Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Ysgolion
Nod y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Ysgolion yw annog a chynorthwyo ysgolion i ddatblygu a defnyddio ardaloedd awyr agored ar eu
tir a’r rhai sy’n lleol iddynt. Mae’n hyrwyddo’r posibilrwydd i dir ysgolion gyfrannu bioamrywiaeth, a thrwy hyfforddi athrawon mae’n annog
defnyddio tir yr ysgol a mannau awyr agored lleol ar gyfer dysgu ac addysgu am fywyd gwyllt lleol.

Beth yw bioamrywiaeth?

Pam mae bioamrywiaeth yn bwysig?

Bioamrywiaeth yw’r amrywiaeth
mewn bywyd - popeth byw o’n
cwmpas. Mae hyn yn cynnwys
y planhigion, yr anifeiliaid
a’r pryfed yn ein coedydd,
mynyddoedd, afonydd,
moroedd a pharciau, yn ogystal
â’r pethau sy’n byw yn ein
blychau ffenestri a’n priddoedd.

Mae cynnal bioamrywiaeth yn
hanfodol er mwyn goroesi. Mae
bioamrywiaeth yn rhoi adnoddau
hanfodol i ni fel awyr iach a dŵr
glân ar gyfer ein bywyd bob dydd,
felly mae’n bwysig iawn ein bod
yn gofalu amdano’n iawn. Nid tasg
hawdd, syml yw hon – mae angen
cymorth nifer o bobl wahanol i
gyflawni hyn.

Pam mae bioamrywiaeth ysgolion yn bwysig?
Mae tir ysgolion a mannau awyr agored lleol yn cynnal bywyd gwyllt niferus. Mae plant yn chwarae ac
yn dysgu yno. Drwy brosiectau bioamrywiaeth ysgolion mae manteision uniongyrchol i’r amgylchedd
yn ogystal â dylanwadu ar ddiddordebau ac agweddau pobl ifanc. Yn ogystal â hyn, mae gofalu am yr
amgylchedd a dysgu yn yr awyr agored yn gwella iechyd a lles plant. Gallai tir ysgolion a mannau awyr
agored lleol fod ar agor i aelodau eraill o’r gymuned hefyd ac felly gall prosiectau bioamrywiaeth ddarparu
ffocws pwysig i deuluoedd a grwpiau cymunedol lleol.
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Sut wnaethon ni ddatblygu ein man awyr agored – Ysgol Gynradd West Park
Roedd ein cae chwarae’n orlawn o ddysgwyr ac fe ofynnon nhw a fyddent
yn gallu cael mwy o le, felly dyma ffurfio gweithgor, oedd yn cynnwys cyngor
yr ysgol. Cawsant syniad o greu ardaloedd unigol oedd yn ddiddorol ac yn
denu plant i orffwyso ac i chwarae. Roedd hyn yn rhoi cyfle i ni lenwi tir yr
ysgol gyda phethau fyddai’n ysgogi chwilfrydedd plant ac yn eu cefnogi i ddod
yn addysgwyr fydd yn eu cymell eu hunain, drwy ddarparu pethau fyddai o
ddiddordeb iddynt, yn creu penbleth ac yn ysgogi.

Bellach, mae gennym fannau ble gall ein dysgwyr fod yn fywiog, fel y ffrâm ddringo a
mannau i fynd i ymlacio ynddynt a hamddena. Roeddem ni’n ffodus iawn bod gennym
ardal o goetir yn rhan o dir yr ysgol, a chyda cymorth rhieni, gwirfoddolwyr a phartneriaid
lleol, mae wedi cael ei throi’n ardal ble gall dysgwyr archwilio’r amgylchedd naturiol yn
yr awyr agored. Mae’r man awyr agored hwn yn llawn planhigion diddorol, arogleuon a
gweadau lle mae’r sylw ar brofi ac archwilio’r ardal awyr agored beth bynnag fo’r tywydd.
Pan mae ein dysgwyr yn gweithio yn eu hamgylchedd awyr agored, rydym wedi sylwi
eu bod yn fwy bywiog yn gorfforol. Maen nhw’n ysgogi ac yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau sy’n eu hannog i gymryd rhan mewn rhyngweithio personol. Maen
nhw’n siarad yn fwy agored ac yn cynnal sgyrsiau gyda’r naill a’r llall a byddant yn trafod
sefyllfaoedd sydd angen penderfyniad, megis datrys anghydfod.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Ysgolion

Pum cam hawdd at gynyddu bioamrywiaeth
Drwy newid ardal fechan ar dir eich ysgol yn ardal bywyd gwyllt, byddwch yn darparu cynefin gwerthfawr i fywyd gwyllt lleol. Bydd yr ardd bywyd gwyllt hefyd
yn ystafell ddosbarth awyr agored lle gallwch ddarganfod y byd naturiol a datblygu eich dealltwriaeth o faterion amgylcheddol drwy brofiad uniongyrchol. Bydd
gweithred syml o blannu ychydig o blanhigion cynhenid a chynnig amodau deniadol i gysgodi a bwydo bywyd gwyllt, fel pryfed ac adar yr ardd, yn cynyddu
poblogaeth y bywyd gwyllt.

1

Gwrychoedd, coed a llwyni

Plannwch goed, llwyni a gwrychoedd cynhenid i’r ardal. Bydd y rhain yn helpu i ddenu amrediad eang o bryfed, adar a
mamaliaid bychan sy’n bwydo arnynt. Dewiswch rywogaethau sydd ag aeron arnynt neu flodau llawn neithdar (rhosyn
cerddinen neu gorswigen), ac sydd i’w cael fel arfer mewn cynefinoedd rhannol-naturiol lleol (bedwen, derwen, onnen,
gwernen, llwyfen a helygen).
Plannwch lwyni yn agos at ei gilydd mewn grwpiau neu fel llwyn i roi lle byw a bwyd i bob math o fywyd gwyllt. Mae’r
mathau cynhenid yn cynnwys draenen wen, draenen ddu, rhosyn gwyllt, celyn, coed cyll ac ysgaw.

2

Blychau adar ac ystlumod

Gan fod poblogaeth adar ac ystlumod yn gostwng, mae gwneud blychau adar ac ystlumod yn syniad gwych i helpu’n
ffrindiau hedegog i fyw a magu. Misoedd Ionawr a Chwefror yw’r adegau delfrydol i adeiladu’r blwch a’i ddefnyddio yn y
gwanwyn. Gwnewch yn siŵr nad yw’r blychau’n wynebu’r haul ac nad ydynt yn agored i’r glaw.

3

Lleoedd bwydo adar a phili pala

Drwy roi bwyd i adar ac anifeiliaid eraill, byddwch yn helpu i’w denu i’ch tir a gellir eu gwylio a’u hastudio yno wedyn.
Mae gwahanol adar yn bwyta gwahanol fwydydd mewn gwahanol ffyrdd a gwahanol leoedd. Rhowch gnau, hadau a
sbarion y gegin mewn bwydwyr, ar hambwrdd ac ar y ddaear er mwyn bodloni amrywiol ddiet a dulliau bwydo’r gwahanol
rywogaethau yn y gaeaf. Symudwch y mannau bwydo’n achlysurol er mwyn gwarchod rhag ysglyfaethwyr, afiechyd ac
ymwelwyr digroeso fel llygod mawr.
Gwnewch forder pili pala yn cynnwys blodau sy’n blodeuo’n hir, planhigion sy’n hoffi’r haul fel llwyn y pili pala). Plannwch
nhw mewn man heulog a chysgodol er mwyn cael planhigion fydd yn eu blodau ar hyd y flwyddyn. Caiff gwyfynod eu denu
at flodau sydd ag arogl da yn y nos, fel gwyddfid a melyn yr hwyr.
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4

Ardaloedd gwlyb

Mae dŵr yn hanfodol ar gyfer pethau byw, a bydd darparu ffynhonnell ddŵr ar dir yr ysgol yn cynyddu amrediad y planhigion
a’r anifeiliaid all oroesi yno.

5

Ardaloedd gwyllt

Bydd ardaloedd ‘gwyllt’ nas tarfwyd arnynt, lle mae gwair a blodau gwyllt yn tyfu, yn gallu darparu cysgod a bwyd i fywyd
gwyllt, gan gynnwys trychfilod bach. Mae pentyrrau o goed llaith yn creu cartref da yn y gaeaf i lyffantod, brogaod a madfall
sy’n aeafgysgu.
Gallech adeiladu ‘gwesty chwilod’ hyd yn oed, fel mae’r llun hwn yn dangos.

Beth mae ‘bioamrywiaeth’ yn ei olygu i mi?
Maen nhw [anifeiliaid a phlanhigion] angen cartref.
Mae nifer o gartrefi.

Cadw’r anifeiliaid a’r planhigion i gyd yn fyw hyd
yn oed os nad ydym ni’n eu hoffi!

Ruby, 8 oed

Jac, 5 oed
Popeth yn y byd sy’n fyw a gwneud yn siŵr eu
bod nhw’n aros yn y lle iawn er mwyn cadw’r
Byd yn fyw.

Oskar, 11-14 oed
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Dyma’r amrediad o fflora a ffawna mewn un cynefin. Mae angen
cynnal bioamrywiaeth oherwydd mae’n cadw’r holl enynnau y
gallen ni eu defnyddio un diwrnod i helpu’r hil ddynol.

Ben, 14-16 oed

Cysylltu dysgu a byw
Mae plant a phobl ifanc yn dysgu drwy’r hyn a welant a’r hyn men nhw’n ei brofi y tu allan i’r dosbarth. Bydd tir yr
ysgol neu ardal leol sydd wedi ei chynllunio’n dda er mwyn gwella bioamrywiaeth, yn tanlinellu negeseuon ynglŷn
â bioamrywiaeth o’r dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae fframwaith y Cyfnod Sylfaen yn canolbwyntio ar ddysgu
y tu fewn a’r tu allan yr un fath. Mae’n disgwyl i blant ddysgu trwy brofiad, nid am yr amgylchedd yn unig ond
drwy ddefnyddio’u lleoedd awyr agored fel ystafell ddosbarth ychwanegol. Mae rhaglenni astudio Gwyddoniaeth
ar gyfer pob cyfnod allweddol, a’r ardal ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen o’r enw ‘Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd’
yn canolbwyntio ar bwysigrwydd rhyngddibyniaeth popeth byw a’u dibyniaeth ar yr amgylchedd. Mae’r rhaglenni
astudio Daearyddiaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr astudio eu hardal leol a’u hamgylchedd eu hunain ac
ystyried sut i sicrhau bod amgylcheddau’n gynaliadwy yn fyd eang. Hefyd, o fewn y fframwaith Addysg Bersonol
a Chymdeithasol ar gyfer pob cyfnod allweddol, mae craidd canolog sy’n ymwneud ag Addysg ar gyfer Datblygu
Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ESDGC).

Sut mae bioamrywiaeth yn cyd-fynd â chwricwlwm yr ysgol
Y Cyfnod Sylfaen
Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
• gweithgareddau mewn amgylcheddau dysgu a geir dan do ac yn yr awyr agored
• gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt ddechrau deall sut y gallant warchod yr
amgylchedd a bod yn garedig iddo yn eu bywyd o ddydd i ddydd
Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
• dysgu am leoliad eu hardal leol
• adnabod y nodweddion naturiol, e.e. afonydd, bryniau, traethau, a’r nodweddion a
grëwyd gan ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, pontydd, yn eu hardal eu hunain
• dechrau sylwi ar wahaniaethau rhwng eu hardal eu hunain ac ardaloedd mewn
rhannau eraill o Gymru a gwahanol rannau o’r byd
• adnabod a disgrifio nodweddion naturiol a rhai dynol, e.e. amodau’r tywydd,
matahu o adeiladau
• adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau i ddisgrifio, cymharu a chyferbynnu
llefydd ac amgylcheddau disgrifio’r achosion a’r canlyniadau sut mae lleoedd
ac amgylchedd yn , e.e. fesul tymor, o’r gorffennol i’r presenol; yr angen am
gynaladwyedd
• arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion, rhwng gwahanol anifeiliaid
a rhwng gwahanol blanhigion er mwyn eu grwpio
• adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr
agored
• adnabod yr effeithiau y mae’r gwahanol dymhorau’n eu cael ar rai anifeiliaid a
phlanhigion.
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Cyfnod Allweddol 2
Gwyddoniaeth
• trwy waith maes, y planhigion a’r anifeiliaid sydd i’w gweld mewn dau amgylchedd
cyferbyniol lleol e.e. adnabod, maeth, cylchredau bywyd, lle yn yr amgylchedd
• cyd-ddibyniaeth organebau byw yn y ddau amgylchedd hynny a’u cynrychiolaeth
fel cadwynau bwyd
• y ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio ar yr hyn sy’n tyfu ac yn byw yn y ddau
amgylchedd hynny, e.e. golau haul, argaeledd dŵr, tymheredd
• sut y mae bodau dynol yn effeithio ar yr amgylchedd lleol, e.e. sbwriel, llygredd
dŵr, llygredd sŵn.
Daearyddiaeth
• adnabod a disgrifio nodweddion naturiol a dynol, e.e. y tywydd, mathau o
adeiladau
• adnabod beth sy’n debyg ac yn wahanol er mwyn disgrifio, cymharu a chyferbynnu
lleoedd ac amgylcheddau
• disgrifio achosion a chanlyniadau newid mewn lleoedd ac yn yr amgylchedd, e.e.
fesul tymor; o ddoe i heddiw; angen cael cynaliadwyedd.
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
• gwerthfawrogi’r byd naturiol fel ffynhonnell o ysbrydoliaeth
• cymryd diddordeb gweithredol mewn agweddau amrywiol ar fywyd yn yr ysgol a’r
amgylchedd ehangach
• sut y gall y penderfyniadau a wnawn fel unigolion a gyda’n gilydd effeithio ar yr
amgylchedd.

Cyfnod Allweddol 3
Gwyddoniaeth
• cyd-ddibyniaeth organebau a’u cynrychiolaeth fel gweoedd bwyd, pyramidiau
niferoedd a diagramau llif-egni syml
• sut a pham y mae gweoedd bwyd yn cael eu heffeithio gan ffactorau amgylcheddol,
e.e. cryfder goleuni, argaeledd dŵr, tymheredd, a’u hamrywiadau
• sut mae gweithgarwch dynol yn effeithio ar yr amgylchedd byd-eang, e.e. glaw
asid, effaith tŷ gwydr, a’r camau a gymerir i leihau unrhyw effeithiau negyddol a’u
monitro, e.e. trwy loerennau arsylwi’r Ddaear.
Daearyddiaeth
• disgrifio ac esbonio nodweddion ffisegol a dynol, e.e. nodweddion afon a
gweithgarwch economaidd
• esbonio achosion ac effeithiau prosesau ffisegol a dynol a’r gydberthynas rhwng y
prosesau, e.e. achosion a chanlyniadau gweithgarwch tectonig, effeithiau mudo yn
Ewrop
• esbonio sut a pham y bydd lleoedd ac amgylcheddau yn newid, ac adnabod
tueddiadau a goblygiadau i’r dyfodol, e.e. cynnydd yn y boblogaeth, newid
hinsawdd, globaleiddio.
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
• datblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb personol dros faterion lleol a byd-eang, e.e.
gwarchod bioamrywiaeth
• materion allweddol datblygiad cynaliadwy a dinsyddiaeth fyd-eang, e.e. newid
hinsawdd, a’r angen i fyfyrio ar benderfyniadau personol am ddewisiadau ffordd o
fyw.
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Cyfnod Allweddol 4
Gwyddoniaeth
• materion moesegol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a’r modd y maent
yn rhyngweithio â gwyddoniaeth
• gellir asesu effeithiau gweithgarwch dynol ar yr amgylchedd trwy ddefnyddio
dangosyddion byw ac anfyw
• mae arwyneb ac atmosffer y Ddaear wedi newid ers dechreuad y Ddaear ac yn
newid ar hyn o bryd.
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
• cydnabod hawliau cenedlaethau’r dyfodol i ateb eu hanghenion sylfaenol
• bod yn gyfrifol yn bersonol am newid eu ffordd o fyw eu hunain fel ymateb i faterion
lleol a byd-eang a deall:
• cyd-ddibyniaeth systemau economeg byd-eang, ac effeithiau datblygiadau dynol ar
systemau naturiol
• y tensiynau rhwng twf economaidd, datblygu cynaliadwy ac anghenion dynol
sylfaenol, e.e. achosion o anghydraddoldeb o fewn a rhwng cymdeithasau

Creu amgylchedd ddysgu o ansawdd
Mae datblygu a rheoli prosiectau bioamrywiaeth yn aml yn rhan o waith staff yr
ysgol, dysgwyr a gwirfoddolwyr yn y gymuned. Gall prosiectau bioamrywiaeth ar
dir yr ysgol gyfrannu at iechyd a lles disgyblion, eu teuluoedd ac aelodau eraill y
gymuned leol. Yn ogystal â hynny, maen nhw’n annog diddordeb gweithredol yn y
byd awyr agored gan ddarparu gweithgaredd corfforol sy’n iachus.
Mae cyswllt agos rhwng bioamrywiaeth a chynaladwyedd. Gall prosiectau
bioamrywiaeth gyfrannu at greu tir ysgol sy’n fwy cynaliadwy.
Nid yw cynllunio tirlun ar gyfer bioamrywiaeth o reidrwydd yn fwy costus na
thirlunio arferol.
Er enghraifft:
• Mae cynllunio ar gyfer bioamrywiaeth yng nghamau cynnar prosiectau adeiladu
yn helpu i leihau’r gost.
• Gall costau cynnal a chadw prosiectau bioamrywiaeth fod yn is, oherwydd bod
y gwair yn cael ei dorri’n llai aml, er enghraifft.
• Gall prosiectau bioamrywiaeth ddenu gwirfoddolwyr i gymryd rhan, gan wneud i
gyllideb fechan fynd ymhellach.
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Sut i ddatblygu prosiect bioamrywiaeth
1

Penderfynwch ar amcanion y prosiect.

2

Adolygwch:
• Pa gynefinoedd sydd i’w cael yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr? (hyperlink 1)
• Cynlluniau gweithredu rhywogaethau - tabl sy’n rhoi gwybodaeth ynglŷn â chadwraeth anifeiliaid a phlanhigion penodol yn Sir Pen-y-bont ar
Ogwr (hyperlink 2)
Gallech hefyd adolygu’r ddogfen ffynhonnell ar gyfer y rhain - Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Pen-y-bont ar Ogwr (hyperlink 3 – external to
these materials)

3

Cynnal archwiliad safle i adolygu’r anifeiliaid a’r planhigion sy’n byw yn yr ardal. (hyperlink 4)

4

Ystyried cyflwyno mathau newydd o gynefinoedd a nodweddion er mwyn gwella bioamrywiaeth.

5

Gwirio pwy allai helpu:
• Partneriaeth Addysg a Chynaladwyedd Amgylcheddol Pen-y-bont,
‘Partneriaid BEES’ ac ‘Arian’ yn http://bees.bridgend.gov.uk/
• Eco-ysgolion yn http://eco-schools-projects.org/
• Rhieni a theuluoedd

Sefydliadau lleol, megis:
• RSPB, grwpiau Bywyd gwyllt, ac ati
• Cwmnïau lleol ar gyfer nawdd ‘amgylcheddol’
• Penseiri tirlun
• Gwasanaethau cynnal a chadw’r tir
• Gwasanaethau’r awdurdod lleol sy’n cefnogi bioamrywiaeth, megis
Datblygu Cynaliadwy/ Gwasanaethau’r Amgylchedd

Gellir cael mwy o fanylion yn Rhestr wirio ar gyfer llunio Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth (hyperlink 5).
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