Haf 2015

Annwyl _________________,

Mae sgwâr 1km ar eich tir wedi cael ei ddewis ar hap i gael ei harolygu gan wirfoddolwr;
mae’r gwirfoddolwr hwn yn cymryd rhan yn y 'Cynllun Monitro Planhigion Cenedlaethol’
newydd. Mae'r Cynllun Monitro Planhigion Gwladol (CMPG) yn cael ei drefnu a'i ariannu
gan Gymdeithas Fotanegol Prydain ac Iwerddon, Canolfan Ecoleg a Hydroleg, Cydbwyllgor
Cadwraeth Natur a ‘Plantlife’. Bydd cannoedd o wirfoddolwyr yn cynnal arolygon o
flodau gwyllt a'u cynefinoedd a fydd yn darparu tystiolaeth gadarn ar gyfer cynnydd neu
ddirywiad yn rhai o'n blodau gwyllt mwyaf carismatig, yn ogystal â nodi y dywed newidiol
ein cynefinoedd mwyaf gwerthfawr.

Mae ein gwirfoddolwr, __________________, yn gofyn am ganiatâd i gael mynediad ar eich
tir, am o leiaf un ymweliad yn ystod y gwanwyn ag eto yn yr haf. Wrth ymweld, byddant
yn cofnodi planhigion gwyllt cyffredin mewn hyd at bum llain fach o fewn eu sgwâr 1km.
Bydd y lleoliadau plot y byddai yn dewis yn dibynnu ar fynediad a byddant yn cysylltu â chi
i wneud yn siŵr bod y lleoliadau hyn yn addas. Y bwriad yw y byddant yn ailadrodd yr
arolwg bob blwyddyn, felly bydd yn ymrwymiad parhaus. Bydd y wybodaeth a gesglir yn
cael ei ddadansoddi gyda gweddill ddata'r arolwg i gyflwyno tueddiadau cenedlaethol, yn
hytrach na gwybodaeth am y safle unigol, er y gall gwybodaeth a gesglir ar eich tir gael ei
ddarparu. Fyddwn yn ddiolchgar petaech yn cadarnhau eich bod yn cytuno drwy ffonio ein
gwirfoddolwr ar ________________. Byddem hefyd yn ddiolchgar iawn am eich
cydweithrediad gyda'r prosiect pwysig hwn, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn cytuno i
ganiatáu mynediad i'ch tir at y diben o fonitro ein blodau gwyllt.
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