeth Cymru
Richard Watkins - DEFRA
Wally Shaw - Cymdeithas Gwenynwyr
Cymru

Angie Polkey
Bleddyn Lake – Cyfeillion y Ddaear
Cymru
Ioan Evans - Awdurdod Parciau
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James Byrne - Ymddiriedolaethau Natur
Cymru
Marc Carlton – Fforwm Garddio Bywyd
Gwyllt
Simon Potts – Prifysgol Reading

Cyflwyniad
Cyflwynodd Caryn y cyfarfod gan atgoffa pawb o'r Cylch Gorchwyl a nododd y bydd y
tasglu yn parhau i ganolbwyntio ar gamau gweithredu. Ar hyn o bryd, mae'r rhain
wedi'u grwpio o amgylch pynciau a gododd yn y cyfarfod agoriadol, ond gellir eu
datblygu ac ychwanegu atynt wrth i syniadau eraill ddod i'r amlwg.
Y Diweddaraf am yr Is-grwpiau
Lleiniau Ymyl Ffordd – Martin Jones








Yn y lle cyntaf, dylai Llywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r systemau cefnffyrdd.
Gemma a Caryn i drefnu cyfarfod gyda'r adran polisi Trafnidiaeth
Bee Friendly Monmouthshire - menter newydd ac enghraifft o waith cadarnhaol
sy'n mynd rhagddo yng Nghyngor Sir Fynwy.
Ymddiriedolaeth Cwm Harry - biodreulydd sy'n defnyddio toriadau o ymyl y
ffordd
Angen rhannu arfer gorau o ran rheoli lleiniau, rheoli glaswelltir amwynder a
rheoli contractau hefyd.
Byddai trefnu gweithdai/seminarau yn y gwanwyn ar gyfer Awdurdodau Lleol yn
fan cychwyn da, a gellid hefyd lunio trafodion fel canllawiau.
Mae angen atgoffa Awdurdodau Lleol o'u dyletswydd i ystyried hyn

Garddio Bywyd Gwyllt - Dim arweiniad i'r grŵp hwn ar hyn o bryd, ond gwnaed
cysylltiad â Marc Carlton o'r Fforwm Garddio Bywyd Gwyllt a Maria Golightly o raglen
ariannu Grow Wild, a allai gynorthwyo gyda chyhoeddusrwydd.
Sustainable Bees - Eglurodd Jenny Shaw na allwn atal gwenyn mêl na chacwn rhag
cael eu mewnforio ond rhaid i ni geisio sicrhau bod Cymru yn fwy hunangynhaliol yn y
maes hwn a chyfyngu cymaint â phosibl ar y nifer a fewnforir. Gallai'r cwmnïau mawr
masnachol wneud newidiadau sylfaenol, er nad oes llawer o'r rhain yng Nghymru.
Mae Cymdeithas Gwenwynwyr Cymru yn cynnal ymgyrch gyda'i haelodau i godi
ymwybyddiaeth o darddiad y famwenynen. Ond rhaid i ni hefyd gysylltu â'r
gwenynwyr hynny nad ydynt yn aelodau o'r Gymdeithas er mwyn sicrhau eu bod yn
ymwybodol o'r materion sy'n gysylltiedig â mewnforio pecynnau peillio ac yn y tymor
hwy i annog gwenwynwyr amrywiol ledled y wlad i ddechrau cynhyrchu nythfeydd.
Ychwanegodd Frank Gellatly bod y Cacwn ar gyfer tai gwydr masnachol yn fater
gwahanol. Ni chaiff llawer ohonynt eu mewnforio i Gymru ac mae deddfwriaeth yn
gysylltiedig â'r mamwenyn. Fodd bynnag, mae llif gwaith cysylltiedig yn ymchwilio i
gyflenwad brodorol o gacwn at y diben hwn.
Iechyd / Clefyd Coed - mae angen ystyried y mater ehangach o godi ymwybyddiaeth o
fewnforio coed a gwenyn anfrodorol ac o ble maent yn dod.
Glastir - Cyflwynodd Mike Howe bapur briffio ar Glastir a pheillwyr i'r cyfarfod. Mae'r
dyddiadau ar gyfer torri gwair yn opsiynau presennol Glastir yn llawer rhy gynnar i fod
o fudd i beillwyr gwyllt. Mae diffyg amodau wedi'u targedu ar gyfer rhywogaethau
penodol. Cynhelir ymgynghoriad ar gyfer cynigion Glastir ar gyfer y Cynllun Datblygu
Gwledig nesaf ym mis Ionawr (union ddyddiad i'w gadarnhau) a bydd yn rhedeg am
bedair wythnos.
Ychwanegodd Huw Thomas ac Andrew Gurney bod problemau mewn perthynas â
gohirio'r amser torri gwair oherwydd y tywydd. Gallai hyn olygu na ellir torri gwair o
gwbl.
Awgrymwyd ymhellach y dylai ffermwyr adael ardaloedd bach heb eu torri er mwyn
creu cynefinoedd blodau gwyllt.

Soniwyd am ffermydd sy'n eiddo i'r ALl yn ogystal â ffermydd arddangos Cyswllt
Ffermio.
Tystiolaeth - Rhoddodd Richard Watkins y wybodaeth ddiweddaraf i'r tasglu ar
Strategaeth Peillio Genedlaethol Defra, a gaiff ei lansio ym mis Ionawr 2014.
Cyhoeddir datganiad tystiolaeth arall ym mis Mai/Mehefin 2014.
Monitro - Y wybodaeth ddiweddaraf gan Debora Procter yn egluro nad oes cynllun
monitro peillwyr penodol ar hyn o bryd er y caiff un ei ddatblygu a fydd yn gymwys i'r
DU gyfan. Hefyd, mae'n rhaid i ni fod yn glir ynghylch pa gwestiwn rydym yn ei ofyn
mewn perthynas â monitro peillwyr.
Ariannu - Gall LlC ariannu mentrau bach erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon. Dylai
pob is-grŵp gysylltu â'r Tîm Polisi Bioamrywiaeth yn LlC (Caryn Le Roux / Gemma
Light). Caiff marciwr ar gyfer y £6 miliwn ei gyflwyno o dan y teitl "Rhaglen Peillio".
Unrhyw Fater Arall - Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddechrau mis Chwefror 2014
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