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 Cyhoeddir yn ddeufisol ers 

Awst 2007 gan Hywel a’r Dr 

Charlotte Davies (cwmni Y 

Papur Gwyrdd Cyf.) 

 Argreffir Y Papur Gwyrdd yn 

llwyr ar bapur wedi’i ailgylchu, 

gan ddefnyddio inc llysieuol ar 8 

o’r 12 tudalen, gan Wasg 

Morgannwg, Uned 27, Parc 

Busnes Mynachlog Nedd, 

Castell-nedd SA10 7DR.  

 Nod Y Papur Gwyrdd yw 

sicrhau bod y mudiad ‘Gwyrdd’ 

yn cael llais Cymraeg yng 

Nghymru. Croesawn yr holl 

ad ranna u l l yw od r aet ho l , 

asiantaethau swyddogol a 

mudiadau elusennol sy’n 

cyfieithu eu deunydd i’r 

Gymraeg.  Ond teimlwn yr 

angen i’r gweithgarwch cyffrous 

annibynnol i barchu’r Ddaear 

gofleidio’r Gymraeg hefyd, ac 

i’r Gymraeg, hithau, gofleidio’r  

mudiad Gwyrdd holl-bwysig. 
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MATRESI ORGANIG ABACA , tudalen 12 

 

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 ………………..  
(Unigolion: £6 am 6 rhifyn. Croesewir cyfraniadau i 
gynorthwyo gyda chostau postio. Sefydliadau: £8.50). 
 

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   

COPENHAGEN: 

Y GWEINIDOG 

Jane Davidson AS — 

Rhaid parhau i arwain 

Daear-iadur  
Parchu’r Ddaear — beth sy’ 
’mlaen yng Nghymru  

BYWYDAU BODLON: 

Charlotte Davies — 

Bywyd moethus … neu 

galon hapus? 

Y byd a’r aelwyd 
O’r Hôm Ffrynt: Cael gwared â 
thrydan … wel, i raddau  

NEWID HINSAWDD: 

Gordon 

James — Er 

ein gaeaf, y 

Ddaear yn 

dal i gynhesu 

CREU’R BYD NEWYDD: 

Cyffro yn Nhir y Gafel 

wrth i bentref troedle 

ysgafn Lammas egino 

 

Ennill a Cholli  
Hanesion Brwydr y Ddaear 

GWEFAN  
ESTYNEDIG  

Y PAPUR GWYRDD 

 

Y Porth Cymraeg i’r 
mudiad i Warchod y 

Ddaear — ein cartref 
planedol rhyfeddol 

 

www.ypapurgwyrdd.com  

NEWYDDION:  

Glo — gofyn 

Llundain i 

wyrdroi 

‘Na!’ Cymru 

GOLYGYDDOL: 

►Dagrau — a gobaith 

►Cymru a’r Gwyrddion 

COPENHAGEN:  

YR YMGYRCHYDD 

Branwen  

Niclas —

Teimlo  

cyffro er y methiant 

 
 

AMRYWIAETH yw 
nodwedd natur a sail 

cydbwysedd ecolegol.  
Mae eco-sustemau 

amrywiol yn esgor ar 
ffurfiau bywyd 
amrywiol ac ar 
ddiwylliannau 

amrywiol.  
Mae cyd-esblygiad 
diwylliant, ffurfiau 

bywyd, a chynefinoedd 
wedi cynnal 

amrywiaeth y blaned.  
Mae amrywiaeth 
ddiwylliannol ac 

amrywiaeth fiolegol yn 
mynd law yn llaw.  

 
 

Vandana Shiva 

ARIAN LLEOL  

I FRO INGLI 
LLONGYFARCHION i bobl 
ardal Bro Ingli yn Sir Benfro 
am lansio ‘arian’ lleol fel 
ffordd o gefnogi busnesau 
cymunedol yn lle’r arch-
farchnadoedd. 
 Mae’r nodau Ingli yn 

hardd iawn (ac yn Gymraeg) ac 
yn siwr o ddenu sylw. 
 Y bwriad yw y bydd Un 
Ingli yn costio 90c (arian 
Lloegr) ac yn cyfnewid am £1 
(arian Lloegr) yn siopau ardal 
Trefdraeth — gan hybu mwy o 
ddefnydd o siopau lleol  

►Mwy o wybodaeth o 
www.simplesite.com 

Arian lleol ardal Trefdraeth 
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Pwy yw’r cnaf sydd ar fai am ddinistrio’r Byd? ... 
... Nid Busnes Mawr yw’r cnaf, na’r cyfryngau corfforaethol, na’r trefniant militaraidd-

ddiwydiannol, na’r bobl hynny sy’n dymchwel ein fforestydd, yn gor-bysgota’n cefnforoedd, 

yn llygru’n atmosffer neu’n sychu’n ffynhonnau dŵr er lles elw personol. Y cnaf yw ffordd hen-

ffasiwn o weld y byd — ffordd o weld y byd lle mae’r mathau hynny o weithredu di-feddwl yn 

ymddangos yn rhesymol, yn synhwyrol, a hyd yn oed yn ddeallus.                               

Mudiad Be the Change 

CWMNI GLO BRIG YN CEISIO PARHAU EU NIWED I ARDAL MARGAM ... 

Wedi’u gwrthod pedair gwaith yng 

Nghymru — Celtic Energy yn troi at Lundain 

Mae’r cwmni’n ceisio 
gwneud hynny trwy apelio at yr 

Uchel Lys yn Llundain am ganiatad 
i ymestyn safle Margam – a hynny 
wedi i’w cais gael ei wrthod pedair 
gwaith gan awdurdodau Cymreig. 

Ers 2001, mae Celtic 
Energy wedi rhwygo bron i 2 filiwn 
tunnell o lo o bwll enfawr ar y 
llethrau hyfryd rhwng Mynydd 
Margam a gwastadeddau Cynffig ar 
gyrion y pentrefi diwydiannol 
poblog.  

Daeth y gwaith hwn i ben 
dros flwyddyn yn ôl gyda’r 
dealltwriaeth y byddai’r safle yn 
cael ei ‘adfer’ – gyda phawb yn 
edrych ymlaen at ddiwedd ar swn a 
hacrwch y gwaith. 

Ond, gan adael safle 
Margam fel craith enbyd, 
cyflwynodd Celtic Energy gais 
newydd i ymestyn eu gwaith er 
mwyn cael gafael ar 1.7 miliwn 
tunnell arall o lo i chwyddo’u helw. 
 Mae eu cais wedi’i wrthod 
pedair gwaith: 

 Gwrthodwyd gan Gyngor Sir 

Pen-y-bont ar Ogwr 

 Gwrthodwyd gan Gyngor Sir 

Castell-nedd Port Talbot 

 Gwrthodwyd gan Archwiliwr 

Cynllunio Llywodraeth y Cynulliad 

 Gwrthodwyd yn olaf ym mis 

Rhagfyr gan Weinidogion 
Llywodraeth y Cynulliad ar ôl iddynt 
gymryd at yr hawl cynllunio    

 Bu llawer o son am 
bwysigrwydd swyddi,  ond dim ond 
63 o bobl sydd wedi bod yn 

gweithio ar y safle, er yr holl niwed 
a achoswyd wrth godi glo ar gyfer 
Pwerdy Aberddawen B. 
 Bu pobl leol, cynghorwyr sirol 
a’u Cyngor Cymuned yn ffromi o’r 
cychwyn wrth i’r safle glo brig 
ddifetha cymaint o’r byd naturiol. 
Danfonwyd 3000 o lythyrau yn 
erbyn y cais. Dim ond 134 cafwyd o 
blaid. 

Ond mae cwmni Celtic Energy 
– sy’n falch i ddisgrifio ei hun fel 
etifedd Glo Prydain yn ne Cymru – 
wedi dangos eu dirmyg o’r cyfan. Ar 
ddiwedd Rhagfyr, troisant at Loegr 
am gefnogaeth i’w cais ehangu trwy 
alw ar yr Uchel Lys i ymyrryd —
proses all gymryd hyd at 18 mis 
ynddo’i hun — heb ddim ‘adfer’. 

Bu Gaynor Ball o Gefn Cribwr 
yn rhan o’r grŵp fu’n ceisio 
amddiffyn y cymunedau a’r ardal 
rhag anrhaith y cwmni ers rhyw 
bum mlynedd, a dywedodd wrth Y 
Papur Gwyrdd ei bod hi wedi’i 
siomi’n fawr gan yr hyn sydd wedi 
digwydd. 

“Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad 
wneud popeth i sicrhau nad yw 
corff yn Llundain yn ymyrryd i 
ganiatau i hyn fynd ymlaen, neu fe 
fydd yn gwneud i ddatganoli 
ymddangos yn rhywbeth hollol ddi-

werth,” meddai. 
“Mae Celtic Energy yn gwybod 

bod pwerau llunio polisiau ynni yn 
dal yn rhannol gyda San Steffan, a 
bod Lloegr fel petai’n ffafrio glo. 
Felly, eu gobaith yw ennill trwy 
gydymdeimlad Seisnig.” 

Ond roedd troi at Lundain yn 
dod yn ddigon naturiol i gwmni 
Celtic Energy. Yn rhestr eu 
harbenigwyr cefnogol roedd gwŷr o 
Wakefield, Warrington, dau o 
Derby, a Llundain. Dim ond 4 
person Cymreig oedd o blaid eu 
cynnig, neb ohonynt o’r ardal. Ond 
roedd tua 30 o bobl leol yn 
gwrthwynebu’r cais ehangu o flaen 
Archwilydd y Cynulliad.   

Grym cynyddol bwerus yw’r 
cwmnïau glo, a dydyn nhw ddim yn 
bwriadu gadael i wrthwynebiad pobl 
Cymru ddod rhyngddynt a’u helw 
yn ystod cyfnod mor broffidiol.  

Rhwygo glo. Llosgi glo. Darnio 
ardal. Llygru’r Ddaear. A malio dim 
am gymdogaeth. Dyna fu natur y 
diwydiant glo ar hyd ei hanes. Ac i 
bobl Margam, golyga gyfnod hir 
arall o ymgyrchu yn ei erbyn. 

►Bethan Jenkins AS: Dim mwy o 
lo brig yng Nghymru, tudalen 8 

SYFRDANWYD pobl ardal Cefn Cribwr, 
Mynydd Cynffig a’r Pîl ger arfordir 

Morgannwg gan y newyddion bod cwmni 
Celtic Energy yn bygwth achosi 

blynyddoedd eto o flinder iddynt trwy 

ehangu eu safle glo brig enfawr lleol.  

AR Y DDE  A 
CHLAWR: 

Afon Cynffig 
a Choedwig   

Hafod Heulog  
ynghanol yr 
ardal hyfryd   

UCHOD: Merlyn gyda phwll 300 troedfedd o 
ddyfnder y safle glo brig y tu ôl iddo 
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GOLYGYDDOL HYWEL DAVIES 

 

 

        Ewch at y Wê-Borth  

 Gymraeg i’r Mudiad  

 Ecolegol Byd-eang … 

 

 
 

www.ypapurgwyrdd.com 
 

Cymru a’r Ddaear  * Gwyddoniaeth   

Ymgyrch Cymru *  Cysylltiadau 

Dagrau gyda methiant Copenhagen — 
ond gobaith yn ein gallu i weithredu 
ROEDD llawer yn y mudiadau sy’n ceisio 
amddiffyn ein Daear wedi disgwyl y byddai 
Cynhadledd Newid Hinsawdd Copenhagen yn 
fethiant.  
 Gwelsant hynny wrth ddilyn hynt a helynt y 
cyfarfodydd blaenorol oedd i fod i baratoi ar gyfer y 
trafodaethau. Ond, pan ddaeth y methiant, doedd hynny 
ddim yn ei wneud iot yn llai chwerw. 

Ar glawr rhifyn diwethaf Y Papur Gwyrdd, 
roedd llun o gerflun enwog Y Forforwyn Fach yn harbwr 
dinas Copenhagen gyda’r cwestiwn ai gwen yntau 
ddagrau fyddai ar ei hwyneb wedi’r gynhadledd. Ac fe 

gawsom ein hateb.  
Yn ystod y cyfarfodydd blaenorol, gwelwyd yn 

glir nad yw’r syniad o Gymuned y Ddaear yn bwysig i’n 
pendefigion gwleidyddol. Ar y cyfan, bu gwledydd 
‘datblygedig’ yn gosod mantais eu heconomïau a’u 
‘sofraniaeth’ yn uwch na phopeth arall wrth ymlwybro 
trwy ddrysni ystadegau’r allyriadau carbon. Ac, ar y 
cyfan, bu’r gwledydd sy’n ‘datblygu’ yn gwneud yr un 
modd. Dadl ‘foesol’ rhai ohonyn nhw yw eu bod yn 
haeddu cymorth gan y gwledydd cyfoethog a’u treisiodd 
nhw ac a ddifrododd y Ddaear. Cymorth, hynny yw, i 
ddatblygu eu heconomïau ar batrwm dinistriol y 
Gorllewin. 

O ganlyniad, heb arweiniad cryf neilltuol gan yr 
Unol Daleithiau’n arbennig – ac roedd gwrthwynebiad 
cartrefol Americanaidd ac amharodrwydd Tsieina yn 
atal hynny –  doedd dim gobaith o gyrraedd at 
drafodaeth synhwyrol ar sut i ddelio o ddifrif â’r cynhesu 
byd-eang sy’n peryglu dyfodol ein planed. Mae gan 
ethos yr elw tymor byr afael tyn ar haenau uchaf 
llywodraethau a masnach y byd. 

Ond mae’r ffeithiau’n dal i wasgu. Geilw 
sefydliadau gwyddonol mwyaf sylweddol y byd – ac, yn 
arwyddocaol, y diwydiant yswiriant –- am doriadau o 
40% mewn allyriadau carbon erbyn 2020 os nad ydym i 
golli rheolaeth yn llwyr ar Gynhesu Byd Eang a Newid 
Hinsawdd. Ond, i’r gwrthwyneb, mae asesiadau 

diweddara Panel Rhynglywodraethol Newid Hinsawdd y 
Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio mai parhau i godi 
mae allyriadau carbon yn debyg i wneud rhwng 2000 a 
2030.   

Gyda’r penaethiaid wedi methu ymrwymo i 
doriadau, oes gobaith o gwbl? Wel, efallai. Fel y gwelir 
yn eu cyfraniadau i’r Papur Gwyrdd, mae Jane 
Davidson a Branwen Niclas yn mynnu bod gobaith er y 
siom.  

I’n Gweinidog Amgylchedd, Jane Davidson, fe 
all Copenhagen fod yn sbardun i lefelau îs o lywodraeth 
fynnu gweithredu eu hunain i dorri ar y carbon, e.e. mae 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno i’r toriad o 
40% erbyn 2020. Ac i’r ymgyrchydd, Branwen Niclas, 
mae nerth y mudiad protest gwerinol sy’n mynnu 
gwarchod y Ddaear yn ffactor all fod yn gynyddol 
effeithiol ledled y byd.  

Nodwn, hefyd, fod Gordon James yn tynnu ein 
sylw at alwad y Dr James Hansen am wrthwynebiad sifil 
i’r hen ddiwydiannau carbon sy’n treisio’r Ddaear — yn 
chwalu mynyddoedd yn Appalachia, er enghraifft, neu’n 
rhwygo tyllau enfawr yn naear Cymru.  

Mae blwyddyn cyn y cyfarfod rhyngwladol nesaf 
ar Newid Hinsawdd yn Ninas Mecsico. Ond dyw’r 
Ddaear ddim yn aros. Ein hunig obaith yw i bawb 

ohonom, ble bynnag yr ydym, ddechrau torri’r carbon ar 
unwaith, a phwyso ar y gwleidyddion agosaf atom i 
ddilyn. Mae mynd ati i dorri’r carbon, a rhwystro’r dinistr, 
yn bwysicach nag aros am gytundeb gwleidyddol. 
 

Y ‘Gwyrddion’ a Chymreictod 

 

 YN y rhifyn diwethaf o’r Papur Gwyrdd, cyhoeddwyd 
trafodaeth werthfawr ar fethiant elfennau o’r mudiad 
Gwyrdd yng Nghymru i barchu ein hunaniaeth, iaith a 
diwylliant Cymreig. 
  Wrth adgynhyrchu colofn feirniadol o’r 
‘Gwyrddion’ gan Lefi Gruffudd yn y Western Mail, 
cawsom ymateb cadarnhaol iddo gan Alex Randall ar 
ran Canolfan y Dechnoleg Amgen. 

Awgrymwyd y byddai’n dda o beth i’r drafodaeth 
gael ei chyfieithu i’r Saesneg a’u danfon ar led, a dyna a 
wnaed. Bellach, gyda chymorth e-bost, mae llawer iawn 
o bobl ‘Wyrdd’ wedi cael dysgu nad gwlad ‘wag’ yw 
Cymru, ond bod gyda ni gymunedau naturiol Cymreig 
yma sy’n rhan o amrywiaeth ddiwylliannol wych a 
hanfodol y byd. [Gweler dyfyniad y gwyddonydd a’r 
ymgyrchydd ardderchog o India, Dr Vandana Shiva, ar y 
pwnc hwnnw ar dudalen 2.] 

Felly, dyna’r neges iddyn ‘nhw’. Ar y llaw arall, y 
neges i ‘ni’ yw cofio ein bod yn cael ein cynnal gan yr un 
blaned â nhw, a bod cyfrifoldeb arnom ni, hefyd, i’w 
gwarchod – a bod hynny’n anrhydedd, ac yn gyfle. 
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COFIWCH AWR  Y DDAEAR: 8.30yh, SADWRN, 27 MAWRTH 
Ymunwch â Biliwn  ledled y byd i ddiffodd eich goleuadau gyda WWF 

www.earthour.wwf.org.uk 

COPENHAGEN: YR YMGYRCHYDD 

I Gymorth  Cristnogol,  
roedd COP15 y Cenhedloedd 
Unedig yn benllanw 18 mis o 
ymgyrch “Cyfri Nôl i Copenhagen”.  
A bu’n bythefnos brysur (a 
blinedig!) o drafod, ymgyrchu a 
lobio. 

Y nod oedd cytundeb teg 
ac uchelgeisiol, ac un a fyddai’n 
clymu’r gwledydd yn gyfreithlon i 
leihau eu allyriadau carbon.  

Roedd Canolfan Bela, lle 
cynhaliwyd y gynhadledd, yn 
a n f e r t h ,  a  p h a w b  –  y n 
gynrychiolwyr, lobiwyr, ymgyrchwyr, 
newyddiadurwyr am y gorau i gael 
y sylw pennaf. Roedd trafod ym 
mhob twll a chornel, a’r sefyllfa yn 
newid fesul awr.  

W r t h  g w r s ,  r o e d d 
tactegau’n frith, a’r tensiwn yn 
cynyddu wrth iddi ddod yn amlwg y 
byddai cytundeb rhwng y gwledydd 
yn anodd. 

 

Siomedig oedd y canlyniad. 
Bydd y diffyg ewyllys gwleidyddol 
ddangoswyd yn Copenhagen yn 
ergyd i’r gwledydd tlawd.  

G yd a ' r  C e n h e d lo e d d 
Unedig yn amcangyfrif bod 300,000 
o bobl eisoes yn marw bob 
blwyddyn o ganlyniad i effeithiau 
newid hinsawdd, roedd diffyg 
cytundeb grymus yn newyddion 
trychinebus i filiynau. 

 

Ond ar y llaw arall, profais 
oba i th  a  gweled igaeth  yn 
Copenhagen. Roedd lleisiau 
gwledydd y de i’w clywed yn gryf, 
gyda nifer o bartneriaid Cymorth 
Cristnogol yno i adrodd eu profiad a 
chyfrannu at y gwaith lobïo.  

Rydyn ni’n credu bod 
cyfraniad y rhai sydd eisoes yn byw 
effeithiau newid hinsawdd yn 
ganolog i’r atebion.  

C 
YFFRO, rhwystredigaeth, unoliaeth, 
hwyl, siom  –  ychydig o’r emosiynau a 
deimlwyd yn Copenhagen fis Rhagfyr.  

Siom wrth i’r ariannog fethu â wynebu 
newid hinsawdd — ond gobaith hefyd 

Roedd llais yr ymgyrchwyr 
yn uchel. Roedd y stondinau a’r 
stynts yn effeithiol iawn. Bu bwrlwm 
mawr, wrth gwrs, dros benwythnos 
y Diwrnod Gweithredu Byd-eang, 
gyda nifer o Gymry, gan gynnwys 
Dai’r Ddraig, wedi teithio i 
Ddenm arc  i  ym uno  yn  y 
protestiadau. 

Cyflwynodd Desmond Tutu 
dros ½ miliwn o enwau ar ddeiseb 
Cymorth Cristnogol i Yve de Boer 
o’r Cenhedloedd Unedig mewn rali 
fawr. Beiciodd 4 o bobl o Gymru i’r 
d igwydd iad,  cy f lwynodd y r 
Archesgob Rowan Williams bregeth 
rymus, a gorymdeithiodd 100,000 o 
bobl drwy strydoedd y ddinas mewn 
carnifal lliwgar.  

Roedd galwad Cymorth 
Cristnogol ac eraill am ‘gyfiawnder 
hinsawdd’ yn allweddol yn ystod y 
trafodaethau. Cysyniad arall a 
dyfodd yn ystod y gynhadledd oedd 
y 'ddyled hinsawdd', sef bod 
ganddom ni, yn y gwledydd 
datblygedig, gyfrifoldeb moesol i 
dalu nôl i'r gwledydd tlawd, am y 
niwed rydyn ni wedi wneud iddyn 
nhw. 

Cychwynodd y broses 
awdurdodi pobl i fynychu’r 

gynhadledd fisoedd ynghynt. Ond 
yn fuan yn ystod y gynhadledd 
sylweddolwyd eu bod wedi 
awdurdodi miloedd yn ormod o 
bobl. Felly erbyn yr ail wythnos, 
doedd dim mynediad imi i Ganolfan 
Bela.  

Treuliais fwy o amser 
wedyn yn y Klima Forum ble 'roedd 
m u d i a d a u  g w i r f o d d o l  a c 
asiantaethau ymgyrchu wedi trefnu 
cynhadledd amgen mewn canolfan 
chwaraeon i gyd-fynd â COP15. 
Yno cafwyd trafodaethau llawer 
mwy positif. 

Yn anffodus profwyd diffyg 
dychymyg, diffyg cyfrifoldeb a diffyg 
arweiniad yn ystod COP15. Ond nid 
methiant ar ran yr ymgyrchwyr fu 
canlyniad Copenhagen. Methiant ar 
ran y gwledydd cyfoethog fu’r 
canlyniad.  

Bydd ymgyrch Cymorth 
Cristnogol ac asiantaethau eraill 
dros gyfiawnder hinsawdd yn 
parhau yn ystod 2010 a bydd 
galwadau clir erbyn COP16.  

Gellir ebostio Gordon 
Brown i ddatgan eich siom am 
Copenhagen trwy fynd ar wefan 
www.cymorthcristnogol.org. 

Bu 

BRANWEN 
NICLAS  

yn Copenhagen ar 
ran Cymorth  

Cristnogol adeg  
Cynhadledd Newid 

Hinsawdd,  
Rhagfyr 2009. 

Dyma’i hanes hi 
o ‘gyfarfod  

pwysicaf dynolryw’. 

Branwen Niclas ynghanol bwrlwm y Bela 
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TARO ’NOLTARO ’NOL  
UN noson ym mis Ionawr, aeth 
nifer o bobl ar safle glo brig 
Poniel yn Swydd Lanarc yn yr 
Alban gan ymosod ar beirian-
nau rhwygo’r Ddaear. Cafodd 
13 peiriant ei ddinistrio, gan 
gynnwys symudwr pridd an-
ferth. Bwriad Scottish Coal 
oedd symud y peiriannau i 
safle Mainshill Wood yn Nyffryn 
Douglas gan chwalu’r goedwig 
yno er mwyn difrodi mwy ar y 
byd naturiol. Gwrthwynebir 
cynllun glo brig Mainshill Wood 
yn gryf. 
 

APPALACHIAAPPALACHIA  
MAE’R ymgyrch yn poethi yn 
erbyn techneg ‘Mountain Top 
Removal’ cwmniau glo brig yn 
ardal Appalachia, yr UD. Yn 
ystod 2009, cafodd 100 o bobl 
eu harestio ar gyhuddiadau o 
fynd ar dir preifat yn ystod 20 
protest gwrthgloddio. Bellach 

mae grŵp newydd o’r enw 
Climate Ground Zero yn 
arwain gweithrediadau sy’n 
cynnwys atal lorïau anferth ac 
amharu ar  ffrwydro oherwydd 
yr effaith niweidiol ar y Ddaear. 
 

NEGES I OBAMANEGES I OBAMA  
MAE 11 o brotestwyr Green-
peace wedi cael eu dirwyo yn 
yr Unol Daleithiau am ddringo 
Mount Rushmore i osod baneri 
wrth y cerfluniau enwog o Arly-
wyddion y wlad. Roedd y 
baneri’n galw ar yr Arlywydd 
Obama i arwain ar bwnc rheoli 
newid hinsawdd.  
 

LLADD MENYWLLADD MENYW  
LLOFRUDDIWYD menyw ifanc 
feichiog am ei rhan mewn 
gwrthdystiadau yn erbyn ail-
agor Cloddfa Aur gan gwmni 
Canadaidd Pacific Rim Corpo-
ration yn nhalaith Cabanas, El 
Salvador. Hi oedd y trydydd 

person i gael ei lladd am 
wrthwynebu’r gloddfa. Saeth-
wyd arweinydd yr amgyl-
cheddwyr lleol dridiau ynghynt, 
a chafodd protestiwr arall ei 
arteithio hyd at farw’r llynedd. 
Gwadu eu bod â gwybodaeth  
am y trais mae’r cwmni  o Van-
couver. 
 

TSIEINA WERDDTSIEINA WERDD  
YNGHANOL mis Ionawr, ar-
wyddodd Tsieina gytundeb 
gyda chwmni yng Nghaliffornia 
i godi nifer o bwerdai haul. Yn 
enwog am ei phwerdai glo 
brwnt, mae Tsieina wedi sy-
mud yn gyflym i arwain y byd o 
ran cynhyrchu paneli haul. 
Hefyd, mae Tsieina’n disgwyl 
cyrraedd targed o 30,000MW o 
ynni gwynt erbyn 2020; maen 
nhw’n cynyddu eu gwerthiant o 
geir trydanol i wledydd tramor, 
ac yn arbrofi gyda system 
rheilffordd trenau cyflym. 

RHYBUDD TYWYSOGRHYBUDD TYWYSOG  
WRTH annerch yn Copenha-
gen, meddai Tywysog Charles, 
Llwynywermod: “Gellir sicrhau 
dyfodol dynoliaeth dim ond os 
down o hyd i ffyrdd i fyw fel 
rhan o natur ac nid ar wahan 
iddi. Y realiti creulon yw bod 
ein planed wedi cyrraedd 
pwynt argyfwng ac mai dim 
ond saith blynedd sydd gen-
nym cyn colli rheolaeth.” 
 

TWRBEINI GWYNTTWRBEINI GWYNT  
MAE dau leoliad oddiar arfordir 
Cymru ymysg naw a gy-
hoeddwyd gan Lywodraeth 
Prydain ar gyfer safleoedd 
anferth twrbeini gwynt. Bydd  
safle Môr Hafren yn gallu cyn-
hyrchu 1.5GW o drydan a’r llall 
ym Môr Celtaidd, 4.2GW.  Nod 
y safleoedd yw cyflenwi 25% o 
drydan Prydain o ynni ad-
newyddol. Cafwyd croeso gan 
WWF a Chyfeillion y Ddaear. 

DATHLIADAU CYMUNED ARLOESOL SIR BENFRO 
 

MAE’R Papur Gwyrdd yn 
falch iawn i gyd-ddathlu eto 
gyda phobl EcoBentref 
Lammas yng ngogledd 
Penfro — y tro hwn wrth 
iddyn nhw ennill grant o 
£350,000 i godi canolfan 
gymunedol, ymchwil ac 
addysg ar safle’u pentref 
troedle ysgafn ger Glandwr. 

Mae Pentref Lammas 
yn un o 10 prosiect cymunedol 
ledled gwledydd Prydain 
dderbyniodd hyd at £500,000 
gan Lywodraeth San Steffan 
ym mis Rhagfyr i hybu eu 
gwaith arloesol wrth leihau 
allyriadau carbon. 

Ar ôl hir ymgyrch, a 
gwrthwynebiad lleol amrywiol, 
cafodd yr EcoBentref ganiatâd 
cynllunio gan Archwiliwr 
Llywodraeth Cynulliad Cymru 
fis Awst diwethaf. Ers hynny, 
mae’r gwaith wedi gwthio 
’mlaen o baratoi’r safle ac o 
ddechrau ar godi’r adeiladau. 

Erbyn 
hyn, mae’r 
cyntaf o’r 9 
cartref fydd yn y 
pentref yn nesáu 
at ei orffen, sef 
tŷ crwn gyda tho 
cawn, waliau o 
fyrnau gwellt, a 
llawr o bridd 
caled, a gostiodd 
gyfanswm yn llai na £4,000. 

Mae adroddiad i 
effaith carbon Pentref Lammas 
yn awgrymu y bydd allyriadau 
personol y trigolion  yn disgyn 
o 75% o ganlyniad i natur yr 
adeiladau a’u ffordd o fyw, sef 
o 15.2 tunnell CO2/flwyddyn i 
3.5 tunnell CO2/flwyddyn. 

Ar ben hynny, bydd y 
newid defnydd yn golygu y 
bydd y tir ei hun yn dal ac yn 
cadw tua 120 tunnell CO2/
flwyddyn yn lle rhyddhau 7 
tunnell CO2/flwyddyn. Golyga 
hyn y bydd Pentref Lammas yn 

tynnu carbon o’r atmosffer yn 
hytrach na’i rhyddhau, gan 
ddangos yr hyn y gellir ei 
wneud i helpu gwarchod y 
Ddaear. 

Mae Lammas wrthi 
ar hyn o bryd yn creu rhaglen i 
alluogi gwirfoddolwyr i ddod ar 
y safle i helpu gyda’r holl 
ddatblygiadau cyfredol.  Y 
gobaith yw y bydd hyn yn 
rhedeg erbyn y Gwanwyn.  

Yn ogystal, gellir dod 
yn gyfaill oes o Lammas am 
£25, ac am £50 gellir bod yn 
aelod ac yn gyfranddaliwr. 

►UCHAF: Codi’r tŷ crwn 
cyntaf   ►UWCHBEN: Tu 
fewn i’r tŷ crwn  ►CHWITH: 
Model o’r ganolfan gymuned, 
ymchwil ac addysg 

 

 
►Am fwy o fanylion, 

ewch at: www.lammas.org.uk, 
sef gwefan ddwy-ieithog y 
pentref sy’n cynnwys ffilm am y 
fenter a mentrau tebyg eraill. 

SYLWER: Bwriad 
Pentref Lammas yw cynnal eu 
Dydd Agored cyntaf ym mis 
Ebrill, gyda chroeso i bawb, yn 
arbennig i bobl yr ardal.   

http://www.lammas.org.uk/
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EIRA PRYDAIN DDIM YN NEWID FFAITH CYNHESU BYD-EANG 

Gwrthwynebiad 
sifil — yr unig 
ffordd i sicrhau 
ymateb i newid 
hinsawdd? I’r Ddaear, degawd agoriadol y 21ain Ganrif oedd y cynhesaf i’w gofnodi 

a’r disgwyl oedd mai 2009 fyddai’r 5ed blwyddyn gynhesaf (WMO) 

M 
AE’R dystiolaeth 
wyddonol sy’n 
dangos bod 
gweithgarwch dyn-

ol yn newid yr hinsawdd yn 
enfawr.   
 Fe’i derbynnir, er 
enghraifft, gan: 

 Fwyafrif llethol gwyddonwyr 

hinsawdd 

 Prif wyddonwyr y byd a 

gynrychiolir gan Academïau 
Gwyddonol ledled y Ddaear 

 Economegwyr amlwg, fel yr 

Arglwydd Stern 

 Cynrychiolwyr amlwg o’r 

proffesiwn meddygol, fel y BMA 

 Prif gwmnïau yswiriant, fel 

Munich Re  

 Arbenigwyr milwrol, fel y 

Pentagon 
 I’r bobl hynny sy’n byw yn y 
gwledydd mwyaf tlawd, y bu rhai 
ohonynt yn siarad gydag angerdd 
yn ystod cynhadledd hinsawdd 
Copenhagen, mae’r dystiolaeth yn 
aml yn syth o flaen eu llygaid trwy 
sychderau, llifogydd, codiadau yn 
lefel y môr, afonydd rhew sy’n toddi 
ac yn y blaen.  
 Dyw’r bobl hyn ddim yn gallu 
fforddio moethusrwydd dadleuon 
diddiwedd ynglŷn ag amheuaeth 
hinsoddol. 

Er y dystiolaeth gref hon, 
mae’r amheuwyr yn derbyn llawer o 
sylw cyfryngol a’u cred yw iddynt 
gael eu hybu wrth i e-byst o Uned 
Ymchwil Hinsawdd Prifysgol East 
Anglia gael eu datgelu’n 
answyddogol, ynghyd â rhywfaint o 
dywydd gaeafol caled, a methiant 
cynhadledd Copenhagen. 

Yn un o’r ebyst gafodd eu 
datgelu, dyfynnir y gwyddonydd 
hinsawdd Americanaidd Kevin 
Trenberth yn dweud, “Where the 

heck is global warming?” 
Cymerwyd hyn allan o’i gyd-destun 
ac mewn gwirionedd mae’n darllen, 
“I have my own article about where 
the heck is global warming.” [1] 

Daeth y New Scientist i’r 
casgliad, “there is no evidence in 
the hundreds of emails that data is 
being systematically falsified or 
dishonestly manipulated in refereed 
journals.” [2] 

Ac wrth i ni yn Ewrop 
rhynnu a llithro wrth i wyntoedd 
Siberia gymryd llwybr deheuol, mae 
llawer o ardaloedd ledled y byd 
wedi bod yn mwynhau tymereddau 
anarferol o uchel.  

Wrth gynnig sylwadau ar 
hyn yn y South Wales Echo, roedd 
yr Athro Ian Hall o Brifysgol 
Caerdydd yn hollol gywir i ddweud, 
“mewn cyd-destun byd-eang, rydym 
yn dal i gynhesu.” [3]  

Methodd Copenhagen a 
chyflwyno’r cytundeb y mae angen 
difrifol iawn amdano ar y byd. 
Roedd rhai o’r arweinwyr wedi 
disgrifio’r cytgord musgrell a 
gynhyrchwyd fel dim ond cychwyn 
ar broses.  

Roeddynt yn camu’n 

hamddenol o’r ystafelloedd newid i’r 
maes chwarae gan anwybyddu’r 
ffaith bod y gêm hon wedi bod 
ymlaen ers i lywodraethau’r byd 
gytuno i atal newid hinsawdd 
beryglus yn Uwch-gynhadledd y 
Ddaear yn Rio ym 1992.  

Mae’r hyn a wnaed ers 
hynny wedi bod yn hollol annigonol 
gydag allyriadau a thymereddau 
byd-eang yn codi. 

Mae’r dystiolaeth wyddonol 
yn mynnu nad oes amser gennym 
bellach i aros am gytundeb byd-
eang. Rhaid i wledydd a 
rhanbarthau unigol ddangos y 
ffordd trwy dorri allyriadau ac elwa 
o’r economi gwyrdd yn y broses. 

Rhaid i Gymru, sydd ar y 
blaen yn y gêm ar sawl ystyr, 
barhau i geisio arwain wrth gwtogi 
ar allyriadau nwyon tŷ gwydr.  Mae 
penderfyniad diweddar Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i osod targed 
o dorri ar allyriadau o 40% erbyn 
2020, o lefelau 1990, yn gam 
pwysig i’r cyfeiriad cywir. 

A fydd gweithgareddau 
llywodraethau unigol yn ddigonol? 
Go brin, ond fe fyddant yn helpu 
gyrru’r broses ymlaen. 

Yn ddiweddar, dywedodd y 
gwyddonydd hinsawdd adnaby-
ddus, James Hansen, fod bygythiad 
newid hinsawdd mor fawr bellach, 
ac ymateb llywodraethau mor 
annigonol, fel mai gwrthwynebiad 
sifil yw’r unig ffordd ymlaen. [4] 

Rwy’n ofni ei fod yn 
agosach at y gwirionedd na’r rhai 
hynny a lofnododd Gytgord 
Copenhagen.  

 

[1]  ‘The storm that spilled out of the teacup’ 
Adroddiad ENDS, Rhag 2009 (t 38-41) 
[2]  Golygyddol New Scientist 25.11.09 
[3]  South Wales Echo 12.1.10 

[4]  ‘Storms of my Grandchildren’ gan James 

Hansen 

Gan 
GORDON JAMES 

Cyfeillion y Ddaear 
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DA deall bod Bethan Jenkins 
AS, mewn araith rymus yn y 
Cynulliad Cenedlaethol, wedi 
galw  ar Adran Amgylchedd 
Cymru i drefnu bod rheolau 
cynllunio yn pwyso yn erbyn 
cynlluniau glo brig niweidiol o 
hyn ymlaen.  

“Yn fy marn i, dyw 
cwmniau ddim wedi profi i gy-
munedau lleol, i gynghorau nac 
i’r Cynulliad Cenedlaethol bod 
cloddio glo brig yn dderbyniol, 
ac mai dyma’r ffordd ymlaen i 
Gymru. 

“Rhaid bod ’na fudd, ac 
nid niwed, i gymunedau lleol, a 
rhaid iddyn nhw gael yr hawl i 
lunio dyfodol eu cymunedau er 
lles cenedlaethau’r dyfodol,” 
meddai. 

►www.bethanjenkins.org 

 2010 — DATHLWN FLWYDDYN RYNGWLADOL BIO-AMRYWIAETH 

“Rhaid i ni ei 
weld fel man cychwyn 
wrth ffocysu’n gadarnhaol 
ar y camau nesaf tuag at 
sicrhau cytundeb cryf gan 
barhau i weithredu’n 
uchelgeisiol i ddelio â 
newid hinsawdd,” medd 
Ms Davidson. 

“Mae ein hym-
rwymiad ni yma yng 
Nghymru i weithgarwch 
ar newid hinsawdd yn 
cael ei seilio ar yr alwad 
gref wyddonol i weithredu 
ac i weithredu ar frys i 
leihau allyriadau.” 

Gyda hynny 
mewn golwg, meddai Ms 
Davidson ei bod yn 
hynod falch bod Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru wedi 
pleidleisio i sicrhau 
toriadau mewn allyriadau 
tŷ gwydr yma yng 

Nghymru o man lleiaf 
40% erbyn 2020 ar sail 
ffigyrau 1990. 

Wrth fod yn Cop-
enhagen gyda Phrif 
Weinidog Cymru, Carwyn 
Jones, roedd Jane David-
son yn siŵr eu bod wedi 
llwyddo gyda thri phrif 
amcan: 
■ Yn gyntaf, i gryfhau’r 
rhan sydd gan lywod-
raethau is-genedlaethol a 

rhanbarthol wrth fynd i 
afael ag achosion a 
chanlyniadau newid 
hinsawdd 
■ Yn ail, i rannu 
ymarferion da gyda 
llywodraethau taleithiol 
eraill ac i ddysgu 
ganddynt 
■ Ac yn drydydd, i 
gryfhau cysylltiadau Lly-
wodraeth y Cynulliad gy-
dag asiantaethau’r Cen-
hedloedd Unedig, lly-
wodraethau taleithiol a 
rhwydweithiau allweddol 
er mwyn cryfhau ein heff-
aith ar newid hinsawdd 
 Ar ben hynny, 
roedd Prif Weinidog 
Cymru wedi datgan i gy-
farfod o 60 o arweinwyr 
rhanbarthol bod Cymru’n 
cychwyn ar bartneriaeth 
newid hinsawdd newydd 
sbon gyda thalaith Mbale 
yn Uganda mewn cysyll-
tiad â Rhaglen Ddatbly-
gu’r Cenhedloedd Un-
edig. 

Datblygiad new-
ydd arall oedd bod Jane 
Davidson, mewn trafod-
aethau gyda Jacqueline 
McGlade, Prif Weithredwr 
Asiantaeth Amgylcheddol 
Ewrop, wedi cytuno 
mewn egwyddor i 
ystyried cynllun peilot yng 
Nghymru i arbrofi gyda 
thechnegau i asesu 
datblygiadau cynaliadwy. 

CAFODD Llywodraeth Can-
ada eu henwi fel Fossil Fool 
ar gychwyn trafodaethau 
Copenhagen oherwydd eu 
hystrywiau i danseilio 
parhad Protocol Kyoto. 

Roedd Canada’n 
dadlau y dylid newid y 
flwyddyn sail ar gyfer 
toriadau allyriadau o 1990 i 
2006 – gan ddileu’r 15 
mlynedd sydd wedi eu gweld 
yn dyblu ei hallyriadau CO2. 

Byddai cynnig Can-
ada wedi golygu y byddai 
gofyn am ddim ond 2.6% o 
doriadau mewn allyriadau 
gan wledydd y byd, yn lle’r 
40% mae gwyddonwyr hin-
sawdd yn galw amdano. 

Mae Llywodraeth 
Canada yn annog prosiectau 
diwydiannol anferth i gloddio 
tywod tar sy’n golygu difrodi 
ardaloedd enfawr o’r Ddaear, 
yn dymchwel coedwigoedd, 
yn gwenwyno tir a dŵr 
pobloedd brodorol, ac yn 
rhyddhau allyriadau CO2 
enbyd i’r atmosffer. 

Oherwydd y methi-
ant mawr ar bwnc newid 
hinsawdd a’r difrodi amgyl-
cheddol cynyddol, mae cen-
hedloedd brodorol Canada 
yn bwriadu herio Llywodra-
eth y wlad mewn llys barn. 

Enwyd Llywodraeth 
Canada fel Fossil Fool gan 
gynrychiolwyr 400 o 

fudiadau elusennol / amgyl-
cheddol yn Copenhagen. 

 
►Ond efallai mai 

Llywodraeth Canada sy’n 
chwerthin oherwydd methi-
ant y gynhadledd i ymrwymo 
i unrhyw doriadau o gwbl! 
Iddyn nhw, jôc dda oedd 
hynny, siŵr o fod. 

Taflwyd olew brwnt fel protest 
ar draws un o faneri Canada ar 
Lysgenhadaeth y wlad yn Llun-
dain ym mis Rhagfyr  

Llywodraeth yn gwneud ffyliaid o Ganada 

ER methiant Cynhadledd Copenhagen i gytuno 
ar ymrwymiad i doriadau penodol ar allyriadau 
CO2, mae Gweinidog Amgylchedd Cymru, Jane 
Davidson, yn mynnu bod modd edrych arno fel 
sbardun i gryfhau gweithgarwch ar bwnc newid 
hinsawdd. 

Jane Davidson AS 

YR HAUL YW’R ATEB 
MEWN cyfweliad yn Golwg, 
meddai Will Day, pennaeth 
newydd y Comisiwn Datblygu 
Cynaliadwy: “Mae ganddon ni 
ffynhonnell cwbwl amlwg o 
egni, sef yr haul … Fe ddylen 
ni fod yn gadael carbon lle mae 
e, wedi’i storio dan ddaear.” 

ANGEN TROI 

CEFN AR LO 

BRIG, MEDD 

BETHAN A.S. 

‘Gweithiwn yn galetach i 
reoli newid hinsawdd’ 

HELPU HAITI 

ER ei bod bron yn amhosibl i 
wybod hyn trwy’r cyfryngau, o 
Giwba y cafwyd ymysg y cymorth 
cyflymaf i helpu pobl Haiti wedi’r 
ddaeargryn erchyll.  
 Crewyd ysbyty ar unwaith 
gan rai o’r 350 o feddygon a 
thechnegwyr meddygol  Ciwbaidd 
oedd eisoes yn helpu cymunedau’r  
wlad, a danfonwyd 30 o feddygon 
ychwanegol ar unwaith.  
 Honnodd Fox News nad 
oedd Ciwba wedi ymateb o gwbl! 
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ROEDD achos gorfoleddu yn 
y Deyrnas Gyfunol yng 
nghanol mis Ionawr, yn ôl y 
prif-gyfryngau, sef y ffigyrau 
chwarterol am werthiannau 
siopau mawr ein trefi.  

Er yr ofnau y byddan 
nhw’n adlewyrchu torri nôl ar 
brynu, fel ymateb ganddon ni’r 
siopwyr i’r crebachiad 
economaidd, mae’n ymddangos 
bod llawer ohonom wedi 
anwybyddu hynny gan wario’n 
frŵd a hapus dros y Nadolig. 

Croesawyd hyn gan 
Lywodraeth San Steffan fel arwydd 
bod y crebachiad yn llacio — yn 
arbennig gan fod  ffigyrau’r gwario’n 
cyfrannu at y GDP (Gross Domestic 
Product), sef un o fesurau pwysicaf 
yr hyn a edrychir arni fel llwyddiant 
economaidd y gwledydd.  

Ond ers degawdau, mae 
dyrnaid o economegwyr llai 
confensiynol wedi amau dilysrwydd 
y GDP fel mesur o iechyd 
economaidd. Yn ddiweddar, mae 
Adair Turner, e.e., cadeirydd yr 
Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, 
wedi dadlau y dylid cael gwared â’r 
syniad o gynnydd yn y GDP fel 
amcan polisi llywodraethol. 

Mae tystiolaeth wyddonol 
gynyddol – yn ychwanegol at 
ddoethineb gwerinol – yn awgrymu 
bod casglu cyfoeth ac eiddo y tu 
hwnt i’r hyn sydd ei wir angen, ddim 
yn dod â Hapusrwydd. 

Ar sawl mesur mae 
Hapusrwydd dinasyddion y DG 
wedi lleihau dros y degawdau 
diweddar, er bod y degawdau hyn 
wedi gweld twf mewn cyfoeth 
personol a phrynwriaeth. 

Ond os cawn wared â 
GDP, beth gawn ni yn ei le? Mae 
‘think tank’ annibynnol NEF (the 

New Economics Foundation) wedi 
cynnig mesur sy’n fwy addas fel 
asesiad o lwyddiant economaidd a 
chymdeithasol, sef Mesur y Blaned 
Hapus.  

Mae’r mesur hwn wedi’i 
seilio ar y syniad o fywydau da a hir 
sydd ddim yn difrodi’r blaned. Mae 
dwy ffactor yn ganolog i’r ffordd hon 
o asesu Hapusrwydd sef pa mor hir 
y disgwylir i bobl fyw, a’r sgôr mae 
pobl eu hunain yn rhoi yn ôl eu 
bodlonrwydd gyda’u bywydau. 

Mae’r mesur hefyd yn 
adlewyrchu pa mor effeithiol y mae 
gwledydd wrth greu Hapusrwydd 
mewn perthynas â’u defnydd o 
adnoddau cyfyngedig y Ddaear. 
Felly, rhennir y mesur o 
Hapusrwydd gan fesur o 
gyfartaledd ôl-troed carbon 
unigolion ym mhob gwlad. 

Cafodd Mesur y Blaned 
Hapus ei gyfrifo am yr ail dro yn 
2009, gan ddefnyddio data o 143 o 
wledydd.  

Ar raddfa o 0 i 100, y wlad 
a gafodd y marc uchaf am greu 
amodau bywydau hapus i’w phobl 
oedd Costa Rica gyda 76.1. Ac 
roedd 9 allan o’r 10 gwlad Hapusaf 
yn America Ladin. 

Ond pam y gwledydd hyn? 
Yr awgrym yw bod y mesur o 
Hapusrwydd yn uchel yn America 
Ladin o ganlyniad i ddwy agwedd 

o’u diwylliant – sef, gwerthoedd llai 
materol ynghyd â chymdeithas sifil 
gref. 

Yn ogystal, mae ôl-troed 
pobl De America yn gymharol fach, 
o ganlyniad i bolisïau eu 
llywodraethau. Mae Costa Rica, 
e.e., yn cael bron y cyfan o’i 
thrydan o ynni adnewyddol, ac mae 
gan Colombia ‘gyfansoddiad 
gwyrdd’ gyda 70% o’i hynni yn dod 
o drydan ddŵr. 

Ynghanol y rhestr mae 
gwledydd cyfoethog y Gorllewin. Yn 
safle 74 mae’r DG, y tu ôl i’r 
Almaen, yr Eidal a Ffrainc.  

Gwelir gwahaniaeth 
trawiadol rhwng Costa Rica a’r Unol 
Daleithiau sydd ond yn safle 114: 
mae pobl Costa Rica yn byw’n 
hirach, maent yn fwy bodlon â’u 
bywydau – ac mae ôl-troed person 
o Costa Rica yn chwarter ôl-troed 
rhywun o UDA! 

Dyw Mesur y Blaned Hapus 
ddim yn gwadu bod tlodi difrifol yn 
distrywio bywydau. Ond mae’n 
dangos bod gwledydd llai cyfoethog 
yn gallu darparu bywydau hapus ac 
iachus i’w pobl, heb gostio’r 
Ddaear. 

A dyna ni ’nôl gyda 
Gwyrosydd a’i awgrym y dylen ni 
ofyn nid am Fywyd Moethus, ond 
am Galon Hapus – yn arbennig os 
dymunwn drosglwyddo Planed 
Hapus i genedlaethau’r dyfodol.  

►Mwy: www.neweconomics.org  

PAN aeth y bardd o lowr Gwyrosydd o 
Dreboeth, Abertawe, ati i lunio geiriau’r emyn 
enwog Calon Lân, go brin y byddai wedi dyfalu 
y deuai ei syniadau’n sail i ail-asesiad pwysig 
o fodlonrwydd pobl gyda’u bywydau dros 
ganrif yn ddiweddarach: 
 

Nid wy’n gofyn bywyd moethus, 
Aur y byd, na’i berlau man. 
Gofyn wyf am galon hapus,  
Calon honest, calon lan. 
 

Ond dyna ddigwyddodd, fel mae 
CHARLOTTE DAVIES yn esbonio ... 

Tôn ‘Calon Lan’ a gyfansoddwyd gan John Hughes (Glandŵr) i eiriau Gwyrosydd 

Alaw Calon Lân? Pwy a ŵyr? Llun: Bwrdd  
Twristaidd Costa Rica — Gwlad Hapusa’r Byd! 

http://www.neweconomics.org/
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►Croesawn erthyglau, hysbysebion, lluniau, ac eitemau newyddion i’r 
Papur Gwyrdd. Ebostiwch at: ypapurgwyrdd1@btinternet.com. Ffôn: 01792 

798162. Cyfeiriad: 217 Vicarage Road, Treforys, Abertawe SA6 6DX. A 
chofiwch ymweld â’n gwefan newydd: www.ypapurgwyrdd.com  

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

TREFNU 2010 
MAE mudiad Climate Camp Cymru yn cyn-
nal penwythnos o baratoi ar gyfer 2010 yn 
Aberystwyth ar Sadwrn a Sul, 6—7 Chwe-
fror. Y nod fydd asesu'r flwyddyn benigamp 
o ymgyrchu, gwersylla a gweithredu un-
iongyrchol a gafwyd yn 2009 — ac i ofyn 
‘Beth nesaf?’ Bydd yn gyfle i gefnogwyr 
rannu syniadau a delfrydau a chael eu hys-
brydoli wrth ystyried y misoedd nesaf a’r 
angen i weithredu i warchod y Ddaear. 

►Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: 
process@climatecampcymru.org 

   

SIOE FFASIYNAU 
I’R rhai sy’n chwilio am ffasiynau deniadol 
sydd hefyd yn foesegol, Amgueddfa 
Genedlaethol y Glannau, Abertawe, fydd y 
lle ar nos Wener, 5 Mawrth. Fel rhan o 
bythefnos Masnach Deg, cynhelir Sioe 
Ffasiynau yn yr oriel uchaf yno o wisgoedd 
gan gwmnïau cyfiawn gan gynnwys rhai o 
ddeunydd uwch-gylchu (sef o ddefnydd 
‘gwastraff’). Wedi’r sioe, a fydd am 7yh, 
bydd gwisgoedd ar werth. 

►Mwy o wybodaeth: Canolfan 

Amgylcheddol Abertawe 01792 480200 
 

ASESU’R CAWL 
BYDD ymweliad â Saundersfoot yn Sir 
Benfro yn fwy o bleser hyd yn oed nag arfer 
ar benwythnos 28 – 29 Chwefror wrth i’r 
pentref ddechrau ar eu dathliadau Gŵyl 
Ddewi gyda gŵyl fwyd. Ar wahan i ryw 30 o 
stondinau mewn marquee ger yr harbwr, yn 
gwegian dan bwysau bwydydd o Sir Benfro 
ac o Gymru gyfan, ceir sesiynau coginio 
gan Angela Gray (S4C) a chystadleuaeth 
unigryw Blasu’r Cawl. Am ddim ond £3, 
caiff cystadleuwyr ymlwybro rhwng tai ta-
farn a thai bwyta’r pentref gan dderbyn 
mwg o gawl ymhob lle, ac yna bleidleisio yn 
ôl y blas. Gwelir hwyl gynyddol yn y broses.  

Sylw snooty’r Times On-line am 
yr ŵyl? – ‘Recipes for Welsh food tend to 
appear more frequently on tea towels and 
postcards than in proper recipe books’! 

►Mwy o wybodaeth: ffoniwch 
01834 812304 neu ewch at 

www.stbridesspahotel.com.   

DYSGU TEGWCH 
CAIFF busnesau Cymreig glywed sut y 
gallant gynorthwyo rhai o gynhyrchwyr 
mwyaf tlawd y byd mewn sesiynau a 
drefnwyd gan Canolfan Gydweithredol 
Cymru yn Abertawe ar Ddydd Mercher, 24 
Chwefror, a Llandudno ar Ddydd Mercher, 
3 Mawrth. 

►Mwy o wybodaeth: Ffôn 
02920 554955 neu www.walescoop.com 

  

SGILIAU DENMARK 
MAE’R Shared Earth Trust yn arwain 
rhaglen amrywiol o weithdai i ddysgu 
sgiliau a diddordebau hamdden cynaliadwy 
yng Nghanolfan Gadwraeth Fferm Denmark 
ger Llanbedr Pont Steffan. Dyma sydd ar 
gael ar hyn o bryd: Cyflwyniad i Ddylunio 
Permaddiwylliannol, 12—14 Chwefror; 
Ailgylchu Creadigol gyda Brethynnau, 27 
Chwefror; Creu Basgedi’r Perthi,  5 Mawrth; 
Cyflwyniad i Sgiliau Mosaic,19 Mawrth; 
Paratoi Grawnfwyd a Bwyd y Gwanwyn, 13 
Ebrill; Perlysiau Meddygol y Gwanwyn,  27 
Ebrill. 

►Am gostau a gwybodaeth arall, 
ffoniwch Tamara Morris ar 01560 

493358, neu ewch at http://www.shared-

PYTHEFNOS  

MASNACH DEG 
BYDD cynrychiolydd o fudiad cydweithredol 
sy’n cynhyrchu coffi yn Uganda yn teithio 
i bob rhan o Gymru yn ystod Pythefnos 
Masnach Deg eleni — sef 22 Chwefror 
hyd 7 Mawrth. 
 Daw’r cynrychiolydd o fudiad Gumu-
tindo ym Mbale, Uganda, a bydd yr ym-
weliad yn gyfle i ddysgu am holl weith-
garwch yr aelodau. 
 Prif ymgyrch y pythefnos fydd Y 
Gyfnewid Fawr, sef gwahoddiad i bawb 
ohonom newid o leia’ un o’n nwyddau 
arferol — fel te, coffi, olew neu win —  
i fod yn gynnyrch Masnach Deg.  
 Bydd aelodau’r Cynulliad Cened-
laethol yn derbyn gwahoddiad personol i 
ymuno â’r ymgyrch. Digon teg! 
 ►Mwy ar: www.fairtradewales.com  

earth-trust.org.uk. Bwriedir cael 
cynnwys y wefan yn Gymraeg yn fuan 

 

DEWIS NEWID 
YN Y Plas, Machynlleth, ar Sadwrn, 20 
Mawrth, bydd cyfle i bobl gael eu hysbrydoli 
i weithgarwch newydd a phwrpasol gan 
gynrychiolwyr o fudiad Be the Change. 
Trefnir y Gweithdy ar ran aelodau 
Trawsnewid Bro Dyfi gan Steve Hewitt.  

►Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch 

Steve ar steveh2005@gmail.com. 
Gellwch ddysgu mwy am Be the Change 

ar wefan www.bethechange.org.uk 
 

TORRI’R CARBON 
YN WRECSAM ar Nos Wener, 29 Ionawr, 
bydd Fforwm Cynaliadwyedd y dref, ynghyd 
â Groundwork Wrecsam a Sir y Fflint, yn 
cynnal gweithdy i drafod pwnc Tuag at 
Wrecsam Carbon Isel. Cynhelir y noson 
ym Mhrifysgol Glyndŵr am 6yh. 

►Mwy ar 01978 757524 neu ar  
jeannie.sherwood@groundwork.org.uk. 

 

LLUNIO RYGIAU 
BYDD cyfle i ddysgu sut i wneud rygiau o 
ddarnau brethyn wedi’u hail-gylchu yn ardal 
Llandeilo ar Sadwrn, 20 Chwefror. Cynhelir 
y gweithdy, dan nawdd Trefi Trawsnewid 
Llandeilo, yn Llwynbwch, Llansadwrn.  

►Am fwy o wybodaeth ffoniwch Sue 
01550 777402 neu Annie 01269 853902 

 

LLAMBED GYMRAEG 
LLONGYFARCHIADAU haeddiannol i 

Drawsnewid Llambed ar Gym-
reigrwydd eu gwefan. Mae’r Gym-

raeg yno’n gydradd ardderchog â’r Saes-
neg. Ymddiheuriadau os bu’r Papur 
Gwyrdd yn hwyr cyn darganfod hyn. 
Cofiwch ein bod yn croesawu newyddion . 

►Ewch yn hapus at:  
www.transition-llambed.org.uk   

 

PERMADDIWYLLIANT 
BYDD Trawsnewid Bro Gwaun yn Sir 
Benfro yn noddi cwrs ar Gynllunio 
Permaddi-wylliant am saith wythnos yn 
ystod Chwefror a Mawrth. Bydd y cwrs yn 
cynnwys cyngor dan benawdau Adeiladu 
Gwyrdd, Garddio Coedwig, Ailgreu 
Cymunedau, a Chynllunio am Fywyd.  
 ►Mwy o wybodaeth gan Ann:  
01348 811291 

mailto:process@climatecampcymru.org
http://www.visit-saundersfoot.com
http://www.walescoop.com/
http://www.shared-earth-trust.org.uk/
http://www.shared-earth-trust.org.uk/
mailto:steveh2005@gmail.com


RHAI o bobl gyntaf  
cymuned Lammas  
yn dathlu derbyn caniatad 
i godi’u pentref troedle 
ysgafn  yng ngogledd Sir 
Benfro. Do, daeth eira Ionawr i Dir y Gafel i arafu’r gwaith ychy-
dig — ond ymlaen yr ânt dan ganu! (stori, tud 6) 
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Golwg ‘cartrefol’ ar yr ymgyrch ‘global’ 

DIFFODDWYD y trydan yn Tŷ Ni. Wel, i raddau. 
Cymaint, hynny yw, ag sydd ei angen i falu ffa 
ar gyfer dau gwpan llawn a hyfryd o goffi.  

Ocê, ry’n ni’n cytuno nad yw hynny’n rhyw lawer 
o drydan, ond — o’r hedyn mwstard ... ac ati. Dyma’r 
stori.  

R’yn ni wedi ychwanegu’n henwau at fudiad 
10:10, mudiad a sefydlwyd y llynedd gyda’r nod o 
ddenu addewidion gan gwmnïau, sefydliadau, 
cymunedau ac unigolion y byddan nhw’n torri eu 
hallyriadau carbon o 10% yn ystod 2010. 

Fel cyfraniad at ein gweithgarwch ninnau, 
gadawodd yr hael Siôn Corn falwr ffa coffi llaw Roma o 
flaen ein lle tân Nadoligaidd. Anrheg oedd e er mwyn i’r 
un ohonom sy’n arbenigo ar bethau felly — sef yr un 
sy’n gwneud bron dim ynglŷn â choginio go iawn — allu 
cyhoeddi gyda ffanfer mawr (wel, Y Papur Gwyrdd o 
leia’) ei fod bellach wedi ymwrthod â’n teclyn malu 
trydan gan droi’n llythrennol at ei rym a’i egni ei hun. 

A dyna sydd wedi digwydd — ar ôl tipyn o 
strach, rhaid cyfaddef, gan nad oedd Llyfr 
Cyfarwyddiadau gyda’r malwr, ac aeth y ffa’n sownd, a 
bu tipyn o frygawthan amhleserus, nes i gyngor pwyllog 
ddod i’r adwy — a rhaid cyfaddef bod y coffi’n fwy 
blasus wrth feddwl am y glo rydyn ni’n arbed ym 
Mhwerdy Aberddawan. Ocê eto, cytunwn, nid llawer o 
lo. Ac nid llawer o allyriadau. Ond cyfraniad i’r cyfeiriad 
cywir. 

Cyfraniad mwy sylweddol oedd y ffenestr 
newydd gawsom wrth i’r Gaeaf ail-afael o ddifrif ar 
ddechrau Ionawr. O’r diwedd, cawsom wared â’r hen 
ffenestr liw, bren, oedd yn dyddio nôl i’r ’50au — achos 
y drafftiau di-ri’ fu’n creu hinsawdd Arctaidd ar ben ein 
grisiau. Ie, ffenestr uPVC. Sori: croeso i lythyrau 
(cwrtais) sy’n esbonio sut y gallwn fod wedi osgoi’r hen 
blastig cas. Ond, mae’r ffaith bod awyr cynnes yn cael 
rhwydd hynt i godi, fel y dylai, yn ein tŷ ni, bellach, wedi 
dod â gwên i’n hwynebau. A bydd 10:10 yn llai tebyg i 
bwffian chwerthin wrth glywed am hyn nag wrth i ni son 
yn unig am y malwr ffa coffi Roma. 

■ Ry’n ni’n gwenu, hefyd, wrth glywed bod 
Llywodraeth Cymru’n ystyried rhoi arian i bobl sy’n cael 
gwared â’u hen fwyleri nwy gwres canolog aneffeithiol 
er mwyn cael rhai modern sy’n arbed ynni ac allyriadau 
yn eu lle.  

Dyw’r wên ddim cweit mor llydan ac y gallai fod — gan i ni 
newid ein hen fwyler ni’r llynedd, ar gost sylweddol iawn, ac am na 
chlywsom son fod arloeswyr i gael eu digolledu fel y caiff hwyr 
ddyfodiaid. A fydd e ddim yn cyfrannu at ein 10% o arbedion yn 
2010 ’chwaith! Ond, fel dywedodd Max Boyce — “Fel ’na mae ..!” 

A dweud y gwir, ry’n ni wrth ein bodd i fod ymysg 
teuluoedd Cymru a’r Byd sy’n gwneud yr hyn a fedrant i newid 
ar ein ffordd o fyw ddwl o afradlon. Pethau bach, hynny ydy o. 
Ond byddai ambell i beth mawr gan wleidyddion Copenhagen 
wedi helpu, hefyd.                         

Hywel a Charlotte 

Llawenydd Lammas 

Criw’r Ddraig Las 

GYDA’R Ddraig Las, dyma rai 
o’r lleng o Gymry fu’n rhan o 
orymdaith fawr The Wave a 
gynhaliwyd yn Llundain ar 
Sadwrn, 5 Rhagfyr, gan glym-
blaid o Fudiadau amgylche-
ddol ac elusennol.  
 Gobaith y mudiadau 
oedd sicrhau bod 
gwleidyddion Copenhagen  
yn sylweddoli cymaint  
o bobl gyffredin sy’n poeni  
am Gynhesu Byd-eang a 
Newid Hinsawdd.  
 Roedd 50,000 yn cerdded yn Llundain i wneud y pwynt 
— ac eraill yng Nghaeredin a Belfast —  ond, ysywaeth, doedd 
llawer o arweinwyr y gwledydd yn Copenhagen ddim yn 
gwrando. Gyda’r Ddraig Las, bu’r Cymry’n bresenoldeb amlwg 
a lliwgar yn y brotest — glas yn lle coch gan mai hwn oedd lliw 
swyddogol yr orymdaith amgylchynnodd San Steffan. 



 

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 


