
I'r Senedd,

Rydym yn ysgrifennu atoch ar adeg anhygoel o bwysig yng ngwleidyddiaeth Cymru. Gyda'r etholiad
diweddar, mae pobl Cymru wedi pleidleisio dros eu cynrychiolwyr a'u penderfynwyr am y pum mlynedd
nesaf. Ar ddechrau'r sesiwn newydd hon, mae gennym gyfle i osod y llwybr ar gyfer perthynas Cymru â
natur a chreu dyfodol lle mae ein hamgylchedd yn cael ei ddiogelu, i fantais holl drigolion Cymru, pobl a
bywyd gwyllt.

Er bod llawer o bobl yn meddwl am Gymru fel llw gwyrdd gyda natur lewyrchus, mae hyn ymhell o fod yn
wir. Fel y nodwyd yn "Taith i Gymru Gydnerth", mae Cymru yn un o'r gwledydd mwyaf di-natur yn y byd.
Gydag Adroddiad Cyflwr Natur 2019 yn canfod bod un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru mewn
perygl o ddiflannu o'n cenedl, rydym yn galw ar y Senedd i weithredu'n gyflym ac yn bendant i atal hyn
rhag digwydd ac i wrthdroi'r llwybrau presennol ar gyfer llawer o rywogaethau a chynefinoedd yma.

Yn ogystal â chyflwr natur ei hun, mae angen gwella hygyrchedd mannau gwyrdd a glas sy'n gyfoethog o
ran natur ar unwaith. Er bod y Senedd wedi pleidleisio mewn deddfwriaeth rhai biliau pwysig sy'n
ymwneud â (neu gynnwys) natur a'i phwysigrwydd i bobl, mae llawer i'w wneud i weithredu'r cyfreithiau
hyn ac i ddiogelu a chynyddu mynediad at natur yma yng Nghymru. Mae mynediad at natur yn hanfodol i
gynyddu lles cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. Ond, nid oes gan lawer ohonynt fynediad teg sy'n
gadael iddynt gael y manteision clir sy'n gysylltiedig â mynediad at natur ar ein hiechyd corfforol,
meddyliol, emosiynol a chymunedol.

Dylai mynediad at natur fod yn deg ac yn gyfiawn i bawb yn ein cymdeithas, ac ar hyn o bryd mae
gennym ffordd bell i fynd cyn i hyn ddod yn realiti. Yn ôl yr Arolwg Ordnans a'r Swyddfa Ystadegau
Gwladol, mae llai na 4% o Gymru wedi'u cynnwys mewn mannau gwyrdd cyhoeddus (ac eithrio tir preifat
a Pharciau Cenedlaethol sy'n hygyrch i'r cyhoedd).

Dangoswyd bod pobl mewn ardaloedd trefol, ac yn enwedig y rhai o gymunedau ymylol a/neu
gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is, yn llai tebygol cael gafael ar natur oherwydd absenoldeb
mannau gwyrdd preifat neu fannau gwyrdd o ansawdd uchel ger lle maent yn byw. Yn ôl y Swyddfa
Ystadegau Gwladol, mae 13% o gartrefi yng Nghymru heb ardd breifat ac nid oes gan 36% o'r rhai sy'n
byw mewn fflatiau fynediad i fannau gwyrdd preifat, ffigur uwch na Lloegr a'r Alban. Mae cyfran yr
aelwydydd BAME heb fannau gwyrdd preifat yn uwch, gan adlewyrchu'r anghydraddoldebau yn ein
cymdeithas. Dangosodd data a ryddhawyd gan yr Arolwg Ordnans a Fields in Trust Green Space Index
mae dim ond 8% o Gaerdydd, un o ardaloedd mwyaf poblog Cymru, yn cynnwys mannau gwyrdd agored
a hygyrch i'r cyhoedd. Yn ogystal, mae sawl mater arall, fel diogelwch wrth gael mynediad i ardaloedd
gwyrdd sy'n bodoli eisoes, sy'n cyfrannu at yr her o fod yn natur. Mae ansawdd y man gwyrdd, i bobl a
natur, yn aml yn broblem a dylid mynd i'r afael ag ef ar unwaith.

Nid mater sy'n ymwneud â thrigolion trefol yn unig yw mynediad cyfartal i natur. Mae rhwystrau sy'n
gysylltiedig â thrafnidiaeth a hawliau tramwy yn ffactorau amlwg yn y diffyg mynediad at natur i
gymunedau gwledig yng Nghymru. Gan fod gan rannau o Gymru gysylltiadau trafnidiaeth wael, gall fod
yn anodd i'r rheini nad ydynt yn gyrru i gael mynediad i'r mannau gwyrdd sy'n bresennol yn ein cenedl.
Mae llawer o fannau gwyrdd Cymru yn dir amaethyddol preifat, ac mae'r ansicrwydd ynghylch hawliau
tramwy yn golygu bod pobl yn aml yn teimlo'n bryderus ynghylch cael mynediad i fannau gwyrdd. Felly,
rhaid gwneud mwy i sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad at natur gerllaw, ac yn teimlo'n gyfforddus.

Nid yw'r materion hyn yn ymwneud â chael mynediad i fannau gwyrdd yn unig. Mae tystiolaeth bellach yn
awgrymu bod manteision treulio amser o ran natur a drafodir uchod yn cael eu gwella drwy dreulio amser



mewn, arno neu'n agos at ddŵr. Yn anffodus, mae ansicrwydd ynghylch mynediad i ddŵr yng Nghymru
yn golygu bod llawer wedi'u heithrio rhag mwynhau'r 'mannau glas' mewndirol hyn oherwydd y bygythiad
gwirioneddol o ymgyfreitha a gwrthdaro. Mae'r diffyg eglurder yn y gyfraith wedi creu hinsawdd afiach o
wrthdaro rhwng defnyddwyr a thirfeddianwyr, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn rhannu diddordeb mewn
diogelu'r amgylchedd ei hun. Er bod gennym rwydwaith anhygoel o ddyfrffyrdd sy'n rhedeg drwodd, neu'n
agos at gymunedau yng Nghymru, mae ein gallu i gael mynediad i'r mannau 'glas' naturiol hyn ar gyfer
hamdden a mwynhad wedi'i gyfyngu'n fawr.

Wrth i ni ddechrau gadael y cyfnod clo ac adfer o effeithiau pandemig COVID-19 a throsglwyddo i genedl
ar ôl Brexit, mae gennym gyfle i greu perthynas rhwng pobl a natur sy'n gweithio i bawb. Mae'r cyfnod clo
wedi dangos angen hanfodol i sicrhau bod pobl ein cenedl yn cael mwy o fynediad i fannau gwyrdd a glas
o ansawdd uchel sy'n llawn natur yn agos at ble maent yn byw.  Canfu arolwg a gomisiynwyd gan y
RSPB fod llygaid pobl wedi cael eu hagor i'r bywyd gwyllt ar garreg eu drws dros y flwyddyn ddiwethaf,
gyda bron i draean o Gymry (32%) dysgu rhywbeth newydd am natur yn eu hardal leol. Yn fwy nag
erioed, mae mwy o awydd bellach ymhlith trigolion Cymru i gael mynediad at natur a'i diogelu.

Rydym yn galw ar y Senedd i daclo’r argyfwng natur a'r anghydraddoldebau sylweddol o ran cael
mynediad i fannau gwyrdd a glas yn ein cymdeithas drwy:

● Gosod targedau adfer natur sy'n gyfreithiol rwymol.
● Rhoi natur ar flaen addysg drwy gynnwys addysg awyr agored fel elfen graidd o'r cwricwlwm a

sicrhau bod ysgolion yn cael digon o arian ac adnoddau i alluogi hyn.
● Cydnabod pwysigrwydd natur i'n hiechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol drwy ymgorffori natur

yn ein harferion gofal iechyd presennol i weithio ochr yn ochr â thriniaethau a therapïau eraill.
● Sicrhau bod y system gynllunio'n cyflawni ar gyfer natur a hinsawdd ar bob lefel, gan fanteisio i'r

eithaf ar gyfleoedd ar gyfer seilwaith gwyrdd a glas a mynnu bod bioamrywiaeth net yn elwa o
bob datblygiad. Byddai hyn yn golygu cynnal adolygiad brys o'r holl seilwaith carbon uchel er
mwyn sicrhau ei fod yn gydnaws â tharged net-sero Cymru. Lle nad ydyw, dylid dargyfeirio'r arian
sydd i'w fuddsoddi yn y seilwaith hwn i fesurau teithio llesol newydd a thrafnidiaeth gyhoeddus
leol: llwybrau bysiau, lonydd beicio a seilwaith, llwybrau ceffylau a llwybrau cyhoeddus.

● Buddsoddi £100 miliwn i wella ansawdd y mannau gwyrdd a glas presennol, a dyblu'r ardal o
fannau gwyrdd sydd ar gael i'r cyhoedd yng Nghymru, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Dylid
gwneud hyn i sicrhau bod gan bob preswylydd yng Nghymru fynediad i fannau gwyrdd a glas o
ansawdd uchel sy'n llawn natur o fewn dro bedair munud o'u tŷ.

● Sicrhau bod tirfeddianwyr preifat yn cynnal ac yn glynu wrth hawliau tramwy cyhoeddus, gyda
chosbau mwy sylweddol i'r rheini sydd i'w cael yn ddirmygus o'r cyfrifoldebau hyn.

● Rhoi digon o arian i awdurdodau lleol i gefnogi cynlluniau, prosiectau, rhaglenni a grwpiau
cymunedol yn eu hardal sydd eisoes yn helpu pobl i gysylltu â natur ond sydd angen mwy o
adnoddau ar frys i wella ac ehangu'r gwaith hwn. Gallai hyn gynnwys alinio â menter ledled y DU
i fuddsoddi £1 biliwn mewn Menter Mynd Allan i addysgu ac ymgysylltu â chymunedau trefol, yn
enwedig pobl ifanc, o ran natur a'r awyr agored.

Wrth inni symud ymlaen, mae'n hanfodol bod natur a mynediad iddo'n cael eu gwella, gan y bydd yn
chwarae rhan bwysig yn lles cenedlaethau'r dyfodol ac yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.
Byddem yn croesawu'r cyfle i drafod y syniadau hyn a syniadau eraill sydd gennym gyda chi ac yn credu
bod yn rhaid i'r Senedd weithredu nawr i greu mynediad gwell a thegwch i natur, gan sicrhau Cymru fwy
gwydn, iach a chyfartal.


