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Llygru’n hafonydd? Dim 
mwyach, medd pobl Blaenau 
Ffestiniog (a thud 11) 

 

►Rhwystrau i ynni lleol? 

Traffordd — cynllwyn cudd 
aber yr Hafren 

 

►Troi’n ddwl gyda’r Wê? 

Cyfle am swyddi       
gwyrdd newydd  
wedi’r chwalfa  — 
Gordon James 

Y telesgop sy’n chwilio am 
fywyd tu hwnt i’r Ddaear 

Croesawu protestio 
glo America — 
Charlotte Davies 

Brwydr y Ddaear: gobaith a 
bygythiad  
yn Ecwador 

ENNILL A CHOLLI YN YMGYRCH Y DDAEAR tud 6   

Pwysigrwydd 
‘Proses 
Caerdydd’ i 
Ewrop a’r byd —  
Jill Evans ASE 

Swydd Lincoln yn arloesi wrth 
godi tai gwellt 

 

Mae’r Papur Gwyrdd ar werth gan lyfrwerthwyr da led-led 
Cymru. Ond os nad yw ar gael yn eich ardal chi , mae 
croeso i chi danysgrifio i’w dderbyn trwy’r post. Llanwch y 
ffurflen isod a’i danfon gyda’ch taliad atom: 

ENW: ……………………………………………………….. 

 

CYFEIRIAD: ……………………………………………….. 

 

……………………………………. Côd Post……………... 

Amgaeaf siec at ‘Y Papur Gwyrdd’ am ………………..  
(£6 am 6 rhifyn. Croesewir cyfraniadau ychwanegol  i 
gynorthwyo gyda chostau postio). 
 

Danfonwch y ffurflen hon gyda’ch siec at: 
Y Papur Gwyrdd, 217 Vicarage Road, Treforys,  

Abertawe SA6 6DX 
 

EDRYCHWN YMLAEN AT EICH CROESAWU FEL 
TANYSGRIFIWR I’R PAPUR GWYRDD   

 

Gwyl Twm 
Sion Cati 

Dewch i  
Randirmwyn  
yn yr Haf 
i ddathlu hanes  
un o gymeriadau 
mwya’ lliwgar 
Cymru ... 

PENWYTHNOS O FWYNHAD GAN  
DDECHRAU GYDA CHYNGERDD  
AR FFERM YSTRADFFIN  
AR DDYDD GWENER, 21 AWST 

Am fwy o wybodaeth: 
Ffôn: 01656 773266 

ogof@twmsioncati.com 
www.twmsioncati.com  

BYDD GAN TWM GROESO TWYM I BAWB! 

BYD O FWLCH RHWNG 
GWYDDONWYR  
A GWLEIDYDDION 
DIM ond mavericks unigol sy’n gwadu 
cyfraniad dynolryw at Gynhesu Byd-eang a 
Newid Hinsawdd bellach. 
 Mae mwyafrif llethol gwyddonwyr 
ledled y byd yn rhybuddio’n daer ein bod dan 
fygythiad difrifol os na weithredwn ar frys. Ac 
mae rhai gwyddonwyr blaenllaw — megis 
James Hanson a James Lovelock — yn 
proffwydo bod y peryglon yn enbytach hyd yn 
oed nag ofnau’r mwyafrif ac mai dim ond 100 
mis sydd gennym i achub y sefyllfa. 
 Serch hynny, erys bwlch enfawr rhwng 
gwyddonwyr a gwleidyddion. Medd y 
gwleidyddion: Tipyn o siarad gwyrdd fan hyn, 
ychydig o dargedi fan draw; hybu ail-gylchu, 
insiwleiddio tai, a bydd popeth yn OK.  
 Wrth gwrs, fe wnawn ni’r bobl gyffredin 
y pethau bychain hanfodol yn llawen. Ond rhaid  
i ni godi’n lleisiau, hefyd, i fynnu bod ein 
gwleidyddion yn talu sylw i ofnau a 
rhwystredigaeth gynyddol gwyddonwyr. Eu 
gwaith nhw yw gwthio nawr i sicrhau y ceir 
cytuneb ar gyd-weithredu mawr byd-eang yn 
Uwch-Gynhadledd Hinsawdd Copenhagen.   
 Dyfodol ein Daear sydd yn y fantol — 
sef dyfodol pobl ifainc fel rhai y Blaenau sy’n 
glanhau Afon Barlwyd ar hyn o bryd (tud 3). 
 Mae’r ieuenctid hyn yn cynrychioli 
cenhedlaeth newydd nad yw’n derbyn agwedd 
sarhaus pobl yr hen 20fed Ganrif at y Ddaear, 
ein cartref planedol. A gwyddom mai nhw sydd 
yn iawn.  

 

ER MWYN  
Y BYD, 

GADAWN  
EIN GLO  
(a’i CO2) 

DAN 
DDAEAR! 
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Mae gan afonydd yr Mae gan afonydd yr 

hawl i lifo ac i aros hawl i lifo ac i aros   

heb lygredd; heb lygredd;   

mae gan greigiau yr mae gan greigiau yr 

hawl i aros ble maent; hawl i aros ble maent;   

a choedwigoedd i fod a choedwigoedd i fod 

yn rhydd o lifiau pŵer  yn rhydd o lifiau pŵer    

ac ymyrraeth ddynol.ac ymyrraeth ddynol.  
  

Satish Kumar / James Lovelock 
Ecologist, Rhif 227 

LANSIWYD ymdrech newydd ym 
Mlaenau Ffestiniog i roi bywyd newydd i 
‘Afon Farw’, sef Afon Barlwyd sy’n llifo i 
Afon Ddwyryd. 

Mae’r prosiect wedi dod â 
grwpiau a busnesau lleol a mudiadau 
cenedlaethol ynghyd wrth i drigolion geisio 
gwneud yn dda am ddiffyg parch 
diwydiannau a phobl at y rhan fach hon o’n 
Daear dros y blynyddoedd. 

Meddai Tim Owen o Asiantaeth 
yr Amgylchedd, “Mae yna nifer o resymau 
pam fod yr Afon Barlwyd yn afon farw. Yn 
gyntaf mae yna lygredd o ddiwydiant lleol 
wedi mynd iddi yn hanesyddol, a hefyd mae 
yna lawer o sbwriel yn cael ei daflu i’r afon.” 

D y w e d  P a u l  T h o m a s , 
Cynghorydd Tref ardal Tanygrisia, “Mae 

cyflwr yr afon wedi bod yn bryder mawr inni 
ers talwm ac mae nifer o unigolion neu 
fudiadau unigol wedi ceisio gwella’r sefyllfa. 
Ond dyma’r tro cyntaf i gymaint o wahanol 
bobl ddod at ei gilydd i wneud rhywbeth 
amdano.”  

Dywed Doug Oliver o Cyngor 
Cefn Gwlad Cymru, “Dydw i ddim wedi 
gweld sigldigwt ar yr afon ers rhai 
blynyddoedd. Mae’r ffaith nad yw’r adar 
yma wrth yr afon yn arwydd nad oes 
pryfetach yn yr afon sy’n dangos bod yr 

afon wedi ei llygru.”   
Esbonia Sara Ashton o 

weithgarwch Y Dref Werdd, sy’n cydlynu’r 
prosiect, “Mae’n wirioneddol wych faint o 
frwdfrydedd sydd wedi bod am y cynllun - 
nid yn unig gan bobl leol, ond hefyd gan y 
Cyngor Tref, gan fusnesau lleol megis y 
chwareli, grwpiau fel y cymdeithasau 
genweirio, a mudiadau cenedlaethol. 

Ychwanegodd Mel Goch ap 
Meirion o Gymdeithas Genweirio’r 
Cambrian, “Mae cael yr afon yn ôl yn afon 
fyw yn holl bwysig, nid yn unig i’r pysgod 
ond i fywyd gwyllt yn gyffredinol, ac i’r bobl 
sy’n byw yn yr ardal. Mae hyn yn gyfle i 
bobl Tanygrisiau a Blaenau fod yn falch o le 
maen nhw’n byw.” 

 

►Bydd y Bartneriaeth yn 
trefnu nifer o weithgareddau pellach i 
lanhau’r afon. Os oes diddordeb, 
cysylltwch â Phrosiect y Dref Werdd ar 
01766 832214, neu ebost iwch:  
saraashton@gwynedd.gov.uk  

Tîm diwyd o’r 
Blaenau wrth 
y gwaith o 
droi Afon 
Barlwyd yn 
afon fyw 
unwaith eto. 
Llun criw o 
Ysgol y 
Moelwyn, 
tud 11.  

Torri CO2 trwy ynni lleol? Iawn — os cawn 
ryddid rhag rheolau cynllunio caeth a diflas! 
ER yr holl rethreg ynglyn â’r angen i 
dorri lawr ar allyriadau CO2, mae 
grwpiau ac unigolion sy’n ceisio creu 
mentrau ynni adnewyddol lleol ledled 
Cymru yn honni bod y broses gynllunio 
yn aml yn eu rhwystro. 

Tynnwyd sylw’r Cynulliad 
Cenedlaethol at y broblem gan Richard 
Carter, cyn-swyddog gydag 
Ymddiriedolaeth Amgylchedd Cymru, wrth 
iddo gyflwyno tystiolaeth i’r Pwyllgor 
Cynaliadwyedd ym mis Hydref y llynedd 

Wrth gyfeirio at fentrau ynni lleol, 
dywedodd Mr Carter, “Ym mhob un o’r 
prosiectau rwyf wedi gweithio arnynt, mae 
yna o hyd un person yn rhywle sydd fel 
petai’n mynnu gwrthwynebu datblygiad 
cynllun. Mae’n amhosibl cael cynllun 
trwodd heb i rywun, rhywle, achosi trafferth 
i’r ariannu neu ryw elfen gynllunio ...  

“O ran ceisiadau am hawl 
cynllunio, mae prosiectau’n gallu rhygnu 
ymlaen am gyfnodau sylweddol, gan achosi 
costau sylweddol uwch i’r datblygwr, gyda 
chyfyngiadau di-angen yn cael eu gosod i 
lawr.” 

Ceir disgrifiad lliwgar tebyg ar ei 
gwefan gan Vicky Mőller, Cilgwyn, Sir 
Benfro. Mae Vicky’n cyfeirio at anerchiad 

swyddogol i griw o bobl oedd wedi bod yn 
frwd i fentro ar ynni lleol. Ond, meddai ...: 
“Fe gawsom sgwrs hynod ddiflas gan ŵr o’r 
Asiantaeth Amgylchedd a ddechreuodd yn 
hwyliog trwy ddweud, ‘Byddwch yn falch i 
glywed nad ydym yn erbyn ynni dŵr!’ ... 

“Yna fe aeth ymlaen i ddweud 
bod angen dwy drwydded arnoch, un i 
gronni’r dŵr, un arall i gyfeirio’r dŵr, y 
gyntaf yn costio tua £200, yr ail £400 - 
£900, gyda thaliad ychwanegol i 
gadwriaethwyr i wneud asesiad 
amgylcheddol. 

“O gwmpas yr ystafell roeddech 
chi’n gallu gweld wynebau’n gwneud 
penderfyniadau -  y lleiafrif i beidio â mynd 
yn agos at yr Asiantaeth Amgylchedd, a’r 
mwyafrif i beidio â mynd yn agos at ynni 
dŵr, os nad oes arian cyhoeddus ar gael.”  

Yr un fu profiad Rebecca Storch 
o fudiad newydd Trefi Trawsnewid Cwm 
Gwendraeth wrth gynnig prosiectau lleol: 
“Mae angen gwneud y broses yn haws. Ar 
hyn o bryd, mae’n anodd gyda llawer o red 
tape a swyddogion yn rhybuddio ynglyn â’r 
effaith ar lendid dŵr a physgodfeydd. Mae 
angen symleiddio’r system.” 

►Ond roedd newyddion  
gobeithiol gyda Rebecca yn dilyn 

trafodaeth ar 18 Mawrth yn ffatri ynni 
adnewyddol Filsol, Ponthenri, gyda Nia 
Griffiths AS Llanelli a Leighton Andrews 
AC, gweinidog yn Llywodraeth y 
Cynulliad Cenedlaethol. Cafwyd ymateb 
cadarnhaol iawn gan yr ymwelwyr, 
meddai Rebecca, ar ôl iddyn nhw 
glywed am obeithion Trefi Trawsnewid 
am fentrau trydan dŵr, ynni gwynt ac 
ynni haul yng Nghwm Gwendraeth. 
Clywsan nhw, hefyd, am yr anawsterau 
cynllunio, a’r gobaith yw y bydd y neges 
yn cyrraedd coridorau grym. 

BE’ ’DY’R OTS AM LENDID Y DDAEAR? - OEDD AGWEDD Y GORFFENNOL. OND DAETH TRO AR FYD ... 
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GOLYGYDDOL HYWEL DAVIES 

 

MAE datblygiadau newydd ym maes twrbeini 

tanddŵr llif llanw yn codi cwestiynau pellach 
ynglyn â brwdfrydedd gweision sifil a gweinidogion 
Llywodraeth San Steffan i rwygo aber Afon Hafren 
gyda Morglawdd enfawr (gweler Dyfan Powel, Y 
Papur Gwyrdd 10, Chwefror / Mawrth 2009). 

Yn ddiweddar, mae cwmni Marine Current 
Turbines o Fryste wedi arwyddo cytundeb yn Nghanada 
i gynhyrchu trydan trwy dwrbeini tanddŵr fydd yn 
defnyddio ynni llif llanw enfawr Bae Fundy sydd ond 
ychydig yn fwy nag aber Afon Hafren. 

Arloesodd MCT eisoes gyda system twrbeini llif 
llanw cynta’r byd sy’n cynhyrchu 1.2MW o drydan yn 
Strangford Lough, Gogledd Iwerddon, ers y llynedd. 

Mae ganddynt, hefyd, gynlluniau i godi system 
tebyg ond llawer mwy ger Ynysoedd y Molrhoniaid 
oddiar arfordir Ynys Môn – cynllun gallai fod yn 
weithredol, wedi cytundeb cynllunio, erbyn 2012 gan 
gynhyrchu cymaint a 10.5MW.  

YN gynt eleni, lansiwyd adroddiad ‘Prydain 
Ddigidol’ gan Lywodraeth San Steffan gyda’r nôd o 
gael rhyngrwyd bandllydan i  bob tŷ erbyn 2012. 

Ond bellach mae cylchgrawn Science wedi 
cyhoeddi ymchwil o Brifysgol California sy’n awgrymu 
bod ein harfer cynyddol o ddefnyddio technolegau 
gwybodaeth gweledol yn gwanhau ein sgiliau wrth 
feddwl a dadansoddi’n feirniadol. 

Seiliwyd yr ymchwil gan y seicolegydd Patricia 
Greenfield o Brifysgol Los Angeles ar 50 o astudiaethau 
o ddysgu a thechnoleg. Ei chanlyniad oedd tra bod ein 
sgiliau gweledol yn gwella, mae ein gallu i feddwl ac 
ystyried yn cael ei wanhau wrth i ni droi cefn ar y 
cyfryngau argraffu a mynwesu’r cyfryngau gweledol. 

Ymysg y profion oedd astudiaeth o grwpiau 
gwahanol o ddisgyblion, rhai ohonynt yn cael 
defnyddio’r rhyngrwyd yn ystod dosbarthiadau, a’r lleill 
heb ryngrwyd. Y rhai heb y rhyngrwyd ddeallodd eu 
gwersi orau. 

Cafwyd rhybudd perthnasol gan Gymdeithas y 
Plant, hefyd, yn eu llyfr newydd A Good Childhood. 
Beirniadwyd ymlyniad cynyddol plant a phobl ifainc i 
wefannau rhwydweithio megis Facebook lle mae nifer y 
‘cyfeillion’ sydd gyda chi fel petai’n bwysicach nag 
‘ansawdd’ y cyfeillgarwch.  

Ysgogwyd y drafodaeth ynglyn ag effaith 
defnyddio’r rhyngrwyd arnom gan Nicholas Carr yn ei 

Byddai system twrbeini tanddŵr yn llawer llai 
niweidiol i’r amgylchedd na’r Morglawdd, yn llai costus, 
ac yn gyflymach i’w weithredu. Hefyd, mae gan gwmni 
MCT brofiad cynyddol gwerthfawr ym maes y twrbeini 
dŵr, tra nad oes dim byd tebyg i Forglawdd 10-milltir-o-
hyd Caerdydd-Weston ar wyneb y ddaear (peth pitw yw 
morglawdd La Rance yn Ffrainc o gymharu).  

Ond y ffaith nad oes llawer o dynnu sylw ato yw 
bod cynllun Morglawdd yr Hafren yn cynnwys gosod 
seiliau mor fawr fel y gellid gosod traffordd arno.  

Ai dyna sydd ym meddyliau vested interests y 
Morglawdd? - sef holl gytundebau costus a gwaith 
ychwanegol codi traffordd a ffyrdd cysylltiol 
angenrheidiol. 

Eironi enbyd yw y byddai gosod traffordd ar y 
Morglawdd yn arwain at fwy o draffig, fydd yn achosi 
llawer mwy o allyriadau CO2, fydd yn achosi cynhesu 
byd-eang a newid hinsawdd dinistriol – sef yn union yr 
hyn mae ffrwyno llanw’r Hafren yn ceisio’i leihau! 

Mae gwir angen i aelodau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru sicrhau bod Llywodraeth San 
Steffan yn meddwl mewn termau ynni adnewyddol yn 
unig wrth drafod cynlluniau’r Hafren, ac nid yn llygadu 
unrhyw gynlluniau cudd eraill all beryglu’n Daear 
ymhellach.  

 

erthygl, Is Google Making Us Stupid? yng nghylchgrawn 
Atlantic (July / August 2008). Meddai Carr:  

‘Yn ystod y blynyddoedd diweddar, rwyf wedi 
cael teimlad anghyfforddus bod rhywun, neu rywbeth, 

wedi bod yn ymyrryd â f’ymennydd, yn ail-fapio’r 
cylchoedd niwral, yn ail-raglenni’r cof. Dyw fy meddwl 
ddim yn colli – hyd y galla’ i weld – ond mae yn newid. 
Dw i ddim yn meddwl yn y ffordd arferwn feddwl.  

Rwy’n ei deimlo gryfa’ wrth imi ddarllen. Arferai 
suddo i lyfr neu erthygl hir fod yn hawdd. Byddai fy 
meddwl yn dal strwythur y stori neu droeon y ddadl, a 
threuliwn oriau yn camu’n bwyllog trwy ddarnau hir o 
ryddiaeth. Peth prin ydy hynny bellach. Nawr mae fy 
ngallu canolbwyntio yn crwydro wedi dau neu dri 
thudalen.  

Rwy’n aflonyddu, yn colli’r cyswllt, yn dechrau 
chwilio am rywbeth arall i’w wneud. Rwy’n teimlo fel dw i 
o hyd yn llusgo fy meddwl anfodlon yn ôl i’r geiriau. 
Mae’r darllen dwfn arferai ddod mor naturiol wedi troi’n 
faich.’  

Cluniaduron i holl blant ysgol Cymru? Oni 
fyddai’n gallach i gynnig beiciau? 

Ydy’r Wê yn ein gwneud yn ddwl? 

Yr Hafren: cynllun twrbeini tanddŵr 

yn well na rhwyg y Morglawdd 
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A 
R y dydd pan 
daflwyd cwstard 
gwyrdd yn ei wyneb, 
y s g r i f e n n o d d 

Arglwydd Mandelson yn y 
Times: 

‘Mae’r newid i garbon isel 
yn hanfodol er mwyn creu’r swyddi 
a’r tŵf fydd yn helpu’r DU i frwydro 
o’r crebachiad. Nid rhan o’r 
economi fydd carbon isel; yr 
economi cyfan ydyw, neu fe fydd.’ 

M a e ’ r  d r o e d i g a e t h 
Ddamasgaidd hon gan y Tywysog 
T y w y l l w c h  y n  r h a n  o 
gydnabyddiaeth fyd-eang bod 
polisiau economaidd gwyrdd yn 
cynnig ateb i ddau fygythiad mawr 
ein hoes – newid hinsawdd a’r 
crebachiad economaidd.    

Proffwydodd Gordon Brown 
y caiff 400,000 o swyddi gwyrdd eu 
creu yn y DU dros yr wyth mlynedd 
nesaf, tra bod Arlywydd Obama yn 
rhagweld 5 miliwn yn cael gwaith 
mewn swyddi amgylcheddol 
gyfeillgar yn UDA. 

Dyma wir dro pedol gan 
mai un o’r cyhuddiadau cryfaf yn 
erbyn ymgyrchwyr amgylcheddol 
oedd bod eu cynigion yn dinistrio 
swyddi. Yng Nghymru, caiff unrhyw 
gais am safle glo brig, llosgydd 
gwastraff neu bwerdy mawr 
benawdau bras yn y cyfryngau 
oherwydd eu ‘potensial i greu 
swyddi’.  

Ond mae’r dystiolaeth 
wedi dangos ers blynyddoedd y 
byddai dewisiadau gwyrddach yn 
sicrhau cyflogau i fwy o bobl ar 
derfyn yr wythnos.  

Ym 1994, roedd Cyfeillion y 
Ddaear wedi crynhoi llawer o’r 
dystiolaeth mewn adroddiad, 
‘Working Future? Jobs and the 
Environment.’ Dangosodd fod 
gwariant ar y rhwydwaith rheilffordd 
yn creu mwy o swyddi na gwariant 
tebyg ar adeiladu ffyrdd. Nododd y 
ga l la i  rhag len arbed ynn i 
cenedlaethol greu 500,000 o 
swyddi-blynyddoedd o waith, tra 
bod ynni gwynt yn creu llawer mwy 
o swyddi - yn ôl pob uned o drydan 
a gynhyrchwyd – nac atomfeydd na 
phwerdai glo.  

Dangoswyd bod ailgylchu 
yn creu deg gwaith mwy o swyddi 
na thirlenwi, a phedair gwaith mwy 
na llosgi, ac, ym myd amaeth, bod 
ffarmio organig a rheolaeth 
coedwigoedd yn effeithiol iawn wrth 
greu swyddi.  

Cyfranodd yr adroddiad at 
D d a t g a n i a d  C a e r d y d d  a r 
Amgylchedd a Chyflogaeth a 
gytunwyd ym 1998 gan Gyngor 
Undebau L lafur  a  Bureau 
Amgylcheddol Ewrop (gweler Jill 
Evans, tud 9). Fe’i cyflwynwyd i 
Uwch-Gynhadledd y Gymuned 
Ewropeaidd yng Nghaerdydd fel 
ymgais i ennill mwy o gefnogaeth i’r 
economi gwyrdd.  

Er hyn, cymharol araf fu’r 

symud ymlaen. Er bod adroddiad 
Cyngor Gwledig Cymru, ‘The 
G r e e n  Ec o n o m y’ ,  we d i 
amcangyfrif yn 2003 bod gwaith  
â chyswllt â’r amgylchedd naturiol 
wedi creu 117,000 o swyddi yng 
Nghymru, mae’r rhan fwyaf o 
gartref i  Cymru yn gol lwng 
cyfanswm anferth o ynni, mae 
trafnidiaeth gyhoeddus yn aml yn 
eilradd a chostus, ynni adnewyddol 
yn cynhyrchu ond pump y cant o’n 
trydan, ac rydym yn dal bron yn 
llwyr ddibynnol ar danwyddau ffosil 
sy’n achosi newid hinsawdd.  

Ond, a fydd cwymp yr 
economi global yn golygu nawr yr 
aiff i gyfeiriad gwahanol? 

Barn un o arbenigwyr 
mwya’r byd ar yr economi a newid 
hinsawdd, yr Arglwydd Stern, yw 
bod rhaid iddo.  

Yn y Guardian ar 24 
Chwefror, dywedodd fod rhaid i 
l ywodraeth ysgogi  adfer iad 
economaidd trwy ‘osod sylfeini am 
dŵf cynaliadwy carbon-isel.’  

Mae’r neges hon yn 
adseinio mewn adroddiadau o 
amrywiaeth o ffynonellau megis y 
Cenhed loedd Uned ig  a ’ r 
Asiantaeth Ynni Rhyngwladol.  

Ac yng Nghymru mae ein 
llywodraeth bellach yn ystyried ei 
ymateb i Strategaeth Swyddi 
Gwyrdd a f ydd,  yn  ô l  y 
gweinidogion Ieuan Wyn Jones a 
Jane Davidson, ‘yn chwarae rhan 
allweddol wrth lunio a gyrru 
cyfleoedd busnes sy’n gysylltiedig 
â’r symudiad i economi carbon-isel, 
gwastraff-isel.’ 

Yn y cyfamser, yn San 
Steffan, dywedir bod clogyn 
Tywysog y Tywyllwch wedi’i 
chyflwyno i Ganghellor y Trysorlys, 
Alistair Darling, am geisio atal 
cynlluniau Llywodraeth y DU i droi 
Prydain yn wyrdd. 

Efallai bod hyn yn gyfle i 
Gymru arwain y ffordd - os bydd 
gan ein llywodraeth y dewrder i 
osod ffrwyno newid hinsawdd yng 
nghanol eu polisi economaidd gan 
ennill swyddi o ganlyniad.   

AROS YN EU CYNEFIN 
LLONGYFARCHIADAU i glwb rygbi 
rhanbarthol Dreigiaid Gwent am eu cynllun i 

godi stadiwm rygbi newydd ar safle 
hanesyddol Rodney Parade ynghanol 
Casnewydd yn lle dianc i gyrrion y ddinas.  

 Mae rheolau cynllunio bellach yn 
annog clybiau chwaraeon ac ati i aros 
ynghanol trefi yn lle achosi niwed 
amgylcheddol trwy orfodi cefnogwyr i 
ddefnyddio ceir er mwyn cyrraedd 
safleoedd newydd anghyfleus.  
 Rhy hwyr i Barc y Strade, druan! 

TESCO WRTHI ETO 

POB llwyddiant i’r mudiad a sefydlwyd 

yn Ystradgynlais i wrthwynebu bwriad 

Tesco i godi archfarchnad rhwng 

Ystrad ac Ystalyfera .  

 ‘Swyddi lleol newydd!’ yw honiad 

Tesco, wrth gwrs, ond byddai’r behemoth 

yn cau siopau bach ac yn sugno cyfoeth 

allan o’r gymuned.  

 Mae mudiad Telescopoly Alliance a 

lansiwyd yn 2005 yn ymladd effeithiau 

negyddol tŵf Tesco ar economïau 

cymunedol a’r amgylchedd. Ewch at: 

www.tescopoly.org.  

Erthygl 
arbennig 
gan 
GORDON 
JAMES, 
Pennaeth 
Cyfeillion 
y Ddaear 
Cymru 

ATEB I DDISWYDDIADAU A NEWID HINSAWDD? 

Rhaid dal y cyfle i greu 
economi gwyrdd wedi’r 

chwalfa ariannol 

Cofiwch Wythnos y Beic 
13—21 Mehefin 

http://www.tescopoly.org/
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Telesgop Kepler i holi a oes 
planedau tebyg i’n Daear ni   
ACHOSWYD cryn gyffro ym mis 
Mawrth wrth i asiantaeth ofod yr 
Unol Daleithiau, NASA, lansio 
roced i’r gofod gyda thelesgop 
pwerus o’r enw Kepler arni fydd 
yn holi, A oes bywyd y tu hwnt 
i’n Daear? 

Mae’r ffaith bod telesgop 
Kepler yn ddiogel ar ei daith yn 
gam hynod bwysig ymlaen i 
wyddonwyr sy’n holi a oes 
planedau tebyg i’r Ddaear yn troi o 
gwmpas sêr tebyg i’n Haul ni.  

Dros gyfnod o dair blynedd, 
bydd y telesgop yn astudio darn o’r 
gofod sy’n cynnwys tua 100,000 o 
sêr tebyg i’r Haul.    

Dywedodd prif ymchwilydd 
y prosiect, William Borucki, “Bydd 
Prosiect Kepler yn galluogi 
dynoliaeth am y tro cyntaf i chwilio 
ein Llwybr Llaethog am blanedau o 
feintioli’r Ddaear, neu sydd hyd yn 
oed yn llai. 

“Gyda’r gallu hwn, gallai 
Kepler ein helpu i ateb un o’r 
cwestiynau mae pobl wedi bod yn 
gofyn ar hyd hanes, sef a oes 
bodau eraill fel ninnau yn y 
Greadigaeth?”   

Meddai’r Dr Edward Weiler, 
hefyd o NASA, “Dyma brosiect 

hanesydddol, nid gwyddonol yn 
unig. Rwy’n credu ei fod yn wynebu 
rhai cwestiynau sylfaenol iawn sydd 
wedi bod yn rhan o’n gwead 
genynol ers i’r dyn neu’r fenyw 
gyntaf honno edrych lan i’r nefoedd 
a gofyn, ‘Ydyn ni ar ein pen ein 
hunain?’” 

Yn y pendraw, gall yr 
ymchwil hefyd fod yn berthnasol i 
berygl ein sefyllfa ar y Ddaear wrth 
i’n nwyon tŷ gwydr achosi Cynhesu 
Byd-eang cynyddol. 

Yn y 1970au, canlyniadau 
teithiau llongau gofod NASA i’r 
planedau Mawrth a Fenws 
ysbrydolodd un o wyddonwyr y 
prosiectau, sef Dr James Lovelock, 
i sylweddoli pa mor bwysig oedd 
lefelau nwy CO2 i fywyd ar 
blanedau. 

Gwelwyd bod Fenws yn 
berwi dan haen trwchus o CO2 sy’n 
caethiwo gwres yr haul, a bod 
Mawrth, gydag ond ychydig o CO2, 
yn rhewi. 

O ganlyniad, datblygodd 
Lovelock y syniad o’r Ddaear fel 
endid byw sy’n cynnal dynoliaeth a 
phatrymau rhyfeddol eraill byd 
natur oherwydd y cydbwysedd sydd 
rhwng yr holl elfennau, yn enwedig 

rhwng CO2 ac ocsigen. Rhoddwyd 
yr enw Gaia ar yr endid hunan 
gynhaliol, sef y Groeg am y Fam 
Ddaear.  

Rhybudd Lovelock, a 
chonsensws mawr o’r gwyddonwyr 
eraill nawr, yw bod ymyrraeth 
dynoliaeth yn arllwys gormod o CO2 
a nwyon tŷ gwydr eraill i’r awyr, a 
bod hynny’n golygu cynhesu sydd 
mewn perygl o redeg allan o 
reolaeth gan ddryllio’r cydbwysedd 
naturiol sy’n ein cynnal.   

Efallai bydd telesgop 
Kepler yn dod o hyd i blanedau 
marw, fel Mawrth a Fenws, lle 
collwyd, neu lle na fu’r cydbwysedd 
hanfodol. O bosib, cawn weld 
ambell un wedi’i bendithio a bywyd 
cynaliadwy – fel ar y Ddaear, hyd 
yn hyn. A chawn ddeall yn well, o 
ganlyniad, y rheswm pam.   

Graffeg NASA 

Y Y Llwybr Llaethog 

Ardal Chwilio Kepler 

BARACK YN TARO ’NÔL 
MAE’R Arlywydd Barack Obama wedi taro nôl 
yn erbyn un o orchmynion munud olaf y cyn-
Arlywydd George Bush oedd wedi datgan nad 
oedd angen barn gwyddonwyr ar brosiectau fel 
ffyrdd a chronfeydd dŵr newydd fyddai’n difrodi 
bywyd gwyllt. Dywedodd yr Arlywydd Obama, 
“Ers tri degawd, mae’r Mesur Rhywogaethau 
Dan Fygythiad wedi llwyddo i amddiffyn bywyd 
gwyllt ein cenedl, a dylwn chwilio am ffyrdd i’w 
wella, nid i’w wanhau.” 

►Ond siom fawr ychydig cyn i’r Papur Gwyrdd 

fynd i’r wasg oedd clywed bod Llys Ffederal 
wedi cefnogi cais y cwmniau glo am ganiatad i 
chwalu copaon mynyddoedd di-ri’ eto heb falio 
dim am yr effaith amgylcheddol. Dyma brawf 
cynnar i’r Arlywydd Obama. Bu protest eisoes yn 
Frankfurt, prifddinas taleithiol Kentucky, yn 
erbyn strip-mining.  

PRYDER YN TSIEINA 
GALWODD mudiad amgylcheddol yn Tsieina ar 
eu Llywodraeth i beidio â gwanhau ymdrechion i 
lanhau’r amgylchedd wrth ymateb i’r crebachiad 
economaidd. Eu pryder yw y bydd cynlluniau i 
roi hwb i economi Tsieina yn cynorthwyo 

diwydiannau brwnt fel siment, dur a golosg sydd 
â rheolau amgylcheddol gwan. Mae  Cyfeillion 
Natur yn galw ar aelodau seneddol i sicrhau bod 
arian yn mynd i brosiectau glan a charbon-isel 
yn lle at ddiwydiannau ‘ynni gwastraffus sydd 
heb ddyfodol.’ 

DAL TIR HEATHROW 
MEWN gweithred gudd hynod effeithiol, mae 
mudiad Greepeace wedi prynu darn o dir ger 
pentref Sipson oedd i fod ynghanol 3edd lanfa 
newydd arfaethedig maes awyr Heathrow. Erbyn 
hyn mae degau o filoedd o bobl led-led y byd 
sydd am atal ehangu hedfan yn berchnogion ar 
ddarnau ohono. Y bwriad yw llesteirio bwriad 
Llywodraeth Gordon Brown rhag cael gafael ar y 
tir trwy bryniant gorfodol.  

PROTEST YN AWSTRALIA 
GOLYGFA ryfeddol yn Canberra, prif-ddinas 
Awstralia, yn Chwefror oedd y 2,500 o bobl a 
amgylchynodd Senedd-dŷ’r wlad wrth fynnu 
gweithredu brys ar bwnc newid hinsawdd. 
Cynhaliwyd y rali ar ddydd Agoriad Swyddogol y 
Senedd. Roedd y digwyddiad hefyd yn 
ddathliad: am y tro cyntaf mae gan fudiadau 
amgylcheddol Awstralia gynllun ar y cyd i fynnu 

gweithredu i wynebu’r argyfwng hinsawdd yn 
2009.  Mae rhannau o Awstralia yn diodde’ o 
sychder enbyd, rhai wedi diodde’ o danau 
ffyrnig, ac eraill o lifogydd anarferol.  

GWRTHOD GLO  
CYHOEDDODD Llywodraeth Gwlad Groeg eu 
bod yn canslo’r holl gynlluniau am bwerdai glo 
newydd yn y wlad. Mae Gwlad Groeg hefyd 
wedi datgan na fydd atomfeydd niwclear yn rhan 
o drefniant ynni’r wlad. Daeth y cyhoeddiadau yn 
dilyn misoedd o bwysau dan y slogan ‘Na i Lo!’ 
gan Greepeace a mudiadau eraill amgylcheddol. 
Cafwyd protestiadau torfol yn galw am ynni 
adnewyddol. Gobaith Greenpeace yw y bydd 
Gwlad Groeg yn chwarae rhan flaenllaw i 
sicrhau y bydd gwledydd eraill y Gymuned 
Ewropeaidd yn ymrwymo i bolisiau ynni 
adnewyddol.   

ARESTIO ALBANWYR  
CAFODD naw o aelodau mudiad Plane Stupid 
eu harestio ym maes awyr Aberdeen am 
brotestio yn erbyn cynllun ehangu. Mae’r naw 
wedi ymddangos o flaen llys, gan esbonio eu 
bod wedi gweithredu gan fod yr ehangu yn hollol 
ddi-angen ac yn niweidiol i’r amgylchedd.  

BLWYDDYN  
SERYDDIAETH 
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Miloedd o bobl yn protestio yn erbyn y diwydiant glo yn Washington DC - 
gyda phobl Kentucky ar flaen y gad. Gan iddi hi gael ei magu yn y dalaith 
honno, roedd clywed am y brotest yn ysbrydoliaeth i’r Dr Charlotte Davies ...   

 

F 
EL plentyn ysgol yn 
Kentucky yn y ‘50au, 
r o e d d w n  i ’ n 
ymwybodol iawn o 

bwysigrwydd y diwydiant glo i 
economi’r dalaith a’r ffyrdd 
gwahanol o gael y glo o’r 

ddaear:  
Yn nwyrain Kentucky, yr 

ardal fynyddig ble roedd fy holl 
gysylltiadau teuluol, roedd pyllau 
glo.  

Ond yng ngorllewin y dalaith, 
defnyddiwyd ‘strip mining’ ble roedd 
peiriannau enfawr yn rhwygo’r tir i 
ffwrdd er mwyn cyrraedd at yr 
haenau glo.  

Rydwi’n cofio’r sioc wrth weld 
am y tro cyntaf, pan oeddwn ar 
daith wyliau gyda’r teulu, y tirlun 
moel a di-fywyd yn ardaloedd glo 
brig y gorllewin – gan deimlo’n eitha 
balch nad oedd y math yna o 
fwyngloddio’n digwydd yn ‘fy rhan i’ 
o’r dalaith.  

Erbyn hyn, ac yn ystod y 
degawdau ers i mi adael y dalaith, 
mae’r dechnoleg wedi symud 
ymlaen. Nawr mae’r cwmniau glo 
mawr yn llythrennol yn chwythu 
copaon mynyddoedd i ffwrdd er 
mwyn cyrraedd y glo, ac mae hyn 
wedi digwydd i gannoedd o 
fynyddoedd yn nwyrain Kentucky 
yn unig, heb son am daleithiau 
eraill megis Gorllewin Virginia.  

Mae’r broses yma’n gadael 
gwastadedd diffrwyth a di-gymeriad 
ble roedd mynydd prydferth a fu’n 
cynnal amrywiaeth mawr o 
blanhigion ac anifeil iaid. Y 
canlyniad yw bod cymunedau a 
phobl yr ardal yn cael eu tlodi yn 
faterol a seicolegol. Ac mae’r 
gwastraff yn llenwi cymoedd gan 
wynwyno’r nentydd a’r afonydd.  

Mae’r ecolegydd, ffarmwr a 
llenor o Kentucky, Wendell Berry, 
yn dweud hyn am ‘strip mining’: 
‘Does ‘na’r un dechnoleg sy’n 
dangos yn well y perthynas allan-o-
reolaeth sydd rhwng dynoliaeth a 
gweddill y cread.”  

A diben y broses ddinistriol 

hon yw tynnu glo o’r ddaear 
er mwyn ei losgi. 

Glo. Dyma’r tanwydd y mae’r 
gwyddonydd hinsawdd gyda NASA, 
James Hansen, wedi galw ‘y 
bygythiad mwyaf i wareddiad ac i’r 
cyfan o fywyd ar ein planed’. Mae’r 
Dr Hansen wedi bod yn rhybuddio 
Cyngres yr Unol Daleithiau ynglyn â 
newid hinsawdd ers yr ‘80au.   

Mae glo yn dal yn ganolog i 
economi Kentucky gyda dros 90% 
o drydan y dalaith (a hanner trydan 
yr UDA) yn dod o losgi glo.  

M a e  g a n  L e x i n g t o n , 
Kentucky, y ddinas ble ces i’m geni, 
yr ôl troed carbon mwyaf o unrhyw 
ddinas yn yr UDA – ac mae 
Louisville, ble ces i fy magu, ddim 
yn bell ar ei hôl. Dydy e ddim yn 
syndod bod y cwmniau glo yn 
bwerus iawn, ac yn cyfrannu’n hael 
at ymgyrchoedd gwleidyddion y 
dalaith. 

Felly, roeddwn i’n falch i 
wybod bod pobl o Kentucky wedi 
bod yn amlwg iawn ymhlith yr 
a r w e i n w yr  a ’ r  m i l o e d d  o 
ymgyrchwyr oedd yn protestio yn 
Washington DC ar Fawrth 2

ail 
i 

dynnu sylw at gyfraniad llosgi glo i 
newid hinsawdd.  

Wendell Berry oedd un o brif-
drefnwyr y digwyddiad ac roedd 
dros 100 o aelodau’r grŵp o 
Kentucky, gan gynnwys myfyrwyr 

prifysgol a phobl yn ei 70au, wedi 
areithio yn ystod y cyfarfodydd. 

Dros yr un penwythnos, 
roedd brodorion o Kentucky hefyd 
yn amlwg yn yr orymdaith brotest a 
aeth at bwerdŷ glo sy’n cynhyrchu’r 
ynni i dwymo ac oeri’r Senedd-dŷ 
Cenedlaethol ar Capitol Hill — gan 
achosi llawer o CO2 yn y broses.  

Buon nhw’n cario baneri’n 
datgan ‘Save Our Mountains’ a 
‘Clean Coal is like Dry Water’. 
Mae’r slogan olaf yn ein rhybuddio 
mai celwydd noeth (yng ngeiriau 
Wendell Barry) yw’r addewid o lo 
glan, ond celwydd sy’n cael ei 
ariannu’n hael gan y cwmniau glo.  

Yn ôl James Hansen, glo 
glan yw’r ‘twyll mwyaf brwnt y gall 
llywodraethau chwarae ar eu 
dinasyddion’. 

D a  g w e l d  b o d  y 
gwrthwynebiad i ddefnyddio glo yn 
dod o ardal dlawd Appalachia sy’n 
ddibynnol yn economaidd ar y 
diwydiant hwnnw – ond ardal, 
hefyd, ble maen nhw’n dechrau 
sylweddoli nad oes dyfodol i’w 
plant,  na’r blaned, onid ydym yn 
ddigon call a dewr i adael glo yn y 
ddaear a chwilio am ffyrdd amgen i 
gynhyrchu ynni. 

Myfyrwyr yn arwain protest yn erbyn 
difrod y diwydiant glo yn Appalachia 

 

 

 

‘YN ystod y misoedd sydd i ddod, byddwn yn gweld brwydr ffyrnig 
ynglyn â phwy sy’n gallu adfer amodau tŵf economaidd di-
ddiwedd. Ysywaeth, dyw’r ateb ddim gyda’r Farchnad Rydd na 
Rheolaeth y Wladwriaeth. Mae dynoliaeth wedi cyrraedd terfynnau 
tŵf — penllanw olew a newid hinsawdd — sy’n golygu methiant i 
bob athrawiaeth economaidd sy’n gwrthod wynebu’r terfynnau 
hyn.’                    Richard Heinberg, Ecologist on-line, Chwefror 2009 
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Elw busnes, neu’r Ddaear? — y dewis i 
Ecwador a’i choedwigoedd 
MAE Ecwador yn un o lawer o 
wledydd led-led y byd lle 
mae’r frwydr am einioes y 
Ddaear yn cael ei hymladd 
rhwng gwarchodwyr byd 
natur a chynrychiolwyr 
pwerus cyfalafiaeth global. 

Yn ystod y misoedd 
diwethaf, mae’r ddwy ochr wedi 
gallu hawlio buddugoliaethau 
arwyddocaol, ond mae perygl ein 
bod ni yn y Gorllewin sy’n malio am 
y Ddaear yn cael ein twyllo bod 
llywodraeth Ecwador ar ochr yr 
amgylchedd. 

C a f w y d  l l a w e r  o 
gyhoeddusrwydd yn ein papurau 
dyddiol a’n gwefannau i’r ffaith bod 
pobl Ecwador wedi pleidleisio dros 
gymalau newydd i’w Cyfansoddiad 
sy’n rhoi hawliau cyfreithiol i fyd 
natur.  

A chlywsom hefyd bod y 
llywodraeth wedi datgan na chaiff 
unrhyw gwmni ynni ddifrodi un o 
ardaloedd coediog mwya pwysig yr 
Amazon er mwyn tyllu am olew. 

C a d a r n h a w y d  y r 
ymdrechion i warchod  Parc Yasuni 
rhag ysbeilwyr olew gan Arlywydd y 
wlad, Rafael Correa, yn niwedd 
Chwefror wrth iddo roi mwy o 
amser i ddenu cefnogaeth ariannol 
rhyngwladol i’r fenter. 

Mae’r safiad hwn – mor 
wahanol i benderfyniad Cymru i 
ildio i ddatblygu safle glo brig 

anferth Ffos-y-frân ger Merthyr 
Tudful – yn dilyn penderfyniad 
arloesol pobl Ecwador yn niwedd 
2008 i roi statws cyfreithiol i fyd 
natur yng Nghyfansoddiad eu 
gwlad. 

Ymysg egwyddorion  eu 
cyfansoddiad newydd mae’r 
datganiad hwn:  Mae gan Natur neu 
Pachamama, ble mae bywyd yn 
cael ei greu ac yn bodoli, yr hawl i 
fod, i barhau, i gynnal ac 
adnewyddu eu patrymau holl-
bwysig, eu strwythurau, eu 
gweithgareddau a’i brosesau fel 
rhan o esblygiad. Bydd gan bob 
person, cymuned neu genedl, yr 
hawl i fynnu cydnabod hawliau 
natur gerbron sefydliadau 
cyhoeddus.   

Mae’r arweiniad  hwn wedi 
achosi llawer iawn o ddiddordeb 
ymysg cyfreithwyr rhyngwladol. 

►OND – mae ecolegwyr 
Ecwador yn bryderus ynglyn â 
chytundeb sydd ar fin cael ei 
arwyddo gyda Llywodraeth 
Tsieina. Byddai’r cytundeb yn 
sicrhau bron i $2biliwn gan y 
Tsieineaid i ariannu prosiect 
trydan dŵr Coca-Codo-Sinclaire 
fydd yn llorio coed, adeiladu 
ffyrdd, a pheryglu rhaeadr uchaf 
y wlad ym Mharc Gwledig 
Surnaco.  

Cyhuddir Arlywydd Rafael 
Correa o hybu diwydiannau 
cyfalafol rhyngwladol yn ei wlad 

gan fygwth coedwigoedd yr 
Amazon sy’n holl bwysig i’r 
ymdrech i reoli cynhesu byd-eang. 

Dywedir amdano ei fod yn 
w r t h w y n e b u s  i ’ r  m u d i a d 
amgylcheddol ac yn hidio dim am 
hawliau pobloedd brodorol ond ei 
fod yn gefnogwer brwd o 
gyfalafiaeth fyd-eang. 

Cyhoeddodd Ar lywydd 
Correa gyda balchder fod Beijing 
“eisiau buddsoddi llawer yn y wlad.  

“Maen nhw’n barod i roi 
$1.7biliwn i ariannu Coca-Codo-
Sinclaire. Mae hyn yn newyddion 
rhyfeddol,” meddai.  

Yn lle bod yn arweinydd 
ysbrydoledig i ymdrechion ecolegol 
ledled y byd, felly, mae Ecwador yn 
rhybudd na ddylwn gael ein twyllo 
gan rethreg werdd pan mae’r 
pwerau gwle id yddo l  m ewn 
gwirionedd yn anelu at gynnal 
s y s t e m a u  e c o n o m a i d d  a 
diwydiannol sy’n ddinistriol i’r 
Ddaear.  

CHERNOBYL TRIST YR AMAZON Ar hyn o bryd, ac ers 2003, 
mae pobl Ecwador yn ceisio cael 
iawndal gan gorfforaeth pwerus 
Chevron / Texaco am y llygredd anferth 
a achoswyd gan y cwmni wrth godi olew 
– niwed sy’n cael ei ddisgrifio fel 
Chernobyl yr Amazon.  

Mae brodorion sy’n diodde o 
gancr ac anableddau corfforol wedi 
ymddangos o flaen llys yn eu 
gwisgoedd traddodiadol.  Er bod Chevron yn gwadu 

achosi’r llygredd, dywedodd arbenigwr  
y llys yn 2008 y dylai’r cwmni dalu 
rhwng $8 a $16biliwn i lanhau’r 
coedwigoedd trofannol o’r llygredd 
olew. Mae’r achos yn parhau.   

Apêl Indiad i ni’r Cymry 
MAE  un o arweinwyr Indiaid Ecwador wedi 
gwneud apêl uniongychol i ninnau’r Cymry i 
siopa mewn ffordd fydd yn helpu 
ymdrechion i amddiffyn fforestydd yr 
Amazon a ffrwyno ar newid hinsawdd. 

Bu Juan Kunchikuy ar ymweliad â 
Chymry yn gynt eleni gan gwrdd â phlant 
ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  

Dywedodd Juan fod fforestydd yr 
Amazon yn cael eu chwalu gan logio a 
diwydiannau sy’n cynhyrchu bio-danwyddau, 
ffa soya a siwgr. 

Mae’n apelio ar siopwyr Cymru i 
geisio dewis bwydydd lleol ac organig, 
ynghyd â nwyddau o bren wedi’i ailgylchu 
neu o fforestydd cynaliadwy, er mwyn helpu 
lleihau’r galw byd-eang sy’n rhoi gwledydd 

fel Ecwador dan gymaint o bwysau. 
Esboniodd Juan fod gan Ecwador 

23 o grwpiau ethnig ac 16 o ieithoedd a bod 
rhain yn diodde wrth i gwmniau rhyngwladol 
wthio i gynefinoedd y pobloedd cynhenid. 

Trefnwyd Juan taith led-led 
gwledydd Prydain gan gwmni Plan-IT Eco o 
Ben-y-bont ar Ogwr .   

Brwydr yr Amazon: Y ’fasnach’ yn llygadu cyfoeth byd natur  

 Mudiad ecolegol yn cael ei wahardd gan y Llywodraeth 
YCHYDIG cyn mynd i’r wasg, clywodd Y Papur Gwyrdd fod ofnau cynyddol ynglyn ag 
agwedd gwrth-ddemocrataidd Llywodraeth Ecwador. Cyhoeddodd yr Arlywydd Rafael 
Correa nad oes gan 95% o’r NGOs sydd yn y wlad yr hawl gyfreithiol i fod yn rhan o’r 
drafodaeth wleidyddol. Ei fwriad yw eu gwahardd oherwydd eu beirniadaeth ohono. Y 
cyntaf i ddiodde’ felly yw’r mudiad amgylcheddol Accion Ecologica sydd wedi colli eu 
trwydded wedi 20 mlynedd o ymgyrchu.  Am fwy o wybodaeth: www.regenwald.org.   

http://www.regenwald.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erthygl gan Jill Evans, Aelod  

Seneddol Ewropeaidd, Plaid Cymru 
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Jill Evans ASE yn deall pam mae Greenpeace yn protestio ... 

‘Proses Caerdydd’ - y canllaw gorau 
i sicrhau dyfodol gwyrdd i Ewrop  

P 
ROSES Caerdydd yw 
teitl swyddogol un o’r 
cytundebau mwyaf 
arwyddocaol i wneud 

gwarchod yr amgylchedd a 
datblygu cynaliadwyedd yn 
ganolog i bob polisi a 
gweithgarwch gan yr Undeb 
Ewropeaidd. 

Ces i’m hatgoffa o hyn yn 
ystod trafodaethau ar yr argyfwng 
economaidd yn Senedd Ewrop yn 
Strasbwrg ym mis Mawrth wrth i’r 
Undeb baratoi ar  gyfer y 
cyfarfodydd rhyngwladol pwysig 
cyfredol.  

Daw’r teitl o’r ffaith mai yn 
yr Uwch-gynhadledd Ewropeaidd a 
gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym 
mis Mehefin 1998 y cytunwyd 
gyntaf ar yr hyn y cyfeirir ato fel y 
Bartneriaeth Integreiddio sy’n 
gosod allan y camau i greu 
economi gwyrdd i Gymru ac Ewrop.  

Creu economi gwyrdd yw'r 
unig ateb credadwy hir dymor i 
Gymru ac i Ewrop, a’r Cytundeb 
Gwyrdd Newydd a lansiwyd gan 
r a g l e n  a m g y l c h e d d o l  y 
Cenhedloedd Unedig fis Hydref 
diwethaf yw'r ysbrydoliaeth a'r ateb 
i'r malaise presennol.   

R yd yn  n i ' n  w yn e b u 
argyfwng triphlyg: yn economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol. 
Felly, mae'n rhaid ei ddatrys yn 
ysbryd Proses Caerdydd. Nid oes 

modd gwella'r sefyl lfa trwy 
ddefnyddio'r un polisiau a wnaeth ei 
greu yn y lle cyntaf. Rhaid i'r 
Chwyldro Diwydiannol nesaf fod yn 
Chwyldro Gwyrdd.  

Dyma fan cychwyn grŵp 
Gwyrdd/EFA yn Senedd Ewrop – y 
grŵp mae Plaid Cymru yn perthyn 
iddo – wrth ymateb i Gynllun 
Adferiad Economaidd y Comisiwn 
Ewropeaidd.  

Ar y llaw arall, barn yr EPP  
- sef y grŵp mae'r Ceidwadwyr yn 
perthyn iddo – ynghyd â'r Grŵp 
Rhyddfrydol yw bod rhaid glynu at 
Strategaeth Lisbon, sef strategaeth 
bresennol yr Undeb Ewropeaidd i 
greu swyddi a gwella sgiliau.  

Blaenoriaeth y grwpiau hyn 
yw ail-sefydlu marchnad fusnes 
gystadleuol a fyddai'n arwain at 
greu mwy o swyddi, meddan nhw. 
Ni ddylai’r llywodraeth ymyrryd. Eu 

hamcan yw cael gwared ag unrhyw 
rwystredigaethau i fasnach rydd a'r 
farchnad fewnol. Mewn geiriau 
eraill, mynd yn ôl at yr un hen 
bolisïau sydd wedi creu’r argyfwng. 

Nid yw'r Grŵp Sosialaidd, 
sy’n cynnwys Llafur Newydd, yn 
wahanol iawn. Yn eu hymdrechion i 
gael cytundeb gyda'r EPP, maen 
nhw wedi cytuno i adroddiad sy’n 
canolbwyntio ar dyfiant economaidd 
yn ei hen ystyr.  

Felly, mae'n ymddangos 
nad yw'r argyfwng economaidd 
mwya difrifol yn hanes yr Undeb 
Ewropeaidd wedi newid meddylfryd 
sylfaenol y pleidiau mawr.  

Doedd e ddim yn syndod 
bod  cannoedd o  ae lodau 
Greenpeace wedi cynnal gwarchae 
o gwmpas adeilad Cyngor y 
Gweinidogion ym Mrwsel ar 10 
Mawrth, gan rwystro gweinidogion y 
27 o lywodraethau rhag gadael am 
oriau.  

Roedden nhw'n protestio i 
sicrhau bod y gweinidogion cyllid 
sydd mor barod i daflu arian at y 
banciau yr un mor barod i roi arian 
ar gyfer ymladd newid hinsawdd. 
Fel dywedodd un o'r protestwyr, 
"Petasai'r blaned yn fanc, basen 
nhw'n achub ei chroen". 

Roedd disgwyl mwy o 
brotestio yn ystod cyfarfod y G20 
yn Llundain yn nechrau Ebrill. A 
bydd y protestio’n siwr o barhau 
gan roi mwy o bwysau ar wledydd 
cyfoethoca’r byd i arwain y 
Chwyldro Gwyrdd.  

Nid oedd unrhyw un yng 
Nghaerdydd yn 1998 yn rhagweld y 
byddai cyflwr y byd mor beryglus 
erbyn heddiw. Ond roedd ganddynt 
y weledigaeth i gychwyn ar y daith i 
achub ein dyfodol.  

Y drychineb yw nad ydym 
braidd wedi symud cam pan mae 
angen  i ni deithio ar gyflymder 
goleuni. Mae popeth, bellach, yn 
dibynnu ar ba mor bell y gallwn 
wthio ein llywodraethau.  

Mae Proses Caerdydd wedi 
cynnig y ffordd ymlaen; rhaid i 
arweinwyr nawr fod yn ddigon call 
i'w dilyn.  

‘Pan ddefnyddiwn wrteithi cemegol yn lle 

gwrteithi organig efallai am gyfnod y cawn 

gnydau, ond mae eu defnyddio’n gyson yn 

dinistrio’r mwyaid gan nad ydynt yn gallu  

bwydo ar gemegau. A gyda diflaniad y mwyaid  

mae’r pridd yn troi’n drwm  

ac yn y pendraw yn colli ffrwythlondeb.’ 
J.C.Kumarappa, economegydd Gandhi  

►Os codir atomfa newydd ger y Wylfa, 
bydd angen storïo gwastraff ymbelydrol 
ar Ynys Môn am 100 mlynedd. 

Pwyllgor Rheoli Gwastraff Ymbelydrol 
Llywodraeth San Steffan 

►Yn bendant, fyddwn i ddim yn dymuno 
bod mewn sefyllfa lle mae Cymru yn cael ei 
ystyried yn Ludaidd mewn unrhyw fodd. 

Elin Jones, Gweinidog Amaeth Cymru, 
wrth sôn am Gnydau GM 
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HYSBYSEBION 
Y PAPUR GWYRDD 

 

I hysbysebu yn  
Y Papur Gwyrdd, 

ffoniwch 01792 798162  
neu ebostiwch am fanylion 

at: ypapurgwyrdd1@ 
btinternet.com 

 

GWEFAN 
 

Croeso i chi ymweld â’n Gwefan 
sydd â phyrth i’r Byd Gwyrdd — 

sef: www.ypapurgwyrdd.com 

 

►Croesawn erthyglau,  lluniau, ac eitemau newyddion i’r Papur 
Gwyrdd. Ebostiwch at: ypapurgwyrdd1@btinternet.com. Ffoniwch 

01792 798162. Llythyrwch at 217 Vicarage Road, Treforys, Abertawe 

Ydych chi’n rhan 
o’r ymgyrch? 

 

Mae myrdd o fudiadau yn 
ceisio achub ein planed.  
Dyma rai fyddai’n falch o’n 
cymorth: 
 

Cyfeillion y Ddaear Cymru 
33 Oriel Arcêd y Castell, Caerdydd 
CF10 1BY 
Ffôn: 02920 229577 
Gwefan: www.foe.co.uk/cymru 
 
Plane Stupid 
www.planestupid.com 
Ffôn: 07595 506673 
 
Mae mudiad Trefi Trawsnewid yn 
yr ardaloedd canlynol 
Llandeilo 
Llanbedr Pont Steffan 
Bro Gwaun 
Aberystwyth 
Cwm Gwendraeth 
Bro Ddyfi … a mwy, siwr o fod! 

 

Beth am ymuno â’r gweithgarwch 
— a hybu’r Gymraeg yn y broses? 

Cyfle i rannu sgiliau 
BYDD cyfle i ddysgu amrywiaeth o sgiliau 
ymarferol wrth i fudiad Trefi Trawsnewid 
Cwm Gwendraeth gynnal Sadwrn Rhannu 
Sgiliau yn Neuadd Pontiets ar 4 Ebrill.   
 Bydd siaradwyr yn trafod trwsio 
dillad, reparo beiciau a choginio rhwng 11 a 
3 o’r gloch. Croeso i bawb fwynhau diwrnod 
difyr o ddysgu sgiliau handi sydd, i lawer 
ohonom, wedi mynd yn angof. 

 ►Am fwy o wybodaeth, 
cysylltwch â Rebecca Storch – 

rs@rebeccastorch.com  

Gŵyl Werdd Llandudoch 
BWRIEDIR cynnal Gŵyl Wanwyn Werdd yn 
Llandudoch, Sir Benfro, ar Sadwrn, 11 
Ebrill. Bydd y diwrnod yn siwr o fod yn un 
llawn hwyl gydag amrywiaeth o 
ddigwyddiadau a stondinau, a digonedd o 
bethau’n digwydd ar gyfer y plant.  
 ►Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 

Sue Hutchinson ar: 01239 820951 

Trawsnewid Bro Ddyfi 
BLE nesaf i fudiad Trawsnewid Bro Ddyfi? Dyna 
deitl noson agored sydd i’w chynnal yn y Llew 
Gwyn, Machynlleth, am  7.30yh, ar nos Fercher, 
22 Ebrill.   
 Bydd y grŵp yn holi a ddylid rhoi 
cychwyn ar grwpiau gyda themau penodol a sut 
i fynd ati gyda hynny. Cyfarfod agored.  

►Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 

01970 832818, neu ebostiwch 
transitiondyfi@yahoo.co.uk  

Dydd polisi i’r Blaid 
BYDD aelodau gwyrdd Plaid Cymru yn 
treulio diwrnod yn datblygu polisïau 
cynaliadwy yn yr Ardd Fotaneg 
Genedlaethol, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, 
ar ddydd Sadwrn, 25 Ebrill.  

Yn ogystal ag amlinellu’r cyd-
destun a’r heriau allweddol, bydd trafodaeth 
ar dechnolegau ecolegol arloesol, a sesiwn 
holi ar sut i weithredu trwy gynghorau, y 
Cynulliad, San Steffan a Senedd Ewrop. 

►Am fwy o wybodaeth, 
cysylltwch â Lowri Jackson, Plaid 
Cymru:  Ffôn 02920 475926, ebost 

lowrijackson@ plaidcymru.org  

Prosiectau ynni lleol 
YN Llandeilo, bydd cangen mudiad Trefi 
Trawsnewid yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y 
Neuadd Ddinesig ar bwnc prosiectau ynni lleol 
ar nos Iau, 30 Ebrill, am 7.30. 
 Y siaradwr fydd Grenville Ham, 
Swyddog Datblygiad Cymunedol Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bydd yn sôn 
yn benodol am gynlluniau trydan dŵr cymunedol 
a ffyrdd o arbed ynni. 

Cyrddau Cwm Arian 
CYNHELIR digwyddiadau amrywiol ar bynciau’n 
ymwneud â Mentrau Ynni Adnewyddol gan 
Gymdeithas Cwm Arian ym mhentref Hermon, 
Sir Benfro, ar ail nos Iau bob mis.  
 Mae’r nosweithiau yn cael eu cynnal 
yng nghanolfan y pentref gan ddechrau am 
7.30yh gyda chroeso i bawb.  

Sgyrsiau Bro Gwaun 
MAE grŵp Permaddiwylliant Trefi Trawsnewid 
Bro Gwaun newydd ddechrau cwrdd am 
sgyrsiau ffurfiol ac anffurfiol. Cynhelir y sesiynau 
ar nos Lun cyntaf y mis yn y Ganolfan Eco am 
7.30yh. Hefyd cyhelir gweithgarwch yng ngerddi 
aelodau ar 3ydd Sul pob mis.  
 ►Cysylltwch â Julie ar 01239 821906 

am fwy o wybodaeth, neu ebostiwch at 

julie@ecocentre.org.uk  

Tai eco Cilgwyn 
BYDD teithiau agored yn cael eu 
cynnal i ymweld â rhai o gartrefi 
eco-gyfeillgar ardal Cilgwyn ger 
Trefdraeth, Sir Benfro, ar ddydd 

Sul, Ebrill 5, a Sul, Mai 10, rhwng 

10 a 4.  

 ►Mwy o wybodaeth trwy ffonio 
Vicky Moller, 01239 820971, neu ar ei 

gwefanbersonol hynod fywiog: 

www.simplesite.com/vickymoller  

Pam oeddem yn Stupid? 
BYDD y  ffilm ecolegol ysgytwol newydd Age of 
Stupid yn cael ei dangos yn Theatr Gwaun, 
Abergwaun, ar nos Wener, 1 Mai, gan fudiad 
Trefi Trawsnewid Bro Gwaun a Chanolfan Eco 
Sir Benfro.  
 Yn 2055, mae archifydd yn astudio 
ffilmiau  o wareiddiad a ddifrodwyd - sef ein 
gwareiddiad ni -  gan holi pam nad oeddem wedi 
gwneud dim i atal effeithiau newid hinsawdd pan 
gawson ni’r cyfle.  

Gŵyl Werdd Aberystwyth 

Beth sy’ ’mlaen yng Nghymru i warchod y byd? 

 

DYDD Y DDAEAR 

 

Dydd Gweithredu Byd-eang o blaid 
y Ddaear, Hydref 24. Digon o 

rybudd i baratoi gweithgarwch. 
Beth am eich cymuned chi? 

mailto:rs@rebeccastorch.com
mailto:lowrijackson@plaidcymru.org
mailto:julie@ecocentre.org.uk
http://www.simplesite.com/vickymoller
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IEUENCTID BLAENAU YN PARCHU’R DDAEAR — A GWARCHOD EU DYFODOL 
 

►CRIW o Ysgol y CRIW o Ysgol y 

Moelwyn, Blaenau Moelwyn, Blaenau 

Ffestiniog, yn paratoi i Ffestiniog, yn paratoi i 

chwarae’u rhan gyda chwarae’u rhan gyda 

sawl grŵp lleol arall sawl grŵp lleol arall 

mewn prosiect i lanhau mewn prosiect i lanhau 

Afon Barlwyd.  Fel llawer Afon Barlwyd.  Fel llawer 

i afon, cafodd Afon i afon, cafodd Afon 

Barlwyd ei llygru gan Barlwyd ei llygru gan 

ddiwydiannau a phobl ddiwydiannau a phobl 

nad oedd ots ganddyn nad oedd ots ganddyn 

nhw am y Ddaear. Ond nhw am y Ddaear. Ond 

mae agweddau yn newid, mae agweddau yn newid, 

diolch byth! diolch byth! (stori, tud 3)(stori, tud 3) 

Holwch amdani yn eich ardal chi ... 

O 2055, stori sy’n codi’r cwestiwn ... 

CODI TAI CYNGOR ARLOESOL ... 

Tai gwellt — cryfach, 
cynhesach, rhatach  
a dim allyriadau CO2 
AM  y tro cyntaf, mae tai cyngor yn cael eu 
hadeiladu yn Lloegr sydd wedi’u gwneud o 
wellt. 

A chyn i neb ohonom chwerthin - byddan nhw’n 
gynhesach, yn gryfach, yn llai tebyg i fynd ar dân, yn llai 
costus na thai briciau, ac yn Sero Carbon ar ben hynny. 

Mae’r chwech tŷ semi, tair ystafell wely, yn cael eu 
codi ym mhentref Martin, Swydd Lincoln, gan gyngor North 
Kesteven ar gost o £110,000 yr un i’w codi, sef tua £20-
30,000 yn llai na thai confensiynol. 

Gan ddefnyddio defnyddiau lleol a heb allyriadau 
CO2, byddan nhw’n hynod gyfeillgar i’r Ddaear.   

“Dyma’r tro cyntaf i hyn gael ei wneud yn y DU,” 
meddai arweinydd y cyngor, Marion Brighton. “Bydd y tai yn 
edrych fel tai cyngor cyffredin ar wahan i’r ffaith y bydd y 
waliau allanol yn cael eu gwyngalchu yn lle bod o friciau coch. 

“Mae gennym lawer 
o wellt yn yr ardal 
hon, felly mae’n 
gwneud synwyr i’w 
ddefnyddio.” 
Cynlluniwyd y tai 
gan y penseiri 
ecolegol arbenigol 
Amazonails, grwp o 
fenywod sydd a’u 
pencadlys yn nhref 
Hebden Bridge, Sir 
Gaerhirfryn. 
Mae’r cwmni eisoes 

wedi cynllunio mwy na 50 o dai gwellt ledled gwledydd 
Prydain, ac ennillodd un ohonynt – sef Penwhilwr yn 
Llandudoch, Sir Benfro – deitl Cartref-Eco y Flwyddyn am 
2008 gan raglen Grand Designs. 

Meddai un o’r penseiri, Barbara Jones, y disgwylir i’r 
tai gwellt bara am 200 mlynedd: “Mae gwellt yn anhygoel o 
gryf ac mae’n cynnal y tô a ffenestri heb angen fframiau metel 
na phren. 

“Does dim angen cynhesu tai gwellt os maen nhw’n 
cael eu cynllunio’n iawn gan fod yr awyr sydd yn y byrnau yn 
insiwleiddio’n effeithiol.” 

Tŷ gwellt Penwhilwr yn Llandudnoch, Sir 
Benfro a gynlluniwyd gan gwmni penseiri 

Amazonails 

Dim diolch! 
MAE unrhyw gwmni sy’n cynnig cyfranddaliadau i’r cyhoedd o reidrwydd yn mynd i roi budd-iannau eu cyfranddalwyr …  o flaen ansawdd y cynnyrch, lles eu staff, gwasanaeth i’w 

gwsmeriaid neu bleser a hwyl yn y gweithle. 
Tom Hodgkinson yn yr Ecologist (Mawrth 2009) 

Hollol ganolog 
 

“MAE angen i ni wrthod yn gryf unrhyw awgrym bod pryderon  
amgylcheddol  
rhywsut yn eilradd ...  ar adeg o bwysau economaidd, nid oes modd gwahanu’r cwestiynau hyn.”  

Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint 

 



 

Mynnwch gwsg  
ym mynwes natur 

Matresi Organig  
gan Abaca 

01269 598491 
info@abacaorganic.co.uk 

… gan gynnwys  
i’r babi 

Abaca, Uned 1,  

Parc Busnes Tŷ Croes,  
Rhydaman,  
Sir Gaerfyrddin SA18 3RZ 


