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31 Mawrth 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Mawrth ynghylch deiseb am saethu adar ar 'restr goch' yr 
RSPB.   

Mae rheoleiddio effeithiol yn allweddol i sicrhau ein bod yn gallu atal a gwrthdroi'r dirywiad 
mewn bioamrywiaeth a helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng natur yr ydym oll yn ei wynebu. 
Wrth i ni geisio sefydlu mecanweithiau i gyrraedd y targedau bioamrywiaeth rhyngwladol ar 
ôl 2020, bydd angen i ni adolygu'r sefyllfa bresennol o ran rheoliadau sy'n gweithredu ar 
lefel y DU ac yng Nghymru. Yr wyf yn cydnabod bod rhywfaint o'r ddeddfwriaeth hon yn hen 
ffasiwn a hyd yn oed yn anghyson, sy’n golygu ei bod yn ofynnol gwneud rhywfaint o waith 
symleiddio er mwyn ei gwneud yn addas i'r diben ar gyfer ein hanghenion heddiw. 

Er hynny, mae angen i unrhyw newidiadau rheoleiddiol fod yn seiliedig ar dystiolaeth ac ni 
ddylent gael eu gwneud mewn modd tameidiog.  Mae angen datblygu newidiadau 
rheoleiddiol hefyd yng nghyd-destun dulliau eraill a allai fod ar gael i gyflawni'r un amcanion. 

O ran mesurau brys y Pwyllgor Deisebau, nid wyf yn teimlo y byddai cyflwyno monitro 
statudol o ran adar sy’n cael eu saethu yn briodol nac yn ymarferol gan y byddai'n dyblygu'r 
gwaith presennol. Byddai dulliau gwirfoddol presennol yn fwy effeithiol ac yn rhywbeth y 
byddwn yn ei gefnogi, ochr yn ochr â dilyn y canllawiau presennol a'r arferion gorau. Yn 
ddiweddar, cyflwynodd Cymdeithas Adaryddol Cymru (WOS) rifyn diweddaraf eu 
hadroddiad "Adar Cymru" i Lywodraeth Cymru.  Mae'r dadansoddiad cynhwysfawr hwn o 
lawer o ffactorau sy'n effeithio ar statws cadwraeth adar gwyllt yn cynnwys cyfraniadau gan 
arbenigwyr, gwirfoddolwyr a sefydliadau sy'n pryderu am les a statws cadwraeth adar 
gwyllt.   
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Mae'r adroddiad yn cynnwys data eang ar bob agwedd ar adar gwyllt, gan gynnwys 
effeithiau saethu ac arferion cysylltiedig ar niferoedd, ymddygiad a'u defnydd o'r dirwedd. 
Nid yw'r eiriolwyr arbenigol ac ymroddedig hyn dros les adar gwyllt yn rhoi unrhyw arwydd 
o'r angen am ddata ychwanegol o'r math a ddisgrifir, nac ar gyfer mesurau brys tymor byr. 
 
Wrth gwrs, hoffwn ailadrodd y pwynt a wnes y llynedd sef y byddwn yn croesawu unrhyw 
dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg a gyflwynwyd i'r Pwyllgor i gefnogi'r ddeiseb i helpu i lywio ein 
sylfaen dystiolaeth. 
 
   
 
Yn gywir,  
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