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Annwyl Jack Sargeant AS, 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 16 Awst at Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion 
Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd, ynghylch llosgi rheoledig yn y cyfnod a ganiateir ym 
Mynydd Mawr a amlygwyd mewn deiseb P-06-1297 Dod â "llosgi dan reolaeth" i ben yng 
Nghymru. Gan fod y materion hyn yn rhan o fy mhortffolio, rwy’n gyfrifol am ymateb. 

Mae Rheoliadau Llosgi Grug a Llosgi Glaswellt (Cymru) 2008 a'i God cysylltiedig yn eu lle i 
sicrhau bod rheoli llosgi yn digwydd mewn modd sydd wedi ei gynllunio, ei reoli, yn briodol a 
diogel sy'n sicrhau manteision amgylcheddol a mesurau diogelu 

Dim ond rhwng 1 Hydref – 31 Mawrth y caniateir llosgi rheoledig ar ucheldir a rhwng 1 
Tachwedd – 15 Mawrth mewn mannau eraill. Cyn cyflwyno rheoliadau penodol i Gymru ar 
gyfer llosgi grug a glaswellt yn 2008 roedd y dyddiadau terfynol ar gyfer llosgi o dan 
reoliadau Cymru a Lloegr ar y pryd yn 15 Ebrill ar ucheldir a 31 Mawrth mewn mannau 
eraill. Cwtogwyd y dyddiadau o ryw 15 diwrnod, yn rhannol yn dilyn tystiolaeth ymchwil a 
ddarparwyd gan y BTO a'r RSPB o dueddiadau ac amseru ar gyfer dechrau ymddygiad 
nythu rhywogaethau perthnasol yng Nghymru ar wahanol uchder. Ar hyn o bryd nid oes 
tystiolaeth o dueddiadau ymddygiad nythu yn dechrau'n gynharach yn y tymor. Ym marn 
Llywodraeth Cymru mae'r Rheoliadau presennol a'r Cod Ategol yn addas i'w pwrpas. 
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Mae amrywiol o gynefinoedd lled-naturiol yn destun llosgi a reolir gan gynnwys rhostir a 
gweundir, glaswelltir a phrysgwydd. Wedi'i gynllunio'n ofalus, gall llosgi cyfnodol, dan 
reolaeth fod o fudd i amaethyddiaeth, rheoli adar hela, cadwraeth bywyd gwyllt a'r 
amgylchedd ehangach. Gall gynhyrchu amrywiol strwythurau a chyfansoddiadau ar gyfer 
llystyfiant sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o fywyd gwyllt, gan gynnwys adar yr ucheldir. 
Fodd bynnag, mae hefyd yn offeryn pwerus, sydd angen ei ddefnyddio gyda sgil a 
dealltwriaeth os nad yw am wneud mwy o ddrwg nag o les. Gall llosgi annoeth fod yn 
wrthgynhyrchiol: difrodi tir pori gwerthfawr, planhigion, anifeiliaid, cynefinoedd a nodweddion 
hanesyddol; newid strwythur ffisegol, cyfansoddiad cemegol a hydroleg y pridd; sy'n 
effeithio ar ansawdd dŵr a gwanhau cymeriad y tirwedd.  

Am y rhesymau hyn mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau Cynllun Rheoli 
Llosgi er mwyn sicrhau bod pob agwedd yn cael ei ystyried a'i baratoi ar ei gyfer ymlaen 
llaw. Er enghraifft, mae rhai cynefinoedd ac ardaloedd yn ôl natur y tir, cyfansoddiad 
rhywogaethau neu amodau tyfu anodd, sy'n agored i niwed gan reolaeth ddwys gan 
gynnwys llosgi. Gall difrod o'r fath arwain at ddod i gysylltiad â mawn moel, erydiad pridd, 
effaith ar ansawdd dŵr a llif, gan gynnwys mwy o liwio dŵr a dŵr ffo, a newidiadau mewn 
cyfansoddiad rhywogaethau a strwythur cynefinoedd. Am y rhesymau hyn, ystyrir ardaloedd 
fel corsydd mawn, gweundir gwlyb a llethrau sgri yn 'ardaloedd llosg' ac mae'n rhaid eu 
heithrio o'r cynllun llosgi arfaethedig. Mae cyfyngiadau hefyd ar pryd y gall llosgi ddigwydd 
a'u maint a'u amlder.  Mae llosgi cyfrifol hefyd yn golygu creu toriadau tân effeithiol a chael 
digon o bobl i reoli tanau yn ogystal â hysbysu tirfeddianwyr cyfagos a'r Gwasanaeth Tân ac 
Achub cyn cychwyn 

Byddai peidio â chaniatáu unrhyw fath o reoli llosgi ar dir agored hefyd yn broblem gan y 
byddai yr ardaloedd nad ydynt yn cael eu llosgi am flynyddoedd yn aml yn caniatáu cynnyd 
mewn llystyfiant bras a biomas coediog gan greu tanwydd a allai, pe byddai tanau gwyllt yn 
yr haf, yn achosi niwed trychinebus a hirhoedlog i briddoedd, cynefinoedd sensitif, bywyd 
gwyllt a'r amgylchedd ehangach, gan gynnwys eiddo cyfagos. 

Mewn amgylchiadau lle mae rheolwr tir yn mynd ati i losgi 'ardal dim llosgi' neu'n colli 
rheolaeth o losgi wedi'i gynllunio, gellid erlyn yn gyfreithiol neu godi cosbau sy’n gysylltiedig 
â'u cymhorthdal yn y Cynllun Taliad Sylfaenol. 

Gyda'r cynnydd yn nigwyddiadau tywydd eithafol a nifer y tanau sy'n digwydd ar draws 
tirwedd Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo camau sydd wedi'u cydlynu rhwng y 
gwasanaethau brys, cyrff statudol a chymunedau lleol, er mwyn ymateb i'r achosion hyn, 
hysbysu’r awdurdodau, a'u cofnodi, a thrwy wneud hynny helpu i fynd i'r afael ag arferion 
gwael a hyrwyddo newid ymddygiad. Mae Ymgyrch Dawns Glaw (Dawnsglaw) tasglu aml-
asiantaeth, sy'n cynnwys y tri Gwasanaeth Tân ac Achub, Yr Heddlu, Cyfoeth Naturiol 
Cymru, Y Swyddfa Dywydd, Parciau Cenedlaethol, Taclo'r Tacle, Llywodraeth Cymru ac 
eraill, yn fenter sydd yn flaenllaw yn y dull hwn o weithredu.  

Ar hyn o bryd rydym o blaid hyrwyddo dull partneriaeth fel prosiect Llethrau Llon yn hytrach 
nag adolygu'r rheoliadau presennol yr ydym yn credu sy'n addas i'w pwrpas wrth eu dilyn yn 
gywir. Mae Llethrau Llon (Llethraullon) yn rhaglen bartneriaeth a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru sy'n cynnig ateb natur i leihau'r risg o danau gwyllt, gan wella'r broses o adfer 
cynefinoedd ar ôl difrod tân, a diogelu priddoedd i leihau carbon sy'n cael ei ryddhau gan 
danau gwyllt. Bydd y gwaith yn sicrhau manteision ehangach ar gyfer gwydnwch 
ecosystemau, ansawdd aer a dŵr, gan wneud tirwedd y cymoedd yn fwy gwydn a gallu 
addasu'n well i'r newid yn yr hinsawdd. 



Mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub a phartneriaid hefyd yn gweithio drwy'r flwyddyn yn 
creu toriadau tân mewn lleoliadau strategol ar draws Cymru, i atal tanau gwair rhag 
lledaenu a’u difrifoldeb, pe baen nhw'n digwydd.  Maent hefyd yn darparu rhaglenni 
addysgol i bobl ifanc sydd naill ai wedi troseddu neu ar fin troseddu, ar beryglon a 
chanlyniadau cynnar tân bwriadol; ac mae'r rhain i gyd yn cael eu hariannu gan Lywodraeth 
Cymru.   

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 


