
MAE BIOAMRYWIAETH CYMRU YN DIRYWIO. ERS 1970 MAE LLAI O FYWYD GWYLLT 
MEWN LLAI O LEOEDD.

Yng Nghymru mae 

8%
o rywogaethau 
dan fygythiad 
o ddifodiant 

ERS 1970 YN Y DU...
Mae mwy o rywogaethau wedi gweld 
eu poblogaethau'n lleihau na chynyddu:

41%
wedi gostwng

26%
wedi 

cynyddu

33%
ychydig o 

newid
i'w cael mewn 
llai o lefydd
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amaethyddol
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croyw

Rhywogaethau 
anfrodorol ymledol

Rheoli coetir

Pysgodfeydd 

Trefoli

Llygredd

MAE NEWID RHEOLAETH 
AMAETHYDDOL WEDI CAEL YR 

EFFAITH UNIGOL FWYAF AR NATUR YN 
Y DU DROS Y DEGAWDAU DIWETHAF.

88%
TREFOLI

MAE NEWID HINSAWDD YN CAEL 
EFFAITH GYNYDDOL AR NATUR 

YN Y DU.

Mae poblogaeth gwylanod coesddu yng Nghymru wedi 
gostwng 35% er 1986. Ar draws y DU, mae newid yn yr 

hinsawdd wedi lleihau argaeledd y llymrïod maent yn 
dibynnu arnynt yn y tymor nythu. 

Mae gwenoliaid yn cyrraedd y 
DU 15 diwrnod ynghynt ac yn 

nythu 11 diwrnod ynghynt nag 
y gwnaethon nhw yn y 1960au.

Mae titwod mawr yn dodwy 
eu hwyau ar gyfartaledd 11 

diwrnod yn gynharach nag 
y gwnaethon nhw ym 1968.

Mae adar mudol yn 
cyrraedd ac yn dodwy wyau 

yn gynharach:

48%
Mae newid hinsawdd 

yn gyfrifol am ddirywiad 
40% o wyfynod.

60%
Newid hinsawdd sy'n 
gyfrifol am gynnydd 

60% o lyslau

#SEFYLLFABYDNATUR

Mae cymaint â  70,000 
o wirfoddolwyr yn cyflwyno 

cofnodion biolegol i 
Gynlluniau Cofnodi 
Cenedlaethol neu i 

Ganolfannau Cofnodion 
Amgylcheddol Lleol.

Mae'r amser a roddir gan 
wirfoddolwyr wedi 

cynyddu 46% er 2000.

Fodd bynnag, mae gwariant y sector cyhoeddus 
ar fioamrywiaeth yn y DU fel cyfran o Gynnyrch Domestig Gros 
wedi gostwng 39% ers yr uchafbwynt yn 2008/09.

Mae 18,700 o 
wirfoddolwyr yn cymryd 

rhan mewn cynlluniau 
monitro strwythuredig sy'n 

cynnwys ystlumod, adar, 
gloÿnnod byw a phlanhigion.

Amcangyfrifwyd bod gwerth 
ariannol eu hamser yn 
£20.5 miliwn 

y flwyddyn

PYSGODFEYDD

Mae gorchudd coetir wedi 
cynyddu bedair gwaith yng 

Nghymru ers dechrau'r 1900au. 

Mae tua

2,000 
 o rywogaethau 
anfrodorol wedi 

sefydlu ym 
Mhrydain Fawr 

Mae tua 

12% 
o'r rhain yn achosi 

effeithiau difrifol ac 
andwyol ac yn cael eu 
hystyried yn ymledol

WOODLAND MANAGEMENTRHYWOGAETHAU ANFRODOROL YMLEDOL

www.nbn.org.uk/stateofnature2019 

30% 23%47%

Mae 88% o dir Cymru 
yn cael ei reoli ar 

gyfer amaethyddiaeth

Mae bron i 

10
rhywogaeth 
newydd yn 

ymsefydlu bob 
blwyddyn

Mae monitro'n parhau i 
fod o safon wael - mae 

statws  18% o stociau 
morol yn anhysbys.

57%

LLYGREDD

Ardaloedd Morol 
Gwarchodedig wedi'i dynodi 
gan Lywodraeth Cymru sy'n 

gorchuddio 69% o 
ddyfroedd gyda'r glannau.

139

Newid 
hinsawdd

13%
Gorchuddwyd 13% o 

dir y DU gan goedwig - 
Mae hyna yn 

3.17 miliwn hector

X4

Y FFACTORAU 
SY'N GYRRU 

NEWID FWYAF 
YNG NGHYMRU 

YDI...

133
o'r 8431 a aseswyd 
wedi diflannu o'r 

DU yn barod

YNG NGHYMRU...
Rydym wedi gweld newid mawr 
o ran lle mae bywyd gwyllt i'w gael

Rhwng 2006 a 2018, caeth
1,600 milltir 

o ffyrdd
eu hadeiladu yn y DU

Mae allyriadau nitrogen 
ocsid ag amonia wedi 

gostwng yn y DU ers 1970 

Mae hanner o bysgodfeydd y 
DU yn cael eu hasesu i fod yn 

gynaliadwy. Y targed yw  
100% erbyn 2020.

MAE CEFNOGAETH GYHOEDDUS DROS GADWRAETH YN Y DU YN PARHAU I GYNYDDU

O ddyfroedd y DU wedi 
profi amharu ffisegol i'w 
cynefinoedd gwely mor 

gan offer pysgota rhwng 
2010 a 2015  


