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Hay on Earth: Atebion callach i gynaliadwyedd 

Datblygwyd Hay on Earth gan TYF a Gŵyl y Gelli ac o fewn tair blynedd mae wedi dod yn un o brif ddigwyddiadau cynaliadwyedd Cymru. Mae dwsinau o sefydliadau a thros fil o ymarferwyr gymunedau, busnesau bach, cyrff cenedlaethol a llywodraeth.  Maent wedi dod at ei gilydd oherwydd Hay on Earth i rannu syniadau, profiadau a dysg ynghylch yr atebion sy'n helpu i fynd i'r afael â materion cynaliadwyedd – gan eu helpu i gyfrannu at Gymru gynaliadwy. 

Yn 2011, bydd gan ddigwyddiad poblogaidd Ffau’r Dreigiau Gwyrdd gyllid o £40,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i'w rannu rhwng prosiectau buddugol yn ystod digwyddiad pedwar diwrnod Hay on Earth. 

Bydd thema wahanol bob dydd, yn ogystal â siaradwyr arbenigol, gweithdai ymarferol, cyfleoedd i rwydweithio, dysgu a gweithredu, gyda'r cyfle i rannu'ch syniadau gydag eraill a chael syniadau i'w defnyddio gartref neu yn eich gweithle. 

Y gred bod angen cymryd camau mwy yn gyflymach i sicrhau Cymru gynaliadwy sy'n sail i Hay on Earth. Mae Hay on Earth yn helpu pobl a chyrff i fanteisio ar bŵer creadigrwydd, dylunio, ymrwymiad a phrofiad er mwyn helpu pobl i ddefnyddio'u dychymyg a gweithredu er mwyn sicrhau newidiadau gwirioneddol. Mae Hay on Earth yn edrych ar yr hyn sy'n gallu digwydd pan fydd grŵp o bobl wybodus a di-ofn yn dechrau rhannu syniadau, dysgu a bod yn weithredol. 

Bydd sefydliadau sy'n rhan o Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru, enillwyr Ffau’r Dreigiau Gwyrdd a'r cyrff sydd wedi bod yn rhan o Wythnos Gynaliadwyedd Cymru (14-21 Mai 2011) yn dod at ei gilydd yn Hay on Earth eleni. 

Dyma bedair thema ganolog Hay on Earth 2011 sy'n seiliedig ar yr angen i leihau ôl troed ecolegol Cymru: 

31 Mai: Y Pethau Bychain – lleihau effaith y deunydd rydym yn ei wneud, ei brynu, ei ddefnyddio a’i ailgylchu bob dydd

1 Mehefin: O’r Pridd i’r Plât – gwella’r ffordd rydym yn tyfu, cludo, prosesu a defnyddio’r bwyd rydym yn ei fwyta

2 Mehefin: Ar yr Aelwyd – cynyddu’r ymateb i arferion da sy’n arbed arian ac yn ein cadw’n gynhesach gan leihau’r effaith ar yr amgylchedd ar yr un pryd

3 Mehefin: Clymu Cymunedau – dod o hyd i ffyrdd newydd a gwell o dynnu ynghyd fuddiannau cyffredin cynghorau lleol, busnesau, cymunedau a’r trydydd sector i feithrin cynaliadwyedd a hybu lles hir dymor

Mae pob un o'r gweithdai am ddim ond mae'n rhaid cael tocyn. 

Ffau’r Dreigiau Gwyrdd 

Unwaith eto, mae Hay on Earth yn gweithio'n agos gyda'r Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynnig y cyfle i sefydliadau ar draws Cymru rannu'u syniadau gorau ar gyfer newid. Gallent fod yn un o'r pedwar sefydliad i ennill cyllid o £10,000Y print mân: bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnig grant o hyd at £10,000 ar gyfer 2011/12 i bob enillydd Ffau’r Dreigiau Gwyrdd i'w helpu i fwrw ymlaen â'u prosiectau buddugol. Dylid defnyddio'r grant at ddibenion refeniw yn bennaf. Bydd y grantiau yn destun telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cynulliad Cymru.  i'w helpu i wireddu'u breuddwydion. 

Ar bob un o'r pedwar diwrnod, ar ôl bore o weithdai egnïol, gweithredol yn ymwneud â'r thema briodol, cynhelir 'Arddangosfa'r Dreigiau', sef prynhawn o arddangos syniadau gydag aelodau o'r cyhoedd ac arbenigwyr gwadd cyn mynd ar y llwyfan am 4.00pm yn Ffau’r Dreigiau Gwyrdd. 

Pedair thema ganolog Hay on Earth 2011 yw: 

31 Mai: Y Pethau Bychain – lleihau effaith y deunydd rydym yn ei wneud, ei brynu, ei ddefnyddio a’i ailgylchu bob dydd

1 Mehefin: O’r Pridd i’r Plât – gwella’r ffordd rydym yn tyfu, cludo, prosesu a defnyddio’r bwyd rydym yn ei fwyta

2 Mehefin: Ar yr Aelwyd – cynyddu’r ymateb i arferion da sy’n arbed arian ac yn ein cadw’n gynhesach gan leihau’r effaith ar yr amgylchedd ar yr un pryd

3 Mehefin: Clymu Cymunedau – dod o hyd i ffyrdd newydd a gwell o dynnu ynghyd fuddiannau cyffredin cynghorau lleol, busnesau, cymunedau a’r trydydd sector i feithrin cynaliadwyedd a hybu lles hir dymor.

Enillwyr Ffau’r Dreigiau Gwyrdd yn 2009 oedd:

	SEED Homes gyda phrosiect i adeiladu cartrefi carbon isel o ddeunyddiau Cymreig;
	B-Bug sef prosiect i gludo ymwelwyr mewn cerbydau trydan;
	Y Cymoedd Gwyrdd ar gyfer ei brosiect ynni adnewyddadwy; ac 
	Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir y Canolbarth gyda'i phrosiect Marchnadoedd Ffermwyr Ysgolion. 


Croesewir unrhyw grwpiau cymunedol, elusennau, busnesau mawr neu fach ac unigolion yng Nghymru i Ffau’r Dreigiau Gwyrdd. Mae'n rhaid bod y prosiectau'n cael eu cynnal yng Nghymru ac mae'n rhaid iddynt gyfrannu at les economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau yng Nghymru. Yn ystod y prynhawn, bydd pob grŵp yn cael y cyfle i rannu eu syniadau gyda'r cannoedd a fydd yn ymweld ag Arddangosfa'r Dreigiau, gan fireinio'u prosiectau a'u cyflwyniadau a rhannu dysg ar yr un pryd. Yn Ffau’r Dreigiau Gwyrdd, bydd gan bob prosiect dair munud yn unig i gyflwyno'u syniadau a thair munud i ateb cwestiynau. Unwaith y bydd pob prosiect wedi cyflwyno'u syniadau, bydd y Dreigiau Gwyrdd ac aelodau o'r cyhoedd yn pleidleisio i ddyfarnu £10,000 i un prosiect ddechrau gweithredu. 

Rhaglen y Gweithdai

27 Mai	Y diweddaraf ynghylch y Siarter Datblygu Cynaliadwy

Adolygiad o hynt gwaith sefydliadau sy'n rhan o Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru, gan gynnwys tri ymarfer ymarferol: a) Ymarfer gweledigaethol i bennu amcanion ar gyfer y 1000 o ddiwrnodau nesaf, b) Dosbarth meistroli i rannu'r arfer gorau c) Gosod Her Datblygu Cynaliadwy newydd ar gyfer 2011/12. 

31 Mai: 	Atebion callach i gynaliadwyedd: Y Pethau Bychain 
Cyflwyniadau a gweithdai ymarferol gydag arbenigwyr a chamau gweithredol i gael mwy am lai o ran y ffordd rydym yn cynhyrchu ac yn defnyddio pethau bob dydd. 

Mae'r gweithdai hyn ar gyfer unrhyw un sy'n cyfrannu at ddod o hyd i ffyrdd newydd o leihau ôl troed carbon ac ecolegol prosesau neu gynnyrch sy'n rhan o'n bywydau bob dydd. Mae croeso i berchnogion busnes, arbenigwyr a dinasyddion a myfyrwyr sydd â diddordeb. 

1 Mehefin: 	Atebion callach i gynaliadwyedd: O’r Pridd i’r Plât  
	Gwella'r ffordd rydym yn tyfu, prosesu a defnyddio'n bwydydd iach i leihau ôl troed carbon ac ecolegol. 
	
Mae'r gweithdai hyn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn tyfu bwyd yn y gymuned, rhandiroedd, prynu ar y cyd a sicrhau bod ysgolion, ysbytai a busnesau yn defnyddio mwy o fwydydd lleol. Mae croeso i gynhyrchwyr a phroseswyr bwyd, perchnogion busnes, arbenigwyr a dinasyddion a myfyrwyr sydd â diddordeb. 

2 Mehefin: 	Atebion callach i gynaliadwyedd: Ar yr Aelwyd  
	Annog mwy o bobl i ddilyn arferion da o ran camau ar gynaliadwyedd domestig – gwastraff, gwres ac ynni cartref, a sut mae defnyddio'r Tariff Cyflenwi Trydan orau. 
	
3 Mehefin: 	Atebion callach i gynaliadwyedd: Clymu Cymunedau
	Datblygu ffyrdd ymarferol sy'n meithrin cyswllt rhwng llywodraeth leol, busnesau, cymunedau ac arbenigwyr cynaliadwyedd i gyflymu'r prosesau sy'n gwella ansawdd bywyd ac hybu lles hir dymor.
	
	
Rhaglen ddangosol ar gyfer pob diwrnod 

Bob bore bydd sesiwn ar gyfer y sefydliadau sy'n rhan o Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru, yr enillwyr a ddewiswyd y llynedd gan y Dreigiau Gwyrdd a'r sefydliadau sydd wedi bod yn rhan o Wythnos Gynaliadwyedd Cymru (14-21 Mai 2011) i rannu'u syniadau a'u profiadau i'w trosglwyddo am redeg prosiectau cynaliadwyedd.    

31 Mai: 	Atebion callach i gynaliadwyedd: Y Pethau Bychain	

9.30am 	Cyrraedd, lluniaeth a rhwydweithio 

10.00		Y Pethau Bychain – Rhan 1
		Siaradwr 1: 10 munud
		Siaradwr 2: 10 munud
		Arloesi Man Agored: 40 munud
		Rhoi adborth: 10 munud

Y Pethau Bychain – Rhan 2
Siaradwr 3: 10 munud
		Siaradwr 4: 10 munud
		Arloesi Man Agored: 40 munud
		Rhoi adborth: 10 munud


	Cinio a rhwydweithio


Ffau’r Dreigiau Gwyrdd 

Arddangosfa'r Dreigiau 
Bydd pum corff sydd ar restr fer y Dreigiau Gwyrdd yn adrodd eu storïau, ymarfer eu cyflwyniadau a rhannu syniadau ynghylch sut y byddent yn defnyddio'r wobr o £10,000 pe baent yn ei hennill yn y Ffau. Bydd sefydliadau arbenigol eraill yn bresennol. 

16.00 		Rownd derfynol Ffau’r Dreigiau Gwyrdd 
Pum cystadleuydd, pedair draig a thair munud i adrodd stori a fydd yn apelio at galonnau, pennau a llyfrau sieciau'r Dreigiau. 	









Sut fyddai Cymru gynaliadwy’n edrych 

Ceir cydnabyddiaeth ym mhob rhan o gymdeithas o’r angen i fyw’n gynaliadwy a lleihau’n hôl troed carbon. Mae pobl yn deall sut gallant gyfrannu at gymdeithas garbon isel, ddiwastraff, a’r hyn y mae sectorau eraill yn ei wneud i helpu. Mae’r materion hyn yn rhan flaenllaw o’r cwricwlwm a hyfforddiant yn y gweithle. Mae pobl yn gweithredu i leihau defnydd adnoddau, defnydd ynni a gwastraff. Maent yn canolbwyntio’n fwy pendant ar gyfrifoldeb amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd, ac ar faterion ansawdd bywyd lleol, ac mae llai o bwyslais ar brynu. Egwyddorion allweddol Llywodraeth ar bob lefel yw cyfranogiad a thryloywder, ac mae unigolion wedi dechrau gwarchod adnoddau naturiol.

Mae gennym gymunedau cryf, gweithgar, cydnerth a chefnogol lle mae pobl yn cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd eu hunain a sut maent yn effeithio ar bobl eraill. Mae Cymru’n gymdeithas ddwyieithog, sy’n decach ac yn fwy cyfartal, ac mae’r bwlch rhwng y cyfoethog a’r tlawd yn llai. Mae lefelau cyflogaeth yn uchel, ac mae cydbwysedd bywyd gwaith pobl yn well, gyda mwy o gyfleoedd i wirfoddoli. Mae pobl yn gweithio’n agosach i’w cartref.

Mae llawer o gymunedau’n cymryd camau’n lleol i leihau allyriadau ac maent wedi datblygu rhaglenni cyllideb carbon lleol. Mae camau wedi cael eu cymryd i sicrhau nad yw lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn arwain at gynnydd mewn allgáu cymdeithasol yng Nghymru. Mae pobl yn weithgar o ran cynnal ansawdd yr amgylchedd lleol lle maent yn byw. 

Mae datblygu cynaliadwy wrth wraidd adfywio economaidd, ac mae’n hyrwyddo ffyrdd carbon isel, diwastraff o weithio. Mae twf anferthol wedi bod mewn busnesau sy’n cyflenwi’r nwyddau a’r gwasanaethau angenrheidiol i gefnogi economi gynaliadwy, gan gynnwys yn y trydydd sector. Fel sail i’r twf hwn, mae hyfforddiant a chymwysterau wedi cael eu datblygu mewn sectorau allweddol ac yn y sgiliau allweddol y mae eu hangen i greu cynhyrchion a gwasanaethau carbon isel, diwastraff. Mae Cymru’n gartref i nifer o gwmnïau datblygu technoleg a safleoedd gweithgynhyrchu o’r safon uchaf. Mae’r pwyslais ar nwyddau gwydn, wedi’u hailgylchu, i’w hailgylchu ac i’w hailddefnyddio, a nwyddau carbon isel. Caiff y cynhyrchion hyn eu defnyddio’n lleol a’u hallforio. Caiff llawer mwy o nwyddau eu cludo ar y rheilffyrdd. 

Mae dwysedd ynni cymdeithas wedi lleihau’n sylweddol. Mae’r galw am ynni a dŵr wedi gostwng yn gyson. Mae cynnydd mawr wedi bod mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy, ar y môr ac ar y tir fel ei gilydd. Mae effeithlonrwydd ynni pob gweithfa tanwydd ffosil sy’n weddill wedi gwella’n sylweddol, gan eu bod yn defnyddio’u gwres gwastraff yn gynhyrchiol, ac maent yn gallu dal a storio carbon. Mae effeithlonrwydd ynni y diwydiannau trwm a’r sector cynhyrchu ynni wedi gwella’n sylweddol, ac maent yn lleihau’r carbon sydd wedi’i ymgorffori yn eu cynnyrch. Mae safleoedd mawr sy’n defnyddio llawer o ynni yn gwneud y defnydd gorau posibl o wres gwastraff ac yn cyflenwi busnesau eraill a chartrefi. 

Mae tabŵ ar wastraff, p’un ai gwastraff ynni neu wastraff adnoddau eraill, o ran cost a’r effaith ar gymdeithas. Mae llai o lygredd golau. Caiff adnoddau eu gwerthfawrogi, felly o ganlyniad mae llawer llai o wastraff yn cael ei gynhyrchu ac mae pwyslais llawer mwy ar ailddefnyddio. Mae compostio ac ailgylchu yn boblogaidd iawn, ac mae’r trydydd sector yn weithgar o ran darparu gwasanaethau i alluogi ailddefnyddio ac ailgylchu. 

Mae cerdded a beicio’n llawer mwy cyffredin. Mae’r ddarpariaeth i feicwyr a cherddwyr mewn trefi a dinasoedd yn llawer gwell. Mae’r rhwydweithiau cerdded a beicio’n llawer gwell, mae’r mesurau rheoli traffig yn well, a chaiff strydoedd eu dylunio’n well. Mae gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus cyflym, dibynadwy a fforddiadwy yn cysylltu’r prif drefi â’i gilydd. Ceir gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus rheolaidd a dibynadwy ar gyfer niferoedd mawr mewn dinasoedd ac ardaloedd mwy trefol. Ceir rhwydwaith cydlynus o opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy yn y Gymru wledig. Mae Cynlluniau Teithio yn rhan o bob datblygiad newydd. Mae pob cyflogwr yn datblygu ac yn gweithredu Cynlluniau Teithio. 

Yn hytrach na rhieni’n cludo’u plant i’r ysgol, bellach trefnir trafnidiaeth ysgol neu gerdded/ beicio mewn grwpiau. Mae prisiau petrol a diesel yn parhau’n uchel, ac mae effeithlonrwydd injans wedi gwella wrth i fwy o bobl brynu cerbydau hybrid. Mae pobl yn prynu ceir llai o faint, mwy effeithlon, ac mae rhannu lifft yn ffordd gyffredin o deithio. Bellach mae llai o garbon mewn tanwydd cludiant. Mae cyfradd twf teithio ar awyrennau wedi arafu ac nid yw’n cael ei ystyried yn angenrheidiol bellach. 

Mae tai o ansawdd da i bawb yn rhywbeth arferol. Mae cartrefi a busnesau’n llawer mwy effeithlon o ran ynni ac maent yn gynaliadwy - mae pob adeilad cyfredol yn cyrraedd Safon C y Dystysgrif Perfformiad Ynni o leiaf, ac mae llawer ohonynt ar y ffordd i fod yn niwtral o ran carbon. Caiff pob adeilad newydd ei godi i’r safonau uchaf o ran effeithlonrwydd ynni a dŵr ac mae’n ddi-garbon. Caiff datblygiadau a seilwaith newydd eu lleoli, eu dylunio a’u codi i gyd-fynd â’u hinsawdd ar hyd eu hoes, ac i leihau’r angen i deithio. 

Mae’r sector cyhoeddus wedi arwain y ffordd yn y maes hwn, a datblygu cynaliadwy yw’r brif egwyddor drefniadol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus. Mae adeiladau cyhoeddus, ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac uwch, ysbytai ac adeiladau cymunedol wedi bod yn ddangoswyr cynnar ac amlwg o effeithlonrwydd ynni a thechnoleg adnewyddadwy well. Maent hefyd wedi dechrau darparu gwasanaethau a staff mewn ffyrdd arloesol sy’n lleihau’r angen i deithio. Mae llawer o wasanaethau ar gael yn lleol a defnyddir TG yn helaeth i gysylltu gwasanaethau arbenigol.

Mae datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn rhan gadarn o’r ddarpariaeth addysg a dysgu gydol oes ar bob lefel yng Nghymru, ac mae pob ysgol yn Eco-ysgol ac yn ysgol Masnach Deg. Mae’r lefelau cyrhaeddiad addysgol yn uchel. 

Mae llawer mwy o bwyslais ar ofal iechyd ataliol mewn cymdeithas, ac mae llawer mwy o bobl yn byw bywydau iach drwy fwyta’n well ac ymarfer corff yn fwy rheolaidd fel rhan o’u bywyd bob dydd. Mae cynnydd mewn lleoleiddio yn golygu bod pobl yn bwyta mwy o fwyd lleol ffres tymhorol, gan arwain at hwb i amaethyddiaeth a garddwriaeth yng Nghymru. Caiff tarddiad bwyd ei ystyried yn llawer mwy gofalus. Caiff llawer mwy o fwyd ei fasnachu’n lleol lle bo’n bosibl, a’i fasnachu’n deg â’r byd datblygol lle nad yw’n bosibl. Mae rhandiroedd a garddio cymunedol wedi cynyddu’n aruthrol. Mae’r diwydiant amaeth wedi addasu i hinsawdd sy’n newid, gan gynnwys darparu ar gyfer effeithiau hafau cynhesach, a newidiadau mewn defnydd a rheoli tir. 

Mae tirweddau hanesyddol Cymru wedi cael eu gwarchod, ac rydym wedi dysgu gwersi o’n gorffennol sy’n llywio’r ffordd y byddwn yn rheoli yn y dyfodol. Bellach rydym hefyd yn rheoli tir ar gyfer y gwasanaethau ecosystem ehangach y gall eu cynnig, gan gynnwys storio carbon, ansawdd dŵr, rheoli llifogydd, ansawdd tirwedd a choridorau ar gyfer bywyd gwyllt i addasu i’r newid yn yr hinsawdd. O ganlyniad, mae’r golled o ran bioamrywiaeth yn cael ei hatal ac mae nifer, ystod ac amrywiaeth genetig bywyd gwyllt wedi gwella. Caiff ein rhyng-ddibyniaeth ar y rhywogaethau eraill rydym yn rhannu’r blaned â nhw ei deall a’i gwerthfawrogi’n well. 

Caiff yr amgylchedd morol ei reoli’n gynaliadwy yn ôl dull gweithredu ecosystem, a cheir rhwydwaith o ardaloedd gwarchod morol ecolegol gydlynus a chynrychioliadol sy’n cael ei reoli’n dda. Mae llawer mwy o bobl yn gallu mynd i gefn gwlad a’r arfordir mewn ffordd gynaliadwy. Caiff amgylchedd hanesyddol a threftadaeth Cymru eu rheoli’n gynaliadwy ac maent ar gael i bawb. Mae opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy i ymwelwyr yn fwy cyffredin, gan ategu brand Cymru fel lleoliad twristiaeth gynaliadwy. 

Caiff Cymru’i chydnabod yn rhyngwladol fel arweinydd mewn datblygu cynaliadwy, ac mae’n dysgu gan wledydd bach a rhanbarthau yn Ewrop a thu hwnt, ac yn eu haddysgu yn ei thro.




	

