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Adroddiad Bioamrywiaeth 2019/2020 
 

Mae ardal Cyngor Cymuned Pennal yn rhan o Bioamrywiaeth Dyfi gyda 300 o etholwyr. Praesept y 

Cyngor yw £6,300. 

Mae ysgol gynradd, addoldai, eglwys, canolfan bentref, tafarn a gwesty.  Mae’r trigolion yn gweithio 

yn y byd amaeth, twristiaeth a gwasanaethau eraill,  a nifer sylweddol yn teithio allan o’r ardal i 

amrywiaeth o swyddi.  Mae nifer yn gweithio o adref. 

Mae Cymuned Pennal yn rhan o ardal Parc Cenedlaethol Eryri gydag amrywiaeth o gynefinoedd: 

mynyddoedd, mawndir, ffriddoedd, coedwigoedd a fforest,  tir gwastad a dolydd, gorlifdir, afonydd, 

llynnoedd.  

Mae’r amaethwyr, gyda chyngor gwahanol gynlluniau Llywodraeth Cymru a Wardeiniaid y Parc 

Cenedlaethol, yn cyfrannu’n sylweddol iawn at gynnal bioamrywiaeth yr ardal. Mae yn rhan o 

Bartneriaeth Pennal sydd wedi ymwyno 5 mlynedd yn ol I hyn 

Mae’r Cyngor Cymuned yn berchen ar Fynwent y Plwyf ac mae claddedigaethau y mynwent y Plwyr, 

ac mae’r gwair yn cael ei dorri 3 gwaith y flwyddyn.   

 

Adroddiad Gweithredu  
  

Camau gweithredu i:    Wedi eu monitro 
gan:  

-cynnwys 
bioamrywiaeth o fewn 
llunio penderfyniadau 
a chaffael  

 - Wrth ymateb i geisiadau cynllunio 
- wrth ymwneud a phrosiectau’r Cyngor 
- wrth bwrcasu 
 

 Cyngor 

-codi ymwybyddiaeth o  
fioamrywiaeth a'i 
bwysigrwydd  

    

-diogelu y prif 
rywogaethau a'r 
cynefinoedd  

 Gofalu bod ceisiadau cynllunio yn cyd-
ymffurfio gyda rheolau gwarchod Parc 
Cenedlaethol Eryri  
Torri gwair Mynwent yr Eglwys 3 waith y 
flwyddyn. 

  

-adfer a chreu 
cynefinoedd a 
rhwydweithiau 
ecolegol cydnerth  

 Plygu/torri  gwrych ym mynwent 
Llanymawddwy 

 Cyngor 
 

 

 

 

 



-mynd i'r afael ag 
elfennau negyddol: 
lleihau llygredd e.e. 
defnyddio atebion yn 
seiliedig ar natur, 
mynd i'r afael â 
rhywogaethau 
goresgynnol  

 Gyda chymorth wardeiniaid Parc 
Cenedlaethol Eryri. 

  
Cyngor 

-defnyddio, gwella a 
rhannu tystiolaeth  

    

-cefnogi capasiti  
ac/neu sefydliadau  
eraill  

Cefnogi gwaith amaethwyr a gwaith 
cynnal llwybrau  

 Cyngor 

  

Arolwg o ddyletswydd Adran 6  

 Monitro parhaus 
Arfarniad yn Rhagfyr/Ionawr bob blwyddyn 
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Mae Cyngor Cymuned Pennal yn cefnogi cynllun bioamrywiaeth yr Parc Cenedlaethol Eryri a'r 
cyfreithiau cenedlaethol sydd wedi'u cynllunio i warchod rhywogaethau a chynefinoedd yn ein 
hardal. 

Proses gydweithredol i warchod natur yw Cynllun Bioamrywiaeth Eryri. Trwy sefydlu partneriaethau 
lleol gyda phob sector o'r gymuned, mae'r Cynllun yn ceisio rhoi cyfle i bobl leol ddiogelu eu 
bioamrywiaeth lleol. Bydd yr agwedd leol yma at broblemau lleol yn helpu Eryri i ddatblygu'n 
gynaladwy fel y gall cenedlaethau'r dyfodol ryfeddu fel ninnau at brydferthwch digymar Eryri. 

Mae Bioamrywiaeth yn bwysig am ei fod yn darparu'r sustemau sy'n cynnal ein bod. Mae'n hanfodol 
hefyd i gynnal ansawdd ein bywydau a'n safon byw. 

Ceir rhagor o fanylion yma: 

https://www.snowdonia.gov.wales/__data/assets/pdf_file/0016/13039/snowdonia_biodiversity_action_
plan__section_1.pdf 



Pennal Community Council supports the Snowdonia National Park's Biodiversity Plan and the 
national laws designed to protect species and habitats in our area. 

The Snowdonia Biodiversity Action Plan (BAP) is a coordinated process to conserve nature.  By 
establishing local partnerships with all sectors of the community, the Snowdonia BAP aims to allow 
local people opportunities to conserve their local Biodiversity. This local approach to local problems 
will help allow Snowdonia to develop sustainably so future generations can come and marvel at the 
rugged beauty of the area. 

Biodiversity is important because it provides the support systems that sustain our existence.  It is also 
crucial for our quality of life and our standard of living. 

More details can be found here: 

https://www.snowdonia.gov.wales/__data/assets/pdf_file/0016/13039/snowdonia_biodiversity_action_
plan__section_1.pdf 

  

 

 


