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Y diben a’r gynulleidfa
Mae’r Safbwynt Polisi hwn yn un o gyfres a gynlluniwyd i ddarparu cefndir a thystiolaeth bellach ar gyfer 
y canlyniadau a geisir yn Coetiroedd i Gymru a’r camau gofynnol i gyflawni’r canlyniadau hyn (gweler
Atodiad 1 ar gyfer rhestr lawn o Safbwyntiau Polisi). Mae pob Safbwynt Polisi yn cynnig 'Agenda ar gyfer
Gweithredu' sydd ar y cyd, yn darparu’r fframwaith gweithredu ar gyfer y strategaeth gyfan. Mae cynllun
gweithredu pum mlynedd Coetiroedd i Gymru yn seiliedig ar 'Agendâu' cyfunol pob safbwynt polisi ac yn
nodi’r blaenoriaethau tymor byr ar gyfer yr holl sefydliadau sy’n gyfrifol am helpu i weithredu’r strategaeth. 

Prif ddiben y Safbwyntiau Polisi hyn felly yw cynorthwyo i weithredu’r strategaeth trwy broses corfforaethol
perthnasol pob sefydliad a amlygir gyda chyfrifoldeb yng Nghynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru. Mae
Comisiwn Coedwigaeth Cymru eisoes yn datblygu ei raglen gorfforaethol yn y modd hwn ac rydym yn
gobeithio y bydd pob sefydliad arweiniol a chynorthwyol arall yn cymryd camau tebyg.

Felly, y brif gynulleidfa dan sylw ar gyfer y safbwyntiau polisi hyn yw’r rhai sy’n gyfrifol am baratoi a
gweithredu polisïau trwy gynlluniau corfforaethol. Fodd bynnag, oherwydd y ffordd y mae’r Safbwyntiau
Polisi yn cael eu cyflwyno, rydym yn gobeithio y byddant o berthnasedd ehangach i’r rheiny â diddordeb 
yn y pwnc penodol neu Coetiroedd i Gymru gyfan.

1: Cyflwyniad
1.1 Nodau ac amcanion

Mae Coetiroedd i Gymru105 yn cynnwys ymrwymiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) y bydd
ecosystemau coetiroedd yn iach ac yn wydn, y caiff bioamrywiaeth coetiroedd eu cefnogi a bod safleoedd
a choed sydd â gwerth cadwraeth arbennig, yn enwedig ein coetiroedd brodorol, yn cael eu rheoli’n
ffafriol ac yn cyflawni safonau uchel o stiwardiaeth amgylcheddol.  

Mae’r safbwynt polisi hwn yn ceisio cyflawni’r ymrwymiadau hyn drwy:

• Gynorthwyo datblygiad y rhaglenni o dan themâu Coetiroedd a Choed Cymru ac Ansawdd Amgylcheddol
yn Coetiroedd i Gymru1

• Cynorthwyo datblygiad rhaglenni i wella iechyd ecosystem y coetiroedd presennol er mwyn rheoli rhagor 
o goetiroedd, ehangu amddiffyniad coetiroedd a chynyddu gwytnwch coetiroedd Cymru er mwyn iddynt
fod o fwy o les i’r cyhoedd

• Cynorthwyo datblygiad rhaglenni LlCC a rhaglenni cynorthwyol y trydydd sector, y sector preifat a chyrff
cyhoeddus eraill parthed coed a choetiroedd

Mae’r diagram yn Atodiad 1 yn dangos safle’r safbwynt polisi hwn yn nhrefn y polisïau o safbwynt Llywodraeth
y Cynulliad a’r Comisiwn Coedwigaeth.

1.2 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn ymrwymedig i ddatblygu cymdeithas deg a chyfartal. Byddwn 
yn hyrwyddo bod pob defnyddiwr coetiroedd yn cael eu trin yn deg, gydag urddas a pharch, heb ystyried hil,
anabledd, rhyw, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, a chrefydd a chred. Byddwn yn asesu gallu pob perchennog,
rheolwr a darpar ddefnyddiwr i reoli coetiroedd a manteisio ar goetiroedd, gweithgareddau a gwasanaethau
a chymryd camau priodol i gael gwared ar feini tramgwydd. Mae Atodiad 2 yn cynnwys crynodeb o’r
dystiolaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cysylltiad â’r safbwynt polisi hwn am fioamrywiaeth (coed
a choetiroedd) yng Nghymru. 
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1.3 Gyrwyr polisïau

1.3.1 Ymrwymiadau rhyngwladol a Phrydeinig parthed rheoli coedwigoedd 
yn gynaliadwy

Cynhelir y prif drafodaethau rhyngwladol ac Ewropeaidd am goedwigaeth yn Fforwm Coedwigoedd 
y Cenhedloedd Unedig (UNFF), yr Undeb Ewropeaidd (UE), y Gynhadledd Weinidogaethol am Ddiogelu
Coedwigoedd yn Ewrop (MCPFE2 a elwir bellach yn FOREST EUROPE), yr ‘G8’ yn ogystal â llofnodwyr 
y Confensiwn am Amrywiaeth Biolegol (CAB)3 a Chonfensiwn y Fframwaith am y Newid yn yr Hinawdd4.
Mae’r DU yn aelodau blaenllaw a chadarnhaol ym mhob un o’r cyrff rhyngwladol hyn ac rydym wedi
datblygu sawl un o’r newidiadau a ysgogwyd yn Rio yn 1992 yn lleol, er enghraifft, drwy:

• Bennu safonau ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy

• Mabwysiadu polisïau coedwigaeth amlbwrpas

• Gweithredu rheoliadau ar gyfer polisïau coedwigaeth cynaliadwy

• Cyhoeddi canllawiau ac arferion da

• Gweithredu cynlluniau ardystio coedwigoedd

Mae cynaliadwyedd ac, yn benodol, rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy wedi bod yn ganolog wrth
ddatblygu pob polisi coedwigoedd ers bron i ddau ddegawd a bydd yn parhau i fod yn rhan annatod 
o reoli, datblygu a monitro coedwigoedd Cymru yn y dyfodol. 

‘Mae rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy yn seiliedig ar... Stiwardio a defnyddio coedwigoedd a thiroedd
coedwigoedd mewn modd, ac ar gyfradd, sy’n cynnal eu bioamrywiaeth, eu cynhyrchedd, eu hegni a’u
gallu i gyflawni swyddogaethau ecolegol, economaidd a chymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol, a hynny
ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a heb niweidio ecosystemau eraill...’ 

1.3.2 Ymrwymiadau rhyngwladol parthed bioamrywiaeth
Dyma ddiffiniad y Confensiwn Rhyngwladol am Amrywiaeth Biolegol (CAB) (1992)3 o fioamrywiaeth:

‘Yr amrywiaeth ymysg organebau byw o bob ffynhonnell, inter alia, daearol, morol ac ecosystemau 
a’r cymhlethdodau ecolegol y maent yn rhan ohonynt: mae hyn yn cynnwys amrywiaeth mewn
rhywogaethau yn ogystal â rhwng rhywogaethau ac ecosystemau’ (Erthygl 2).  

Mae’r confensiwn yn cyfeirio’n benodol at fioamrywiaeth coedwigoedd, ei bwysigrwydd a’r berthynas
bwysig rhwng coedwigoedd a chymunedau a phobl, gan ddatgan:

Yn y gorffennol, cafwyd yr argraff mai cynhyrchu pren oedd prif swyddogaeth coedwigoedd. Fodd
bynnag, erbyn hyn, ceir argraff fwy cytbwys fod coedwigoedd yn cyflawni sawl swyddogaeth. Ceir
cydnabyddiaeth gynyddol o swyddogaethau a gwasanaethau eraill coedwigoedd o ran hamdden,
iechyd a lles, amrywiaeth biolegol, cynnal gwasanaethau ecosystemau yn ogystal â lleddfu effaith 
y newid yn yr hinsawdd fel cydrannau annatod o reoli coedwigoedd yn gynaliadwy ac amrywiaeth
biolegol coedwigoedd fel elfen gymhleth ac unigryw.

Coedwigoedd yw un o’r systemau daearol cyfoethocaf o ran bioamrywiaeth. Gyda’i gilydd, mae
coedwigoedd trofannol, cymedrol a boreal yn cynnig cyfresi amrywiol o gynefinoedd i blanhigion,
anifeiliaid a micro-organebau ac maent yn gartref i amrywiaeth llethol o rywogaethau daearol y byd. 
Ar ben hynny, mae bioamrywiaeth coedwigoedd yn gysylltiedig â llu o ffactorau cymdeithasol 
ac economaidd sy’n darparu amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau. Mae’r rhain yn amrywio 
o adnoddau coedwigoedd pren neu nad ydynt yn bren i leddfu effaith y newid yn yr hinsawdd ac
adnoddau genetig. Ar yr un pryd, mae coedwigoedd yn rhoi bywoliaeth i bobl ar draws y byd ac yn 
rhan economaidd, gymdeithasol a diwylliannol ym mywydau llawer o gymunedau brodorol. Felly, mae
cysylltiad cynhenid rhwng coedwigoedd ac amrywiaeth biolegol coedwigoedd â’r ecosystem a lles pobl.’
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Yn wreiddiol, roedd y CAB yn cynnwys ymrwymiad rhyngwladol i leihau’n sylweddol lefel y fioamrywiaeth
a gollir ar hyn o bryd ar lefelau byd-eang, rhanbarthol a chenedlaethol. Yn dilyn hynny, ymrwymodd 
y llofnodwyr i roi’r gorau i golli bioamrywiaeth erbyn 2010. Cytunodd y llywodraethau sy’n aelodau 
o’r confensiwn i ddatblygu neu addasu strategaethau, cynlluniau neu raglenni cenedlaethol er mwyn
gwarchod a defnyddio amrywiaeth biolegol yn gynaliadwy a gwneud hynny ar draws sectorau,
rhaglenni a pholisïau perthnasol lle bo hynny’n bosibl ac yn ymarferol. Cytunwyd hefyd ar ddulliau
cydweithredu calonogol rhwng eu hawdurdodau llywodraethu a’r sectorau preifat er mwyn creu ffyrdd 
o ddefnyddio adnoddau biolegol yn gynaliadwy.

I gydnabod y cysylltiadau rhwng coedwigoedd ac amrywiaeth biolegol, mabwysiadodd CPD raglen
waith parthed amrywiaeth biolegol ym mis Ebrill 2002 sy’n cydnabod ac yn cefnogi’n benodol ddulliau
rheoli coedwigoedd yn y gymuned. Adlewyrchir hyn gan ymdrechion Comisiwn Coedwigaeth Cymru 
i ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystod y camau cyntaf o gynllunio coedwigoedd a choetiroedd, yn ogystal 
â’r gefnogaeth a roddir i sefydlu coetiroedd ac addysg gymunedol.

Ers 1995, mae Panel a Fforwm Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig am Goedwigoedd (IPF/IFF)4

wedi canolbwyntio ar hyrwyddo dulliau rheoli coedwigoedd ar lefel ryngwladol, gan gydnabod y gall
meini prawf a dangosyddion penodol roi fframwaith defnyddiol ar gyfer asesu patrymau mewn cyflyrau
coedwigoedd, creu polisïau a chynnal gwaith gwerthuso dilynol.

Asesiad Ecosystemau’r Mileniwm (2005)5, a gomisiynwyd gan Brif Ysgrifennydd y CU yn 2001, oedd 
yr asesiad byd-eang cyntaf o oblygiadau newid yn yr ecosystem er lles pobl a’r sail wyddonol sydd ei
hangen i warchod a defnyddio’r systemau hynny’n fwy cynaliadwy yn ogystal â’r gwasanaethau maent
yn eu darparu megis dŵr glân, bwyd, ffibr, tanwydd a rheoli llifogydd. Cyflwynwyd cyfraniad yr UE gan
Sweden a dynnodd sylw at fanteision bioamrywiaeth ychwanegol coetiroedd a choed mewn
cymdeithasau diwydiannol/lled-drefol: hidlo maetholion, yr effaith gadarnhaol ar ansawdd yr aer,
gostwng sŵn, ymarfer corff, lleddfu straen ac ecodwristiaeth.

Cafodd yr ymrwymiad i leihau’n sylweddol yr amrywiaeth biolegol a gollir ei gymeradwyo ymhellach 
yn Uwch-gynhadledd y CU am Ddatblygu Cynaliadwy (2002)8 drwy bennu ymrwymiadau, targedau 
ac amserlenni.

1.3.3 Cyfarwyddebau Ewropeaidd ac ymrwymiadau parthed bioamrywiaeth
Cafodd gyrwyr rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig eu datblygu ymhellach yn Ewrop yng Nghynhadledd
Weinidogaethol Lisbon ym mis Mehefin 1998 lle daethpwyd i gytundeb ar y Meini Prawf Ewropeaidd
(PEC)7 ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, sef:

• Cynnal a gwella adnoddau coedwigoedd yn briodol a’u cyfraniad tuag at gylchoedd carbon 
byd-eang 

• Cynnal cyflwr a bywiogrwydd ecosystem coedwigoedd

• Cynnal ac annog swyddogaethau cynhyrchiol coedwigoedd (pren neu fel arall)

• Cynnal, gwarchod a gwella amrywiaeth biolegol yn briodol mewn ecosystemau coedwigoedd

• Cynnal a gwella swyddogaethau diogelu yn briodol wrth reoli coedwigoedd (pridd a dŵr yn benodol)

• Cynnal swyddogaethau ac amodau ecosystemau eraill
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Mae Chweched Raglen Weithredu Amgylcheddol y Gymuned Ewropeaidd (2002-2012)8 yn cydnabod bod
angen rhagor o reoli yn sgil y tueddiad i golli rhagor o fioamrywiaeth ac roedd y cynllun gweithredu yn cynnwys
fframwaith strategol. Roedd yr adolygiad o’r cynllun yn 2007 yn cydnabod bod meithrin arferion coedwigoedd
cynaliadwy wedi cyfrannu at wella ansawdd bywydau dinasyddion yr UE. Tynnwyd sylw hefyd at beryglon i
goedwigaeth yn y dyfodol o ganlyniad i sychder a thanau mewn coedwigoedd. Esboniodd yr adolygiad hefyd
fod Ewrop yn defnyddio mwy o adnoddau amgylcheddol na’r hyn mae’n ei gynhyrchu am ei fod yn gyfandir
poblog sydd wedi datblygu’n economaidd. Mae angen mynd i’r afael â hyn os yw’r UE am leihau ei gyfraniad 
at lygredd byd-eang a phrinder adnoddau. Rydym wedi trin a thrafod y pryderon hyn yn nogfen strategol
Coetiroedd i Gymru sy’n cynnig gweledigaeth ar gyfer ehangu coetiroedd yn ogystal â datblygu sector
coedwigoedd cystadleuol a chyfunol sy’n gallu darparu cynnyrch adnewyddadwy o goedwigoedd Cymru. 
Ni chyrhaeddwyd targed yr UE i atal bioamrywiaeth rhag cael ei cholli erbyn 2010 a chytunodd Cyngor yr
Amgylchedd ym mis Mawrth 2010 ar weledigaeth hirdymor newydd ac ar brif darged tymor canolig newydd ar
gyfer bioamrywiaeth yn yr UE ar gyfer y cyfnod y tu hwnt i 2010 pan fydd y targed presennol yn dod i ben. Bydd 
y targed hwn yn cynnal strategaeth bioamrywiaeth newydd yr UE a ddatblygir yn 2010:

‘Atal bioamrywiaeth rhag cael ei cholli ac atal dirywiad yng ngwasanaethau ecosystemau’r UE erbyn 2020,
eu hadnewyddu cymaint â phosibl yn ogystal â chynyddu cyfraniad yr UE at atal bioamrywiaeth rhag cael ei
cholli ar draws y byd.’

Lluniwyd Cyfarwyddyd Cynefinoedd yr UE (1992)9 92/43/EEC am warchod cynefinoedd naturiol fflora a ffawna
gwyllt i alluogi’r UE i fodloni ei rwymedigaethau o dan Gytundeb Bern (1979)10. Yn ôl gofynion y cyfarwyddyd,
roedd yn rhaid i aelod-wladwriaethau gynnal neu adnewyddu rhai cynefinoedd a rhywogaethau yn rhan 
o statws gwarchod ffafriol. Sefydlodd y cyfarwyddyd rwydwaith ecolegol Ewropeaidd o safleoedd a ddiogelir
a elwir yn rhwydwaith Natura 2000. Dylai aelod-wladwriaethau sicrhau bod camau gwarchod wedi’u sefydlu
i reoli’r safleoedd hyn yn ogystal â cheisio rheoli nodweddion y dirwedd sy’n cynorthwyo’r rhwydwaith.
Cafodd rhywogaethau penodol o anifeiliaid a phlanhigion eu diogelu’n dynn hefyd a chafodd camau
goruchwylio a monitro cynefinoedd a rhywogaethau eu cynnwys hefyd.

Roedd Cyfarwyddyd Adar yr UE (1997) 79/409/EEC11 a Chyfarwyddyd Gwarchod Adar Gwyllt (2009)
2009/147/EC12 yn cydnabod bod adar wedi bod o dan fygythiad oherwydd llygredd, colli cynefinoedd 
a gweithgareddau megis dala'n fwriadol, dinistrio nythod  a hela anghynaladwy. Gan fod llawer 
o rywogaethau yn mudo, mae cyfrifoldebau yn ymestyn ar draws ffiniau cenedlaethol. Roedd y
cyfarwyddiadau hefyd yn cydnabod bod adar yn ‘Ddangosyddion Ansawdd Bywyd’ pwysig i bobl a
chymunedau. Felly, roedd Cyfarwyddyd Adar yr UE yn ddeddfwriaeth bwysig dros ben a luniwyd i ddiogelu
pob math o adar sy’n cynefino yn yr UE ac mae’n cydnabod pwysigrwydd diogelu cynefinoedd. Diwygiwyd 
y cyfarwyddyd yn 2009 wedi i’r UE gynyddu mewn maint dro ar ôl tro. 
Gall coetiroedd, ar eu gorau, fod yn gymunedau amrywiol a chynnal amrywiaeth o adar, gan gynnwys 
47 rhywogaeth sydd â chynefinoedd naturiol yng Nghymru, ac mae chwech o’r rhain ar ‘restr goch’ IUCN,
hynny ydy, yr adar hyn yw’r flaenoriaeth o ran gwarchod ac mae angen cymryd camau brys.

Mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yr Undeb Ewropeaidd (2008)13 yn cydnabod pwysigrwydd
diogelu a gwarchod bioamrywiaeth, cynefinoedd, rhywogaethau ac amgylcheddau, yn ogystal â
chynorthwyo bioamrywiaeth i addasu i’r newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn amlygu pwysigrwydd ein
parciau cenedlaethol i warchod prydferthwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol. Bydd
hyrwyddo bioamrywiaeth yn cryfhau’r rhinweddau cynhenid hyn.

Mae Cyfarwyddwyd Fframwaith Dŵr yr UE (2000) 2000/60/EC14 yn mynnu bod pob corff dŵr yn cyflawni
statws ecolegol da erbyn 2015 i gydnabod y ffaith fod dŵr, yn unol â datganiad y CE, ‘yn rhag-amod ar
gyfer bywyd dynol, anifeiliaid a phlanhigion.’ Mae’r cyfarwyddyd yn cynnwys ‘ansawdd biolegol’ fel:
“cyfansoddiad a digonedd o fflora dyfrol” neu “gyfansoddiad, digonedd a strwythur oed ffawna pysgod”,
sy’n hanfodol i gadwyni bwyd a bywyd yr afon yn gyffredinol, gan gynnwys rhywogaethau sydd wedi’i
diogelu fel y dyfrgi. Mae’n rhaid paratoi Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd ar gyfer pob basn afon yn yr
UE, ac mae tri ohonynt yng Nghymru: Hafren, Dyfrdwy a Gorllewin Cymru. Mae coetiroedd neu
weithgarwch coetiroedd yn gysylltiedig â rhannau sylweddol o’r basnau afonydd hyn a’r Canllawiau
Coedwigoedd a Dŵr15 sy’n diffinio’r safonau rheoli coetiroedd.
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1.3.4 Deddfwriaeth ac ymrwymiadau’r DU parthed bioamrywiaeth
Yn rhan o broses CAB, amlygodd y DU ei hymrwymiad tuag at Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU
(CGB y DU)16 a chyfraniad y Comisiwn Coedwigaeth tuag at gyflwyno cynlluniau gweithredu ar gyfer
cynefinoedd a rhywogaethau. Roedd hyn yn cynnwys cynlluniau gweithredu ar gyfer coetiroedd cynhenid 
yn benodol er mwyn ceisio pwysleisio gwerth gwarchod byd natur ein coedwigoedd a diogelu cynefinoedd
arbennig. Rhoddwyd cyd-destun rhyngwladol hefyd i bwysigrwydd Coetiroedd i Gymru gan bwysleisio 
y bydd yn cyfeirio sut bydd coed a choetiroedd yn cyfrannu at ddyfodol cynaliadwy i bobl Cymru yn unol 
â phum egwyddor allweddol: cynaliadwyedd, cynhwysiad cymdeithasol, ansawdd, partneriaeth a chyfuno.

Cafodd deddfwriaeth genedlaethol gyfredol ei hatgyfnerthu a’i diwygio gan Ddeddf Bywyd Gwyllt 
a Chefn Gwlad (1981)17 (diwygiwyd ym 198518 a 199119) i weithredu Cytundeb Gwarchod Bywyd Gwyllt 
a Chynefinoedd Naturiol Ewrop (Cytundeb Bern) a Chyfarwyddyd y Cyngor 79/409/EEC am warchod
adar gwyllt (Cyfarwyddyd yr Adar) ym Mhrydain Fawr. Mae’r ddeddf hon a’i diwygiadau yn diogelu adar
ac anifeiliaid a phlanhigion eraill. Mae’n adlewyrchu defnydd ehangach y term ‘bioamrywiaeth’ o ran
bod y Ddeddf yn cofleidio gwarchod byd natur, parciau cenedlaethol a mynediad i gefn gwlad. Mae’r
ddeddfwriaeth hon yn diogelu ein rhwydwaith sefydledig o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig (SoDdGA) ochr yn ochr â fframwaith o rwymedigaethau a orfodir gan y gyfraith ar gyfer
tirfeddianwyr a’r perygl o ddirwyon sylweddol. Cyflwynwyd a gweithredwyd safonau cyffredinol ar gyfer
monitro’r safleoedd hyn (yn ogystal ag ACA ac ADA) o ganlyniad i’r ddeddfwriaeth hon.
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Mae Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol) y DU 199420 yn cynrychioli sut mae Cyfarwyddyd
Cynefinoedd yr UE yn ymdoddi yn neddfwriaeth y DU. Yr hyn sy’n bwysig yw bod y ddeddfwriaeth yn
gorfodi Defra a chyrff cadwraeth natur i gydymffurfio â Chyfarwyddyd Cynefinoedd yr UE mewn cysylltiad
â diogelu cynefinoedd a rhywogaethau sy’n bwysig ar lefel y CE mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
(ACA), safleoedd Natura 2000 yn ogystal â Rhywogaethau a Ddiogelir yn Ewrop ym mhob safle.

Mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU (CGB DU)16 yn pennu targedau ar gyfer diogelu a gwella
cynefinoedd coetir cynhenid a rhywogaethau coetiroedd sy’n flaenoriaeth. Mae CGD DU yn tarddu o’r
Cytundeb am Amrywiaeth Biolegol (CAB), sef elfen bwysig yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig
ym 1992 am yr Amgylchedd a Datblygu a gynhaliwyd yn Rio de Janeiro. Fe’i gelwir hefyd yn ‘Uwch-
gynhadledd Rio’.

Dogfen fframwaith ‘Gwarchod Bioamrywiaeth - Dull y DU’ (Hydref 2007)21 gan Bartneriaeth
Bioamrywiaeth y DU oedd ymateb Llywodraeth y DU i erthygl 6A y CAB ac mae’n amlygu’r camau isod
fel blaenoriaethau:

• Diogelu’r safleoedd gorau ar gyfer bywyd gwyllt

• Targedu camau ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd sy’n flaenoriaeth

• Ymgorffori’r arfer o ystyried gwasanaethau bioamrywiaeth ac ecosystemau ym mhob polisi 
a phenderfyniad perthnasol.

Mae’r Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (CGBLl) yn tarddu o CGD y DU. Mae’r rhain yn aml,
ond nid bob amser, yn seiliedig ar ffiniau sirol. Drwy weithio mewn partneriaethau, mae’r cynlluniau 
lleol hyn yn ceisio amlygu blaenoriaethau lleol a sut gallent gyfrannu at y rhywogaethau cenedlaethol
ehangach neu Gynlluniau Gweithredu Cynefinoedd. Mae proses y CGBLl yn werthfawr am ei bod yn
rhoi’r cyfle i’r gymuned ehangach gymryd rhan mewn amddiffyn a gwella bioamrywiaeth.

Mae Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (2006)22 yn atgyfnerthu deddfwriaeth
gynharach i roi’r sail gyfreithiol ofynnol ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd yng Nghymru. Mae’n
gorfodi ‘pob awdurdod cyhoeddus i roi ystyriaeth briodol... er mwyn gwarchod bioamrywiaeth’ neu
wella sut y gwarchodir y rhywogaethau a’r cynefinoedd, os oes modd, ar y rhestrau yn adran 42 
a gyhoeddwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol i amlygu cynefinoedd a rhywogaethau y mae’n bwysig 
eu gwarchod yng Nghymru. Drwy sicrhau bod hyn yn cael ei ystyried gan awdurdodau lleol a
chyhoeddus yn rhan naturiol ac annatod o lunio polisïau a gwneud penderfyniadau, bydd hynny’n
cryfhau’r sail gyfreithiol ar gyfer cymryd camau ynghylch bioamrywiaeth.

Deddf Newid yn yr Hinsawdd (2008)23 y DU oedd y fframwaith cyfreithiol hirdymor cyntaf yn y byd i fynd
i’r afael â pheryglon y newid yn yr hinsawdd. Mae gan y ddeddfwriaeth oblygiadau sylweddol i
goedwigaeth a rheoli coedwigoedd gan mai rheoli carbon yn well a chreu economi carbon isel yw’r
ddwy nod allweddol sy’n cynnal y Ddeddf. Mae targedau Llywodraeth y Cynulliad i ehangu coetiroedd 
a chreu ffynhonnell adnewyddadwy o bren i Gymru yn ymrwymiadau o bwys tuag at y targedau
ehangach hyn.
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1.3.5 Strategaeth Coetiroedd i Gymru
Mae Coetiroedd i Gymru yn cydnabod ac yn cefnogi cyfraniad coedwigoedd a choetiroedd tuag at
fioamrywiaeth. Maent yn gorchuddio 14% o’r tir ac amcangyfrifir bod 15 miliwn o goed y tu allan i
goetiroedd yng Nghymru. Gweledigaeth strategol Coetiroedd i Gymru (2009) o hyd yw:

“I Gymru gael ei hadnabod am ei choetiroedd o ansawdd uchel sy’n harddu’r dirwedd, yn addas i
amgylchiadau lleol ac sydd â chymysgedd amrywiol o rywogaethau a chynefinoedd.”

Mae’r strategaeth yn cydnabod gwerth penodol ein coetiroedd hynafol a chyfoeth y rhywogaethau sy’n
dibynnu ar y cynefinoedd hyn ac mae’n pennu deilliannau penodol sy’n ymwneud â bioamrywiaeth:

• Mae ecosystemau coetiroedd yn iach ac yn wydn

• Mae arferion rheoli coetiroedd yn rhoi stiwardiaeth amgylcheddol o safon uchel

• Mae coetiroedd a choed sydd â gwerth cadwraeth uchel yn cael eu rheoli’n ffafriol

• Cefnogir bioamrywiaeth a rheolir coetiroedd cynhenid yn ffafriol

• Mae coetiroedd a choed yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at gymeriad tirwedd Cymru 
ac at safleoedd o bwysigrwydd treftadaeth a diwylliannol

• Mae coetiroedd a choed newydd a chyfredol yn cyfrannu at reoli dŵr a phridd

• Mae coetiroedd a choed trefol yn cyflwyno amrywiaeth lawn o fanteision.

Yn unol â’r CAB, mae’n cydnabod y berthynas rhwng coetiroedd a phobl drwy nodi bod:

• Mwy o bobl yn byw bywydau iachach o ganlyniad i ddefnyddio a mwynhau coetiroedd

• Cymunedau yn elwa ar goetiroedd a choed. 

I gefnogi’r targedau hyn, mae rhaglen Coetiroedd ar gyfer Dysgu24 wedi’i pharatoi gan Gomisiwn
Coedwigaeth Cymru ar ein rhan. Un o brif amcanion y rhaglen yw gwneud defnydd llawn o goetiroedd 
er mwyn dysgu, cydnabod eu bod yn adnodd cyfoethog ac yn cynnig amgylchedd amlbwrpas i ddysgwyr
o bob oed a chategori. Mae datblygu dysgu yn yr awyr agored yn cynnig manteision ychwanegol i iechyd
a lles yn rhai sy’n cymryd rhan ac mae hefyd yn cynnig cyfleoedd rhagorol i gynnwys bioamrywiaeth.

1.3.6 Strategaethau eraill Llywodraeth y Cynulliad
Mae Cymru’n Un: Rhaglen flaengar ar gyfer llywodraethu Cymru25 yn cydnabod bod gan Gymru
amgylchedd cyfoethog ac amrywiol y mae angen ei ddiogelu a’i wella. Mae’n ymrwymo i gefnogi
coetiroedd cynhenid gan gynnwys creu ‘Coedwig Genedlaethol Cymru sy’n cynnwys coed cynhenid 
i leihau carbon’.

Yn draddodiadol, mae camau ym maes bioamrywiaeth wedi bod yn seiliedig ar fygythiad, prinder 
a gwarchod yr enghreifftiau gorau o gynefinoedd ‘nodweddiadol’ o dan gyfres o gamau 
a rheoliadau cyfreithiol. Mae ymgynghoriad cyhoeddus y Fframwaith Amgylcheddol Naturiol26

a lansiwyd ar 15 Medi 2010 yn hyrwyddo defnyddio gwasanaethau ecosystemau i gymryd camau
ynghylch bioamrywiaeth. Er bod pwysigrwydd gwarchod yr eiconig a’r prin yn cael ei gydnabod,
mae’n ceisio hyrwyddo gwerth ehangach strwythur, swyddogaeth ac elfen ‘gyffredin’ yr
ecosystemau. Dyma gydbwysedd y mae rheolwyr coedwigoedd wedi bod yn ceisio ei gyflawni 
ers cryn amser.
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Mae Strategaeth Amgylchedd Cymru27 a ddilynwyd gan ail Gynllun Gweithredu Strategaeth yr
Amgylchedd (2008-2011)28 yn pennu’r hyn sy’n ategu ymrwymiadau Cymru, y DU a’r byd i: 

• Atal bioamrywiaeth rhag cael ei cholli erbyn 2010 a sicrhau bod nifer ac amrywiaeth genetig 
y rhywogaethau yn cynyddu erbyn 2026

• Sicrhau bod yr amgylchedd ehangach yn fwy ffafriol i fioamrywiaeth drwy reoli’n briodol, 
rhannu llai o gynefinoedd a chynyddu maint a rhyngysylltiad y cynefinoedd. Amserlen 2010

• Sicrhau bod safleoedd sy’n bwysig ar lefel ryngwladol, cenedlaethol a lleol mewn cyflwr digonol 
i gynnal rhywogaethau a chynefinoedd sydd wedi’u neilltuo ar eu cyfer. Amserlen 2010-26

Mae Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru29 yn rhan o’n hymagwedd newydd tuag at fioamrywiaeth a
gwarchod byd natur ac mae’n egluro’r swyddogaethau, y gorchwylion a’r prosesau yr ystyrir eu bod
yn hanfodol er mwyn gwarchod a gwella bioamrywiaeth yng Nghymru. Mae hefyd yn fanteisiol am
ei fod yn cynnig pwynt cyfeirio cyffredin i bawb yng Nghymru ynghylch bioamrywiaeth, boed yn
unigolion, yn sefydliadau neu’n adrannau yn y llywodraeth. Mae’r fframwaith yn amlygu
pwysigrwydd ymateb i’r newid yn yr hinsawdd a phwysau eraill ar fioamrywiaeth fel adeiladu a
datblygu, coedwigaeth amhriodol a rhywogaethau ymledol. Cynigir hefyd heriau allweddol o ran
cyflawni targed Strategaeth Amgylchedd Cymru 2026, gan gynnwys hyrwyddo dulliau rheoli
coedwigoedd yn dda a chynhyrchu pren yn gynaliadwy. Cymerir camau cydlynol ynghylch
bioamrywiaeth gan nifer o Grwpiau Ecosystem a Grŵp o Arbenigwyr Rhywogaethau, gan gynnwys
Grŵp Ecosystem Coetiroedd.

Mae Cynllun Gofodol Cymru30 yn amlygu’r heriau sy’n gysylltiedig â hyrwyddo bywyd gwyllt a
bioamrywiaeth am resymau cynhenid yn ogystal ag er mwyn rhoi mwynhad i bobl drwy gynyddu
nifer a gwella ansawdd safloedd natur ar draws pob ardal yn y Cynllun Gofodol, yn enwedig mewn
ardaloedd trefol.

1.3.7 Gyrwyr economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol eraill
Mae Dangosyddion Coedwigaeth Gynaliadwy'r DU (2002)34 yn grŵp pwysig o yrwyr sy’n canolbwyntio
ar sut mae coetiroedd yn cyfrannu at nodau a thargedau CGD y DU. Mae’r dangosyddion
bioamrywiaeth yn cynnwys: coetiroedd hynafol, ardaloedd a chyflwr coetiroedd cynhenid, cyfoeth a
digonedd fflora a ffawna, yn ogystal ag amrywiaeth ac adfywio naturiol. Mae’r dangosyddion yn rhoi
arweiniad clir am agweddau ehangach bioamrywiaeth a’u perthnasedd i’r gymuned leol a’r
gymuned fyd-eang yn ogystal. Yn 2010, sefydlwyd cyfres o Ddangosyddion Rheoli Coedwigoedd yn
Gynaliadwy (2010)32 i ddisodli’r dangosyddion gwreiddiol. Mae’r dangosyddion newydd yn
adlewyrchu datblygiadau fel coedwigoedd sy’n cynnal un rhywogaeth i goedwigoedd mwy
amrywiol, gwneud mwy o ddefnydd ailgynhyrchu naturiol a chynnydd o ran byd natur mewn
coetiroedd. Maent hefyd yn edrych yn benodol ar rywogaethau sydd o dan fygythiad mewn
coedwigoedd, yn ogystal â phwysleisio’r angen i hel gwybodaeth am adnoddau geneteg coetiroedd.

Gall rheolwyr coetiroedd gyfrannu at fioamrywiaeth drwy: 

• Warchod ac, os yw’n ymarferol, cynyddu poblogaethau ac amrywiaeth naturiol y rhywogaethau
brodorol yn ogystal ag ansawdd cynefinoedd bywyd gwyllt ac ecosystemau mewn coetiroedd 

• Helpu i warchod a gwella rhywogaethau, cynefinoedd ac ecosystemau sydd o dan fygythiad 
ac sydd o bwysigrwydd rhyngwladol a chenedlaethol yn ogystal â chynefinoedd sy’n nodweddu
ardaloedd lleol 

• Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd a’u cysylltiad â gwarchod bioamrywiaeth coetiroedd
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Safon a Chanllawiau Coedwigaeth y DU (2004 - mae’n cael ei adolygu ar hyn o bryd)33 yw ymagwedd
ffurfiol Llywodraeth y DU tuag at goedwigaeth gynaliadwy. Mae’n cynnal strategaeth coedwigaeth
pob un o wledydd datganoledig y Deyrnas Unedig ac sydd hefyd yn cofleidio polisi coedwigaeth
ffurfiol Llywodraeth San Steffan i hyrwyddo:

• Ffyrdd cynaliadwy o reoli’r coed a’r coetiroedd sydd gennym

• Rhaglen sy’n cynyddu nifer ein coed yn barhaus er mwyn cynyddu’r llu o fanteision amrywiol 
y mae coedwigoedd yn eu cynnig

Yn hanfodol o safbwynt bioamrywiaeth coetiroedd, mae’r safon yn rhoi arweiniad am reoli
coetiroedd lled-naturiol, yn diffinio targedau allweddol o ran cynnal ac adfer amrywiaeth ecolegol 
yn ogystal â chynnal a gwella gwerth estheteg. Mae’n amlygu’r angen (lle mae’n ymarferol) i gynnal
poblogaethau rhywogaethau cynhenid ac yn rhoi coetiroedd yn flaenllaw mewn amcanion ehangach
CGD y DU. Mae’r saith Canllaw ar gyfer y safon yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd, gan gynnwys
‘bioamrywiaeth’.

1.3.8 Crynodeb
Gyda’i gilydd, mae’r gyrwyr polisi eang a chyflwr bioamrywiaeth yng Nghymru yn dangos yn glir:

• Bod diogelu a gwarchod bioamrywiaeth yn elfen graidd yn yr egwyddor o reoli coedwigoedd 
yn gynaliadwy sy’n arwain pob polisi a rhaglen sy’n ymwneud â choedwigoedd

• Bod angen mynd i’r afael â materion fel newid yn yr hinsawdd a’r adar yng Nghymru sydd 
ar y rhestr goch os ydym am gyflawni’r targedau ar gyfer 2026

• Bydd ehangu bioamrywiaeth yn cael ei hyrwyddo’n rhan gadarnhaol ac integredig o reoli
coetiroedd yng Nghymru er budd pobl Cymru yn ogystal ag er mwyn bodloni ein hymrwymiadau
cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol

• Mae rheoli coedwigoedd a choetiroedd yn cyfrannu at gyflawni’r targedau newydd y mae’r 
UE wedi ein hymrwymo iddynt erbyn 2020, 2030 a thu hwnt  

• Mae bioamrywiaeth coetiroedd yn bwysig er mwyn rhoi manteision sy’n mynd y tu hwnt 
i warchod amrywiaeth yn unig ac mae’n cynnwys, er enghraifft, gwasanaethau ecosystem

• Dylai amcanion bioamrywiaeth fod yn rhan o drefniadau rheoli pawb sy’n gysylltiedig 
â choetiroedd er mwyn cynnal ecosystemau iach a gwydn mewn coetiroedd

• Mae angen i goetiroedd a choedwigoedd fod yn ddigon hyblyg i adael i fioamrywiaeth addasu 
i newid yn yr hinsawdd

• Mae angen i safleoedd arbennig a amlygwyd oherwydd eu bioamrywiaeth bwysig gael eu
rheoli’n ffafriol; mae ‘safleoedd arbennig’ yn cynnwys ACA, ADA, RAMSAR, SoDdGA a ‘safleoedd lleol’

• Mae angen rheoli a rhoi sylw penodol i rywogaethau sy’n flaenoriaeth 

• Mae angen cyfuno yn hytrach na rhannu cynefinoedd er mwyn gwella’r cysylltiad rhwng
cynefinoedd lled-naturiol

• Mae angen rheoli rhywogaethau ymledol nad ydynt yn gynhenid i wrthsefyll eu heffaith negyddol
ar y fioamrywiaeth gynhenid

• Dylid ystyried gwerth bioamrywiaeth coed unigol a grwpiau ohonynt wrth wneud penderfyniadau
am safleoedd tir Llwyd a datblygiadau newydd, gan gynnwys y rhai mewn ardaloedd trefol
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2: Cefndir
2.1 Bioamrywiaeth yng Nghymru
Bioamrywiaeth (talfyriad o amrywiaeth biolegol) yw ‘amrywiaeth bywyd’ ar y ddaear. Mae gan goed 
a choetiroedd rôl hanfodol er mwyn gwarchod bioamrywiaeth yng Nghymru. Maent yn rhoi bwyd a
chynefinoedd i rywogaethau sy’n byw mewn coetiroedd yn benodol. Coetir yw’r man lle mae’r gymuned
ar ei chryfaf fel arfer ac mae’n gallu cynnal y biomas mwyaf a lefel uchaf y fioamrywiaeth.

Mae gan Gymru gyfraniad penodol ac arbennig i’w wneud tuag at warchod bioamrywiaeth gan fod
yma dirwedd amrywiol sy’n cynnwys sbectrwm o gategorïau sy’n amrywio o gynefinoedd morydol 
i fynyddoedd. A hithau ar ochr orllewinol ynys Prydain ac yn meddu ar arfordir estynedig, mae’n elwa 
ar hinsawdd gymedrol mwyn gan olygu bod bioamrywiaeth Cymru yn gyfoethog ac yn amrywiol.
Golyga hefyd mai yma yw’r ffin ogleddol i lawer o rywogaethau’r Canoldir.

Fodd bynnag, mae angen sicrhau bod y dirwedd yn cael ei rheoli’n briodol er mwyn diogelu
bioamrywiaeth yn gyffredinol. Mae canlyniadau Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth diweddaraf 
y DU (1994) yn cadarnhau hyn. Er bod 30 y cant o gynefinoedd blaenoriaeth yng Nghymru mewn 
cyflwr sefydlog neu’n gwella, roedd 46 y cant o gynefinoedd yn dirywio. Hefyd, er bod 22 y cant 
o rywogaethau yn sefydlog neu’n cynyddu, roedd 18 y cant ohonynt yn gostwng, roedd 7 y cant wedi’u
colli ac roedd prinder gwybodaeth glir am 45 y cant ohonynt. Bydd gwelliannau yn y dyfodol yn cael 
eu cofnodi o dan System Cofnodi Camau Bioamrywiaeth (BARS).34

Datblygiad newydd wrth asesu gwerth cynefinoedd yw edrych yn fanylach na’u cyflwr ac ystyried cyflwr
matrics y coetiroedd ac i ba raddau y maent yn gysylltiedig â chynefinoedd eraill. Mae effeithiau posibl 
y newid yn yr hinsawdd hefyd yn ffactorau pwysig fydd yn effeithio ar amrywiaeth y planhigion a
rhywogaethau anifeiliaid. Mae Menter Darwin35 wedi llunio canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau o fynd i’r
afael â newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth. Yn ogystal â phwysleisio bod gwarchod ac adnewyddu
coedwigoedd, gwlypdiroedd a mawndiroedd yn flaenoriaeth, maent yn cynnwys yr angen i:

• Gymryd camau i gynnal amrywiaeth enetig gan fod hyn yn cynorthwyo poblogaethau i ymateb 
yn well i newid cyflym yn yr hinsawdd

• Ystyried y dirwedd ehangach, amlygu bylchau yn rhwydwaith yr ardaloedd estynedig cyfredol 
a chynyddu neu gynnal cysylltedd a symudedd y rhywogaethau targed

Yn rhan o’r cynlluniau i ehangu coetiroedd yng Nghymru, roedd cynllun grant BWW yn annog plannu
coedwigoedd newydd a fyddai’n gwella’r cysylltedd rhwng cynefinoedd yn rhan o amcanion ehangach
Coetiroedd i Gymru. Er gwaethaf yr ysgogiadau i greu coetiroedd mewn rhwydweithiau craidd (darnau
mawr o goetiroedd wedi cysylltu’n agos â’i gilydd) a rhwydweithiau canolog (sy’n cynnwys darnau llai 
o gynefinoedd a rhwydwaith mwy estynedig) i wella rhwydwaith y coetiroedd hynafol a dail llydan, 
ni wnaeth hyn ddylanwadu’n sylweddol ar ble roedd coetiroedd newydd yn cael eu creu. Daeth cynllun
BWW i ben ddiwedd 2010 a bydd y rhaglen creu coetiroedd newydd yn parhau o dan Gynllun Creu
Coetiroedd Glastir. Bydd cysylltedd rhwng cynefinoedd coetiroedd yn cael ei ystyried ar lefel cynllun 
yn hytrach na pharhau i ysgogi ar raddfa macro.
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2.1.1 Ecosystemau coetiroedd iach 
Mae angen rheoli ecosystemau coetiroedd gwydn yn gynaliadwy sy’n cyflawni cyfres o amcanion yn
hytrach na’u rheoli ar gyfer ‘bioamrywiaeth’ yn unig. Mae’r cynaliadwyedd hwn wedi bod yn thema
ganolog wrth lunio pob polisi a rheoli coedwigoedd a choetiroedd a bydd yn parhau i fod wrth wraidd
camau yn y dyfodol. Roedd elfen farchnata amlwg yn y polisïau coedwigoedd cynharach gan olygu bod
dewis cyfyngedig o rywogaethau coed mewn safleoedd oed cyfartal, a hynny’n aml ar dir ymylol
(safleoedd uchel, llai ffrwythlon sy’n agored i’r elfennau). Lle bo’n bosibl, mae polisïau cyfredol yn ceisio
cynnal amrywiaeth y rhywogaethau ar lefel y safleoedd. Maent hefyd yn ceisio cynnal neu gynyddu
cynhyrchedd ledled Cymru gan fod hyn yn elfen allweddol yn y cynllun strategol ar gyfer economi
Cymru. Bydd gwella strwythur ac amrywiaeth y rhywogaethau yn cryfhau nodweddion bioamrywiaeth
coetiroedd Cymru ac yn cynyddu gwerth eu tirwedd a manteision cymdeithasol i bobl (h.y. cyflwyno
gwasanaethau ecosystem).

Dyma rai o feini prawf Kirby36 ar gyfer amodau coetiroedd iach:

• Peidio â cholli ardaloedd coetiroedd neu leihau ardal lled-naturiol

• Amrywiaeth strwythurol, gan gynnwys 10-25% o dyfiant ifanc (atgynhyrchu) 

• Hen goed neu goed marw

• Lle agored parhaol a thros dro

• Digon o atgynhyrchu naturiol i ail-lenwi’r canopi

• Nid yw pori yn effeithio ar atgynhyrchu

• Cadw fflora daear lled-naturiol a chynefinoedd bychain

2.1.2 Bioamrywiaeth mewn hinsawdd sy’n newid 
Mae Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru yn amlygu’r her o ymateb i’r newid yn yr hinsawdd ac mae’n
seiliedig ar adroddiad TEEB (Economegau Ecosystemau a Bioamrywiaeth), ‘Climate Issues Update’ 37.
Roedd yr adroddiad yn pwysleisio na allwn ymateb i’r newid yn yr hinsawdd heb atal bioamrywiaeth.
Bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ein tirwedd yn ogystal â nifer ac amrywiaeth rhywogaethau
a chynefinoedd. Er nad yw’r deilliannau yn hysbys ar hyn o bryd, mae’r fframwaith yn cynghori y bydd
ecosystemau a bioamrywiaeth o dan bwysau.

Mae tiroedd Cymru yn amrywio’n helaeth ac mae’r môr yn dylanwadu’n sylweddol arnynt. Fodd bynnag,
yn ôl Nodyn Ymchwil 30141 y Comisiwn Coedwigaeth, rydym am gael:

• Hafau cynhesach a gaeafau mwynach

• Bydd y glaw a gawn yn newid ac yn arwain at hafau sychach, yn enwedig yn ardaloedd y dwyrain 
a’r de, a bydd gaeafau gwlypach ledled Cymru

• Byddwn yn dioddef sychder yn amlach ledled Cymru, yn enwedig yn y de

• Byddwn yn dioddef glaw mwy dwys yn amlach yn y gaeaf gan gynyddu’r posibilrwydd o lifogydd,
tirlithriadau, priddoedd gwlypach a pherygl o erydu pridd a gwaddodi dyfrgyrsiau 

• Llai o oerni yn y gaeaf a llai o ddiwrnodiau rhewllyd

• Newidiadau yn hinsawdd y gwynt, gyda’r posibilrwydd o wyntoedd cryfion yn amlach
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Mae goblygiadau amlwg ar gyfer coetiroedd a choed. Er y gall hyn gynorthwyo rhai coed i dyfu mewn
hinsawdd gynhesach, mae hefyd yn golygu bydd iechyd ecosystem cyffredinol coetiroedd o dan bwysau
oherwydd:

• Cynnydd yn niferoedd y ceirw a gwiwerod llwyd o ganlyniad i lai o farwolaethau yn y gaeaf 
gan achosi mwy o ddifrod i goetiroedd a choed

• Mwy o blâu pryfed a chynnydd yn y poblogaethau dros y gaeaf

• Amrywiaeth ehangach o bathogenau a phryfed yn effeithio ar goed

• Perygl cynyddol o danau mewn sychder

Mae rhannu cynefinoedd naturiol yn effeithio ar allu rhywogaethau i symud pan fo amodau eu
hamgylchedd naturiol yn newid. ‘Lle hinsawdd’ neu ‘amlen hinsawdd’ yw’r enw am yr amgylchedd hwn.
Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi dadansoddi cysylltedd rhwng cynefinoedd i amlygu rhwydweithiau
o gynefinoedd lled-naturiol ledled Cymru. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall y problemau sy’n gysylltiedig â
rhannu cynefinoedd i rywogaethau prin. Bydd hefyd yn amlygu lle gallwn wella, yn enwedig yn ein
targedau i ehangu coetiroedd a gwella cyflwr rhagor o goetiroedd. Un anfantais sy’n gysylltiedig â
gwella cysylltedd rhwng cynefinoedd yw bod hyn yn cynorthwyo ceirw a gwiwerod llwyd i ymledu gan
effeithio’n sylweddoli ar iechyd ecosystem y coetiroedd.

2.1.3 Rôl bioamrywiaeth coetiroedd yng Nghymru 
Ecosystemau coetiroedd
Gall coetiroedd sy’n meddu ar strwythur priodol, cyfansoddiad o rywogaethau ac amrywiaeth enetig,
fod yn ecosystemau allweddol sy’n rhoi cynefinoedd addas i amrywiaeth o fflora a ffawna yn ogystal â
chynnal cadwyni bwyd cyflawn. Gallent gyflwyno gwasanaethau ecosystem arwyddocaol: cynnal a
chadw ansawdd y dirwedd, diogelu priddoedd ac afonydd, atafael carbon a rhyddhau ocsigen i wella
ansawdd yr aer. Mae gan goetiroedd hefyd rôl hollbwysig wrth gyfrannu at economi a diwylliant
cymunedau yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ddysgu ac annog cymunedau i gymryd rhan. Mae datblygu
ecosystemau coetiroedd sy’n cynnal amrywiaeth o blanhigion isdyfiant yn rhoi ffynonellau bwyd
ychwanegol fel cnau a ffrwythau i amrywiaeth o rywogaethau ffawna.

Ansawdd tirwedd
Cafodd chwyldro diwydiannol Prydain effaith enfawr ar fannau lleol yng Nghymru. Roedd hyn yn
arbennig o wir yn ne Cymru lle manteisiwyd yn sylweddol ar lo, gan adael tirwedd hyll yn llawn
safleoedd ac ysbail glo brig.

Mae cynlluniau plannu coed wedi bod yn ffyrdd gwych o adnewyddu tirwedd ar waith o’r fath39, 
a hefyd er mwyn adennill safleoedd tirlenwi40, tiroedd Llwyd neu ardaloedd o ddiffeithdra trefol. Maes 
o law, mae’r dirwedd goediog yn rhoi cynefinoedd i fywyd gwyllt a ffynonellau pren. Mae hefyd yn
gwella amrywiaeth a golwg y dirwedd yn ogystal â chreu swyddi hamdden yn lleol ac yn genedlaethol.

Diogelu priddoedd a dŵr
Bu datgoedwigo sylweddol dros y rhan helaeth o Gymru yn sgil anghenion amaethyddol 
a diwydiannol41. Gall effeithiau dilynol glaw ar safleoedd agored a diamddiffyn achosi podsoleiddio 
a cholli maetholion pridd drwy drwytholchi42, gan amharu ar werth cynhenid y dirwedd a strwythur 
a swyddogaeth y pridd.
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Mae coed yn gallu diogelu priddoedd yn wych a gall coed o wahanol oedran atal a chasglu llawer iawn o
waddod43. Gall y gwaddod hwn anweddu gan leihau effeithiau fflachlifoedd. Mae coed yn rhoi maetholion
drwy ddarparu cynefin ar gyfer dadelfennwyr sylfaenol gyda chymorth y maetholion a ailgylchir mewn
ecosystem leol. Mae’r llysieubridd a ddatblygir yn sgil hynny mewn coetiroedd dail llydan yn cryfhau’r
ecosystem leol yn ogystal â hwyluso manteision ehangach cysylltiadau mycorhisol mewn priddoedd44. 
Yn aml, mae amaethyddiaeth yn dibynnu ar ddefnyddio gwrtaith naturiol ac artiffisial sy’n gallu cael eu
golchi i mewn i afonydd pan mae hi’n bwrw glaw. Gall plannu coed yn strategol greu parthau diogelu ac
atal a ‘glanhau’ gormod o faetholion a thrwytholchion mewn priddoedd45.

Rhagwelir y bydd rhagor o lifogydd yn y dyfodol ac mae ymchwil wedi dangos bod gan goed a
choetiroedd rôl bwysig o ran atal. Maent yn helpu safleoedd uchel strategol i gadw dŵr ac yn rhwystro
rhywfaint o ddŵr drwy ei drydarthu. Maent hefyd yn arafu llif y dŵr llawn llaid sy’n mynd i afonydd gan
leihau effaith llygryddion mewn dŵr ffo15.

Dysgu a chymunedau
Mae’r lefel uchel o amrywiaeth fiolegol mewn
coetiroedd yn golygu eu bod yn ddelfrydol 
ar gyfer dysgu ac ymgysylltu â’r gymuned. 
I ddysgwyr ifanc, gellir defnyddio coetiroedd 
i fodloni amcanion addysgiadol y Cwricwlwm
Cenedlaethol yng Nghyfnodau Allweddol 1 
a 246 ar gyfer gweithgareddau fel adnabod
rhywogaethau a chynefinoedd, mapio 
a gwaith arolwg.

Gall gweithgareddau fod yn gyfle i’r gymuned
warchod byd natur mewn coetiroedd. Gellir
gwneud hyn drwy eu cynnwys mewn tasgau
sefydlu ymarferol fel plannu coed47, dylunio
coetiroedd48 a chreu cynefin, yn ogystal â
thrwy gynnig cyfleoedd i wardeinio49,50

a rhwydweithio’n wirfoddol.

Mae Asesiad Ecosystemau’r Mileniwm yn nodi
bod Ecosystemau a Lles Dynol - Cyfosodiad
Bioamrywiaeth (2005)51 yn yrrwr polisi 
o bwys oherwydd ei gydnabyddiaeth fod:

‘... bioamrywiaeth o les i bobl yn fwy
cyffredinol na thrwy ei chyfraniad at les
materol a bywoliaethau. Mae bioamrywiaeth
yn cyfrannu at ddiogelwch, gwydnwch,
cysylltiadau cyhoeddus, iechyd a rhyddid i
wneud dewisiadau a chymryd camau.’ 
Mae’r adroddiad hefyd yn datgan mai -
‘newid cynefinoedd, newid yn yr hinsawdd,
rhywogaethau estron ymledol, gorddefnyddio
a llygredd yw’r gyrwyr uniongyrchol pwysicaf
sy’n achosi colli bioamrywiaeth a newidiadau i
wasanaeth yr ecosystem’. Plât 1. Mixed woodland in the Afan Valley rejuvenating a landscape.
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2.2 Y sefyllfa yng Nghymru 

2.2.1 Maint a dosbarthiad coetiroedd yng Nghymru
Dim ond 14% o dir Cymru sydd wedi’i orchuddio gan goed. Mae hyn yn cyferbynnu â 37%52 ar
gyfartaledd ar draws Ewrop (heb gynnwys taleithiau yn Ffederasiwn Rwsia). Heb gynnwys y DU, mae
coedwigoedd yn gorchuddio rhwng 28% a 67% o wledydd eraill Ewrop. Mae dosbarthiad (gweler
atodiad 3) a natur ein coetiroedd yn adlewyrchu daearyddiaeth a phriddoedd ardaloedd cyfagos y
coetiroedd, aneddiadau blaenorol a chyfredol, amcanion rheoli’r tiroedd yn y gorffennol ac ar hyn o bryd
yn ogystal â pherchnogaeth. Er enghraifft, gall coetiroedd dail llydan sy’n cyd-redeg ar hyd afonydd
adlewyrchu anawsterau wrth geisio amaethu glannau serth41, tra bod coed conwydden ar ucheldir yn
adlewyrchu’r rhywogaethau sydd am fod ar safleoedd agored â phriddoedd sy’n draenio’n wael a heb
lawer o faethiad42.

Mae map dros dro Rhestr y Goedwigaeth Genedlaethol yn seiliedig ar ddadansoddiad yn 2006 o luniau
a gymerwyd o’r awyr, cynlluniau grant coetiroedd (1990 i 2010) a data synhwyro o hirbell 2009. Mae
wedi amlygu bod 304,000 hectar o goetiroedd yng Nghymru yn 2010. Mae hyn 20,000 hectar yn uwch 
o gymharu â’r 284,000 hectar yn y ffigurau sydd wedi’u cyhoeddi ar hyn o bryd. Fodd bynnag, nid yw’r
20,000 hectar ychwanegol yn cynrychioli unrhyw newid o bwys o ran ardaloedd coedwigoedd gan mai
gwelliannau mewn technoleg sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r gwahaniaeth (rhwng 1998 a 2010),
oherwydd ei bod yn gallu cynnwys y coetiroedd oedd yn bodoli ym 1998 ond na chafodd eu hamlygu 
yn Rhestr Genedlaethol y Coetiroedd a Choed a gynhaliwyd ar y pryd.

Ystyrir bod mwy o amrywiaeth biolegol mewn rhai coetiroedd dail o gymharu â choed conwydden. Fodd
bynnag, mae’r farn hon hefyd yn adlewyrchu systemau rheoli llannerch hanesyddol mewn coedwigoedd
conwydden. Ar ben hynny, ystyrir bod gan rai coetiroedd lled-naturiol hynafol fwy o amrywiaeth fiolegol
na rhai coetiroedd dail llydan a reolir yn gylchdroadol.

2.2.2 Coetiroedd cynhenid 
Mae coetiroedd cynhenid wedi’u dosbarthu fel coetiroedd lle mae rhywogaethau cynhenid i’w canfod
mewn dros 50% o’r canopi h.y. y rhywogaethau hynny a goloneiddiodd Gymru heb gymorth dynol
oddeutu 11,000 o flynyddoedd yn ôl ar ddiwedd y cyfnod rhewlifol diwethaf54. Fodd bynnag, derbynnir
bod rhai o’r rhywogaethau sy’n gwneud cyfraniadau sylweddol tuag at gynhyrchu pren ar hyn o bryd, yn
bresennol yn ystod y cyfnod rhyng-lewlifol diwethaf55. Dyma’r nod a geisir ar gyfer dyfodol coetiroedd
cynhenid yn Coetiroedd i Gymru:

‘Cefnogir bioamrywiaeth a rheolir coetiroedd cynhenid yn ffafriol’:

Yn ôl yr amcangyfrif diweddaraf56, mae 109,556 hectar o goetiroedd cynhenid yng Nghymru. Mae hyn yn
cynrychioli 5.2% o wyneb tiroedd Cymru a 38% o goetiroedd Cymru. Mae 81,000 ha ohono yn goetir lled-
naturiol ac mae 29,000 ha yn goetir cynhenid a blannwyd. Tirfeddianwyr preifat sy’n berchen ar y coetir
cynhenid hwn yn bennaf (86%) ac mae’n cynnwys coetiroedd bychain yn gyffredinol (mae dros draean
o’r coetiroedd hynafol mewn coetiroedd sy’n cynnwys llai na 10 hectar).

Mae gwerth coetiroedd i fioamrywiaeth yn dibynnu ar y drefn reoli. Y tu allan i AGWE, 22% o goetiroedd
yn rhan o gynllun grant i goedwigoedd; amcangyfrifir nad yw llawer o’r 147,000ha o goetiroedd sy’n
weddill yn cael eu rheoli i raddau helaeth. Gan mai coetir cynhenid yw dros hanner y coetir y tu allan i
AGWE, mae’n golygu nad yw cyfran helaeth o’r adnodd yn cael ei reoli’n ddigonol. Yn amlach na
pheidio, mae diffyg rheoli yn arwain at gau coetiroedd canopi, prinder amrywiaeth o ran oed y coed a
llai o gyfleoedd i gael bioamrywiaeth o gymharu â choetir a reolir.
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Yn ystod y canrifoedd ar ôl Oes ddiwethaf yr Ia, datblygodd llawer o Gymru’n goetiroedd - neu’r ‘coed
gwyllt’. Dechreuwyd clirio ein coedwigoedd cynhenid filoedd o flynyddoedd yn ôl a dim ond yn ystod 
y 80 mlynedd diwethaf y mae’r dirywiad mewn coetiroedd wedi’i atal a’i wrthdroi yn rhannol, er mai
plannu conwydd nad oedd yn gynhenid ar safleoedd ymylol oedd y gwaith hwn yn bennaf. Dros yr
ugain mlynedd diwethaf ac ers cyflwyno Polisi Dail Llydan ym Mhrydain Fawr ym 1985, bu cryn ymdrech 
i greu coetiroedd cynhenid newydd gan gynnwys darparu cymorth grant wedi’i dargedu i blannu
coetiroedd newydd a rheoli coetiroedd cynhenid oedd wedi’u hesgeuluso.

Coetiroedd hynafol
Diffinnir coetir hynafol fel tir sydd wedi’i orchuddio gan goed ers o leiaf 1600 AD ac a allai fod yn goetir
lled-naturiol neu’n goetir hynafol a ailblannwyd57. Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn
Coedwigaeth Cymru ar hyn o bryd yn diweddaru’r Rhestr o Goetiroedd Hynafol drwy ddefnyddio mapiau
Epoch 1 o’r 1800au.

Coetiroedd hynafol lled-naturiol
Mae’r coetiroedd hyn wedi cael eu rheoli’n barhaus fel coetiroedd lled-naturiol ar safleoedd. Mae’r coed
a’r llwyni yn gynhenid yn y safle ac, ar y cyfan, nid ydynt yn amlwg wedi’u plannu. Mae ganddynt lefel
uchel o fioamrywiaeth ecolegol sy’n cynnal cyfran helaeth o fflora a ffawna coetiroedd prin. Mae’r rhain
yn aml yn cynnwys y rhai nad ydynt yn gallu ymledu rhyw lawer gan olygu mai dyma ein math pwysicaf
o goedwig.

Coetiroedd hynafol a ailblannwyd
Dyma’r coetiroedd lle mae’r coed cynhenid gwreiddiol wedi cael eu torri ac mae coed eraill wedi’u
plannu i gymryd eu lle. Yn amlach na pheidio, conwydd yw’r rhain a blannwyd yn ystod yr 20fed ganrif.
Cyfeirir at y rhain fel Plannu ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol (PAWS) ac maent i’w gweld ledled Cymru.
Mae Ffigur 1 (isod) yn dangos cysylltiad agos a nodweddiadol rhwng ASNW, coetiroedd lled-naturiol a
safleoedd PAWS.
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Ffig 1: Map o ASNW, coetiroedd lled-naturiol a PAWS yn Nyffryn Gwy Isaf, de-ddwyrain Cymru.

Mae'r map yma'n seiliedig ar ddeunydd yr
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heb ganiatâd yn torri Hawlfraint y Goron a
gall hyn arwain at erlyniad neu achos sifil.
Comisiwn Coedwigaeth
Rhif Trwydded AO 100025498.2010

Rhestr o Goetiroedd Hynafol 2004
Ardal Dyffryn Gwy

Coetiroedd Lled-naturiol  a Hynafol

Planhigfa ar Safleoedd o Goetiroedd Hynafol
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Mae coetiroedd cynhenid newydd yn cael eu creu ar gyfradd o tua 340 ha/bl ar dir preifat drwy BWW.
Mae coetiroedd cyfredol nad ydynt yn gynhenid yn cael eu troi’n goetiroedd cynhenid ar AGWE yn
bennaf. Mae hyn yn rhan o darged i amlygu ardaloedd hynafol o’r fath a’u troi’n goetiroedd cynhenid
erbyn 31/3/11 yn ogystal â thrawsnewid 5,000 ha o goetiroedd o’r fath erbyn 2025.

Ar hyn o bryd, mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn blaenoriaethu safleoedd PAWS i’w hadfer ar yr AGWE
gyda’r nod o adfer 1000 hectar erbyn 2012.

Mae’r rhywogaethau a welir yng nghoetiroedd cynhenid Cymru hefyd yn adlewyrchu nodweddion y tir
a’r lleoedd lle maent yn cael eu canfod. Mae Tabl 1 yn dangos pum categori a gymharwyd â’r mathau
yng Nghynllun Gweithredu’r Cynefinoedd (HAP) a ddadansoddwyd fesul ardal.

2.2.3 Cynefinoedd coetiroedd blaenoriaeth 
Mae CGB y DU yn amlygu pum math o goetir sy’n flaenoriaeth yn ogystal â phorfeydd coed, 
tiroedd parciau a gwrychoedd:

Coetiroedd derw ar ucheldir 
Derwen sesil (Quercus petrea) a derwen pendunculate lleol (Quercus robur) sydd i’w gweld yma’n
bennaf. Amcangyfrifir bod rhwng 70,000 a 100,000 ha o goetiroedd derwen ar ucheldir ym Mhrydain58,
ac mae 40-50% o’r rhain yng Nghymru. Maent yn amlwg iawn yn Eryri lle ceir oddeutu 38,000 ha ohono,
gan gynnwys pren derw sydd o bwysigrwydd rhyngwladol59. Mae’r cynefinoedd arbenigol hyn i’w gweld
yn aml ar diroedd dros 250 m o uchder ar briddoedd cymharol dlawd, ond maent yn gartref i gyfran
helaeth o boblogaethau Ewropeaidd a byd-eang o fflora a ffawna cysylltiedig. Mae’r glaw sy’n syrthio
hefyd yn rhoi’r amodau ar gyfer casgliad cyfoethog o fwsog, llysiau’r afu a rhedyn.

Heblaw am bwysigrwydd Ewropeaidd a byd-eang y cynefin hwn, coetir derwen ar ucheldir yw’r coetir
cynhenid mwyaf cyffredin yng Nghymru. Yn ogystal â chynorthwyo coed eraill fel gwernen, onnen,
collen, celyn a cherdin, cofnodir bod gan dros 500 rhywogaeth o blanhigion ac anifeiliaid gysylltiad â’r
cynefin pwysig hwn. Mae hyn yn cynnwys 35 rhywogaeth a ystyrir yn flaenoriaethau ar gyfer gwarchod
yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU. 

Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn cyhoeddi rhestr o safleoedd coed derwen ar ucheldir yng Nghymru60.  

Math o goetir ( > 2 ha) Arwynebedd (ha) Arwynebedd (%)

Derwen/bedwen ar ucheldir 22,187 24.0

Onnen ar ucheldir 12,253 13.2

Gwlyb 10,174 11.0

Collddail cymysg ar dir isel 26,581 28.7

Ffawydden 2,221 2.4

Methwyd â’i ddyrannu yn ôl math HAP 19,069 20.6

Cyfanswm 92,485 100.0

Tabl 1. Coetiroedd cynhenid yng Nghymru sy’n fwy na 2 ha wedi’u dyrannu yn ôl mathau HAP 
(Finch et al., 2008)
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Coetiroedd onnen cymysg ar ucheldir 
Mae’r coetiroedd hyn yn gysylltiedig â phriddoedd sylfaen cyfoethog (alcalïaidd) sydd wedi’i ddraenio’n
dda. Mae’r rhain yn gysylltiedig ag ucheldiroedd yng ngorllewin a gogledd Prydain ond maent hefyd i’w
gweld ar briddoedd asid sydd heb eu draenio’n dda lle ceir clytiau o faetholion. Mae coetiroedd onnen
cymysg ymysg ein cynefinoedd mwyaf amrywiol ar ucheldir ac yn ffafrio rhywogaethau eraill o goed,
blodau a chennau cynhenid.  

Er mai’r onnen yn coloneiddio’n rhydd (Fraxinus excelsior) sydd i’w gweld yno’n bennaf, gall coed
bedwen, llwyfen, collen, derw a phisgwydden dail bach bentyrru mewn mannau lleol a gwelir y wernen
hefyd ar ymylon safleoedd gwlypach. Gellir gweld llwyni bychain o ywen hefyd. Er bod cyfansoddiad y
canopi yn gallu amrywio, nid yw fflora’r ddaear yn amrywio cymaint.

Roedd yr asesiad gan Finch et al.56 yn amcangyfrif bod 12,253 ha o goetiroedd onnen cymysg lled-
naturiol ar goetiroedd yng Nghymru. Amcangyfrifir bod hynny’n cynrychioli 25% o’r math hwn o gynefin
yn y DU er eu bod yn gallu cyfuno â choetiroedd ffawydd yn ne Cymru a Dyffryn Gwy Isaf.

Coetiroedd collddail cymysg ar dir isel 
Er nad yw uchder uwch ben lefel y môr yn nodwedd sy’n diffinio’r coetiroedd hyn, maent i’w canfod fel
arfer mewn tirweddau amaethyddol caeedig ar briddoedd sy’n amrywio o asid i gyfoeth sylfaen (alcalin).
Yn nodweddiadol, mae eu harwynebedd yn llai nag 20ha. Gall cyfansoddiad y rhywogaethau canopi
amrywio er bod derw penduculate yn fwy cyffredin ac mae derw sesil i’w gweld yn lleol. Onnen, masarn,
pisgwydd, oestrwydd, llwyfen dail llydan a sugnwyr llwyfen Saesneg yw’r rhywogaethau eraill nodedig.
Nid yw’r fedwen na’r wern i’w gweld yn aml. Mae 130,000-160,000ha o goetiroedd hynafol lled-naturiol
o’r math hwn yn y DU ac mae 26,581 ha o goetiroedd collddail cymysg lled-naturiol yng Nghymru.

Plât 2. Coetir derwen (fel yma ym Mharc Coedwig Afan) yw’r coetir cynhenid mwyaf cyffredin yng Nghymru.
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Coetiroedd ffawydd ac ywen ar dir isel
Mae coetiroedd ffawydd (Fagus sylvatica) yn aml yn gysylltiedig ag amrywiaeth o briddoedd calchaidd
rhanbarthol, ond fe’u gwelir mewn ardaloedd asidig ac alcalïaidd fel ei gilydd. Yng Nghymru, mae’r
coetiroedd cynhenid yn y de yn bennaf ac mae oddeutu 2,221 ha61 ohonynt yn Nyffryn Gwy Isaf. Fodd
bynnag, mae’r ffawydd wedi’u plannu’n aml mewn safleoedd masnachol sydd yn gallu cynnig gwerth
sylweddol erbyn hyn o ran gwarchod. Mae’r ywen (Taxus baccata) yn gydran coetiroedd ar safleoedd
calchaidd ac maent yn aml mewn llwyni bychain. Mae angen cryn dipyn o olau ar rywogaethau’r
ffawydd a’r ywen, felly gall fflora’r ddaear fod yn brin ond mae’n dibynnu ar bwysau o safbwynt pori.
Gall celyn ennill ei blwyf ar y ddaear mewn coetiroedd â llawer o goed ffawydd.

Coetiroedd gwlyb
Mae lefel y dŵr yn nodwedd gyffredin mewn coetiroedd gwlyb, boed hynny yn sgil system ddraenio
gwael yr ardal neu wlybaniaeth y tymhorau. Felly, gall ddigwydd ar draws amrywiaeth o briddoedd 
o asid i alcalein cyfoethog o ran maeth, yn ogystal â phriddoedd organig sy’n brin o faetholion. 
Gall safleoedd fod yn dyfiant ar ochr bryn, corsydd, cyforgorsydd, ffeniau neu hyd yn oed gorlifdiroedd.
Mae natur tymhorol rhai safleoedd yn golygu mai dim ond rhywogaethau sy’n gallu ymdopi â dŵr fel 
y wern, bedw a helyg sy’n gallu bod fwyaf amlwg. Gellir hefyd gweld coed onnen, ffawydd a derw. Gall
tablau dŵr uchel gyda digwyddiadau dŵr gyfyngu ar fflora ar y ddaear ond gall y lleithder uchel ddenu
bryoffytau ac anifeiliaid di-asgwrn cefn. Mae natur ynysig rhai coetiroedd gwlyb yn gallu denu dyfrgwn
i’w defnyddio fel cynefin magu. Amcangyfrifir bod oddeutu 50,000 ha o goetiroedd gwlyb yn y DU. Mae
eu hanner yn lled-naturiol ac mae 10,174 ha ohonynt yng Nghymru. 

Porfeydd coed a thiroedd parciau 
Twf amaethyddiaeth a berodd i goetiroedd gael eu colli, ond cyn iddynt gael eu hamgáu, roedd y coed
yn cael eu defnyddio’n helaeth fel mannau pori neu’n borfeydd coed. Mae gwartheg, defaid a moch
wedi bod yn pori yno yn unol ag amrywiaeth fwydo’r tymhorau. Roedd coed yn cael eu tocio o bryd 
i’w gilydd i roi porthiant i anifeiliaid yn y gaeaf ac i geirw yn ddiweddarach. Daeth rhai mannau yn
diroedd comin pren ond yn wahanol i Loegr yn yr 11eg ganrif lle roeddynt yn gymunedol, porfeydd preifat
o goedwigoedd oedd y traddodiad yng Nghymru69. Mae cofnodion llai manwl am gymeriad, statws 
a dosbarthiad tiroedd comin yng Nghymru o gymharu â Lloegr62.

Mae gweddillion porfeydd coed yn cael eu nodweddu gan ganopi coedwig agored neu uchel yng
nghanol glaswelltiroedd neu rosydd a ddefnyddir ar gyfer pori yn bennaf63. Prin iawn yw’r planhigion
sy’n addasu i gysgod ac mae’n bosib mai’r ddraenen wen yw’r prif lystyfiant erbyn hyn.

Er bod peth tystiolaeth o diroedd parciau caeedig ym Mhrydain yng nghyfnod y Rhufeiniaid64, mae’r
enghreifftiau cyfredol yn adlewyrchu datblygiad cymdeithasol y dirwedd wledig ers cyfnod y Normaniaid
a sut yr oedd ceirw’n cael eu hamgáu at ddibenion hela ac i’w bwyta yn y cartref. Er hynny, defnyddiwyd
y parciau hefyd er mwyn i wartheg a defaid bori arnynt ac fel porfeydd coed caeedig. Yng Nghymru, yn
y Gororau a’r de oedd y rhain yn bennaf65 lle gellir dod o hyd i enghreifftiau ohonynt hyd heddiw.

Nodweddir tiroedd parciau gan laswelltir (yn ogystal â rhosydd, rhedyn neu brysg ar diroedd pori llai
dwys) wedi’u britho gan goed dail llydan agored gan gynnwys  tocbrennau creiriol. Mewn enghreifftiau
lle rheolir y tiroedd yn dda, gall cynefinoedd coed marw fod yn nodwedd bwysig sy’n rhoi safleoedd ar
gyfer nythu a chefnogi amrywiaeth o anifeiliaid di-asgwrn cefn. Mae plannu samplau newydd o dai
hefyd yn cadw nodweddion y dirwedd ar gyfer y dyfodol.  

Mae enghreifftiau o borfeydd coed/tiroedd parciau i’w gweld ym Mharc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin ac yn
Hafod, Ceredigion.
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Gwrychoedd 
Mae gwrychoedd yn nodweddion clasurol o dirwedd gaeedig ar gyfer amaethyddiaeth ond fe’u
defnyddiwyd yn flaenorol fel nodweddion ffiniol74. Yn ogystal â meddu ar ddiffiniad cyfreithiol at
ddibenion amaethyddol, coedwigaeth a rheoli cefn gwlad66, diffinnir gwrych yn ffurfiol fel:

‘Unrhyw linell ffiniol o goed neu lwyni dros 20m o hyd a llai na 5m o led yn ei sylfaen, cyn belled bod y
coed neu’r llwyni yn ddi-dor mewn un man. Maent yn cynnwys clawdd neu wal sydd wedi’i chodi i gyd-
fynd â rhes o goed neu lwyni. Mae hyn yn cynnwys gwrychoedd prysg ‘clasurol’, rhesi o goed a
gwrychoedd bylchog dros ben (lle gall pob adran o lwyni fod o dan 20m o hyd, ond mae’r bylchau yn llai
nag 20m).68

Mae gwrychoedd a reolir yn llai ffurfiol yn tueddu i gynnal amrywiaeth ehangach o fflora a ffawna yn
hytrach nag enghreifftiau sydd wedi’u gosod yn anghyson ac sy’n cael eu tocio’n sylweddol. Yn gymwys,
fe’i hadnabyddir fel cynefinoedd pwysig sy’n cynnal llawer o rywogaethau drwy roi bwyd, lloches a
diogelwch rhag ysglyfaethwyr. Maent yn goridorau pwysig o fywyd gwyllt77 mewn tirweddau sy’n
gysylltiedig ag amaethyddiaeth yn bennaf, ond sydd hefyd yn rhoi lloches i anifeiliaid70. 

Mae enghreifftiau a reolir yn dda ar gyfer bioamrywiaeth yn elwa ar ffensys ychwanegol i gadw da byw
draw. Maent hefyd yn rhoi ffiniau mewn caeau ar gyfer gwrtaith, plaladdwyr a chwynlladdwyr71. Mae
gwrychoedd hefyd yn gynefinoedd pwysig er mwyn cadw gafael ar goed dail llydan mewn tirweddau
amaethyddol gan gyfoethogi cynefin a gwerth diwylliannol y dirwedd. Mae cloddiau â ffensys lletach
hefyd yn atal anifeiliaid rhag pori ac yn galluogi natur i adfywio’n naturiol. Mae 20,580 km o wrychoedd
hynafol ac/neu’n frith o rywogaethau yng Nghymru. Felly, mae angen diogelu a rheoli’r adnodd
cyfoethog hwn.

Plât 3. Patrymau caeau ffermydd yng nghanolbarth Cymru - mae gwrychoedd a reolir yn llai ffurfiol yn goridorau pwysig i fywyd gwyllt.
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2.2.4 Cynefinoedd agored sy’n gysylltiedig â choedwigoedd 
Rhosydd ar ucheldir 
Er bod llystyfiant sy’n gysylltiedig â rhosydd i’w gweld mewn corsydd mawn dwfn (dros 0.5m. o
ddyfnder), diffinnir y cynefin hwn fel hyn: I’w weld o dan barth alpaidd neu fynyddig (c. 600-750m.) ac fel
arfer uwchben ymyl uchaf tir amaethyddol caeedig (c. 250-400m.)72, mae llystyfiant cysylltiedig i’w
ganfod ar briddoedd mwynol a mannau tenau (llai na 0.5m. o ddyfnder). Os yw’r rhosydd tir uchel
mewn cyflwr da, mae’r planhigion amlycaf yn cynnwys: grug (Calluna vulgaris); clychlys rhosydd (Erica
cinerea), llusen (Vaccinium myrtillus) a chreiglus (Empetrum nigrum). Gall meryw (Juneripus communis)
ymddangos weithiau ar ben planhigion eraill. Os yw rhosydd gwlyb (ar dir uchel) mewn cyflwr da, mae’n
aml yn llawn rhosydd traws-ddail (Erica tetralix), rhosydd a glaswellt y bwla (Molinia caerulea) a glaswellt
ceirw (Scirpus cespitosus). Mae rhosydd ar dir uchel yn gynefin pwysig oherwydd yr amrywiaeth o adar
sy’n gysylltiedig ag ef gan gynnwys ceiliogod du (Tetrao tetrix), ceiliogod coch (Lagopus lagopus), cudyll
bach (Falco columbaris) a chudwalch yr ieir (Circus cyaneus). Gwerthfawrogir y rhosydd gwlypach a
gorllewinol hefyd am eu bod yn cynnwys detholiadau o blanhigion is fel llysiau’r afu a mwsoglau yn
ogystal ag amrywiaeth o anifeiliaid di-asgwrn cefn. Pori sydd wedi bod y prif fygythiad lle disodlir llwyni
bychain gan laswelltir asid. Bu colledion sylweddol yng Nghymru yn ystod cyfnodau o ehangu
amaethyddol a gwella tiroedd ar fryniau. Mae coedwigaeth gonwydd ar dir uchel hefyd wedi
llechfeddiannu rhosydd. Fodd bynnag, mae dulliau rheoli cyfoes yr ydym wedi’u cefnogi wedi ceisio
cyfuno coedwigoedd â chynefinoedd agored82. Amcangyfrifir bod oddeutu 80,000 ha o rosydd ar dir
uchel yng Nghymru.

Rhosydd ar dir isel
Mae’r cynefin hwn o dan fygythiad ac fe’i diffinnir yn fras fel tirwedd agored ar briddoedd mawn tlawd,
asid mwynol a bas a nodweddir gan blanhigion fel rhosydd ac eithin bychain. Maent i’w gweld ar dir o
dan 300 metr73 fel arfer, gan gynnwys mewn ardaloedd arfordirol. Mewn cyflwr da, dylai prysg rhosydd
fod yn amlwg ar rosydd tir isel, ond nid yw gweld rhedyn, prysg eithin na choed yn anghyffredin ond
mae’n dibynnu ar y dull rheoli. Gellir gweld dŵr agored a chorsydd hefyd. Mae rhostiroedd ar dir isel yn
gynefinoedd pwysig i amrywiaeth o blanhigion, adar ac ymlusgiaid ac mae gwelliannau a datblygiad
amaethyddol wedi’u bygwth yn y gorffennol. Mae 20% o warchodfeydd rhosydd tir isel y byd i’w canfod
yn y DU. Sir Benfro, gorllewin Morgannwg a gorllewin Gwynedd yw’r ardaloedd lle maent amlycaf yng
Nghymru.

Corsydd blanced ar ucheldir
Diffinnir corsydd blanced fel y rhan o ‘wern’ flanced sy’n dibynnu ar law yn unig74, yn hytrach na
rhwydwaith o nentydd/afonydd. Mae Cyfarwyddyd Cynefinoedd yr UE yn disgrifio’r corsydd hynny 
sy’n parhau i gynnal llystyfiant ac sy’n creu mawn fel arfer fel cynefinoedd blaenoriaeth. Mae corsydd
blanced i’w canfod ar briddoedd mawn dwfn (o leiaf 0.5m o ddyfnder). Os ydynt mewn cyflwr da, maent
yn frith o blanhigion cysylltiedig gan gynnwys mwsoglau pwysig sffagnwm sy’n creu mawn, corsydd 
a chorsydd traws-ddail, plu’r gwenydd a glaswellt ceirw. Mae corsydd blanced yn gynefinoedd pwysig
ac, yn ogystal â’r planhigion uchod, maent yn cynnal amrywiaeth o adar gan gynnwys chwibanoglau
(Numenius arquata), gïach (Gallinago gallinago) a chwtiaid aur (Pluvialis apricaria), yn ogystal ag
amrywiaeth o anifeiliaid di-asgwrn cefn. Mae corsydd blanced hefyd o werth cymunedol ehangach fel
byfferau mewn dalgylchoedd dŵr ac am eu bod yn dal llawer iawn o garbon. Coedwigaeth a’i brosesau
draenio cysylltiedig oedd y prif fygythiad i gorsydd blanced yn y gorffennol. Fodd bynnag, rydym erbyn
hyn wedi amlygu 12,000 ha o fawn dwfn y mae draenio a phlannu wedi’u haddasu a allai gael eu
hadfer mewn cynefinoedd agored os yw adfer yn well i’r ecosystem na’u gadael yn goediog. 
Mae oddeutu 70,000 ha o briddoedd mawn blanced ar dir uchel yng Nghymru.
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Corsydd uwch ar dir isel 
Diffinnir corsydd uwch ar dir isel fel ‘ecosystemau tir mawn sy’n datblygu’n bennaf, ond nid yn gyfan
gwbl, mewn ardaloedd tir isel fel pennau aber, ar hyd gorlifdiroedd afonydd ac mewn ‘pantiau
topograffeg’75. Mae’n bosibl y cawsant eu creu gan dablau dŵr daear neu swbstrata sy’n cynnwys
morydol athraidd isel, rhewlifoedd neu glai llynol gan achosi amodau anerobig dyfrlawn. Dros
amser, byddai hyn wedi datblygu mawn a chreu ‘cors uwch’ cromennog yr olwg. Mae trwch o hyd
at 12 metr wedi’i gofnodi a hynny’n aml ymysg patrymau o byllau a thwyni meddal. Gan fod y
corsydd hyn yn asidig ac yn brin o faetholion yn ogystal â mwsoglau sffagnwm sy’n creu mawn,
maent yn cynnal amrywiaeth o blanhigion sydd wedi addasu i’r amodau gwlyb fel plu’r gwenydd,
llugaeron, rhosmari corsydd a gwlithlys mawr. Gall corsydd uwch ar dir isel hefyd gynnig cynefin
addas i rydwyr, adar gwyllt ac anifeiliaid di-asgwrn cefn. Bu dirywiad sylweddol o 94% yng
nghorsydd tir isel y DU dros y ddau gan mlynedd ac mae hynny’n bennaf yn sgil amaethyddiaeth,
coedwigaeth a thorri mawn. Mae’n bosibl y bydd gostwng tablau dwr daear drwy ddraenio neu
dynnu dŵr yn cael rhagor o effaith ar y cynefin hwn. Mae 800ha o gorsydd tir isel yng Nghymru.

Afonydd a nentydd 
Gan fod cynefinoedd torlannol mewn dalgylchoedd sy’n amrywio o nentydd mynyddoedd ar
ucheldiroedd i ddŵr morydol, mae’n naturiol bod cysylltiad agos gyda choedwigoedd sydd wedi’u
dosbarthu’n eang ac amgylcheddau coetiroedd. Mae afonydd yn cynnig cynefinoedd amrywiol i
amrywiaeth o blanhigion gan gynnwys rhywogaethau uchafbwyntiol fel y dderwen a’r griafolen
drwy roi lloches rhag pori mewn ceunentydd ac ar gloddiau serth. O ran y planhigion, maent yn
cynnig cynefinoedd coediog i adar ac anifeiliaid di-asgwrn cern. Mae rhannau ocsigenedig yn
ffafrio bwydwyr arbenigol fel y trochwr (Cinclus cinclus). Mae rhannau is yr afonydd yn cynorthwyo
ffrwythlondeb amaethyddol drwy roi llifwaddod drwy ddigwyddiadau llifogydd tymhorol tra bod
cloddiau priddoedd agored i las y dorlan (Alcedo atthis) a thir hela i ddyfrgwn (Lutra lutra). Mae
systemau afonydd hefyd yn ychwanegu gwerth i gymunedau drwy gyflenwi dŵr, cael gwared ar
ddŵr gwastraff, cynyddu gwerth y dirwedd ac ym maes hamdden.

Plât 4. Mae corsydd yn cael eu hadfer ar Ystad Coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad (AGWE) ym Mhenaran i’r gogledd-orllewin o Ddolgellau.
Mae’r llun ar y chwith yn dangos yr ardal sydd wedi dechrau cael ei hadfer gyda chonwydd ar ôl clirio coed. Mae’r llun ar y dde yn dangos 

yr ardal ar ôl cael gwared ar y gwaith adfer a’r draeniau’n cael eu llenwi i gadw dŵr ar y safle. Mae’n rhan SoDdGA/ACA/SPA ehangach
Migneint-Arenig-Dduallt (sydd bron 20,000Ha). Mae nodweddion ACA ym Mhenaran yn cynnwys rhosydd gwlyb a sych.
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Gall coedwigoedd a choetiroedd a reolir yn dda gyfrannu’n sylweddol at ecosystemau iach mewn
afonydd drwy atal llygrwyr yn yr awyr a bod yn ffiniau ar gyfer gweithgareddau amaethyddol a
chwarela. Gellir osgoi’r effeithiau negyddol drwy gynllunio gweithgareddau’n dda, tarfu cyn lleied 
â phosib ar briddoedd ac atal rhediad priddoedd a allai effeithio ar dyrbedd dŵr. Gellir hefyd
defnyddio tomenni cloddio ar safleoedd ail-lenwi, cyd-osod draeniau a chreu parthau heb goed 
ger nentydd mewn coedwigoedd conwydd45. Mewn coetiroedd dail llydan, gall rheoli yn unol ag
egwyddorion o ddarparu coed yn barhaus ehangu parthau torlannol ac ychwanegu at werth
golygfeydd.

Mae naw dalgylch EAW diffiniedig yng Nghymru. Mae Gwy a Brynbuga, dalgylch yr Hafren sy’n
tarddu o Bumlumon, yn ardal sylweddol arall sy’n bwydo system afonydd Lloegr76. 
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Glaswelltiroedd, llwybrau marchogaeth ac ymylon 
Mae coedwigoedd a reolir yn cynnwys rhwydwaith o gynefinoedd glaswelltiroedd ar ffurf llwybrau
marchogaeth, rheseli, llanerchau, coridorau llinellau trydan ac ymylon ffyrdd. Mae mannau sylweddol o
laswelltiroedd o fewn clystyrau mewn rhai coedwigoedd. Gall coetiroedd llai gynnwys llwybrau marchogaeth
llydan hefyd yn ogystal â mannau agored, yn enwedig os yw rheoli hela yn rhan o’r amcanion cyffredinol.
Gellir creu glaswelltiroedd ar unrhyw fath o bridd ond bydd rhywogaethau glastir yn adlewyrchu’r pridd o dan
yr wyneb, yn enwedig o ran pH, lleithder a statws y maetholion.

Mae glaswelltiroedd mewn coedwigoedd a choetiroedd yn rhoi manteision ychwanegol, yn enwedig os yw
ffiniau’r coetir wedi’u trefnu i roi parthau pontio rhwng mannau agored a chynefin coediog. Ar dir uchel, bydd
y ceiliog du (Tetrao tetrix) yn elwa ar welliannau o’r fath77 a gall mannau agored eang fod wrth fodd rhydwyr
fel chwibanoglau’r mynydd a giachod. Gall parthau o laswelltiroedd sydd â blodau da ddenu gloynod byw yn
ogystal â chynnig lloches i ymlusgiaid sy’n defnyddio mannau torheulo. Gall glaswelltiroedd hefyd hwyluso
dulliau rheoli ceirw drwy roi mannau pori yn ogystal â gosod seddau uchel neu fleindiau. Mae arferion rheoli
da yn cynnwys torri glaswellt o bryd i’w gilydd lle bo’n briodol i gynnal uchder y glastir a rhoi cymysgedd o
olau a chysgod. Mewn rhai cynefinoedd glaswelltiroedd, hwyrach bod angen cael gwared ar y toriadau i atal
maetholion rhag ymgasglu a newid yr amrywiaeth flodeuegol78. Ar safleoedd lle ceir priddoedd asidig a
llawer o law, gellir tyfu gweirgloddiau a phorfeydd brwyn gan gynnwys glaswellt rhosydd porffor (Molinia
caerulea) a brwyn blodau miniog (Juncus acutiflorus). Mae 6,933 ha o le agored o fewn ffiniau’r AGWE.

2.2.5 Rhywogaethau prin sy’n
flaenoriaeth ac sy’n cael eu
diogelu 
Rhywogaethau a ddiogelir yn Ewrop 
Mae Rheoliadau Gwarchod
Cynefinoedd a Rhywogaethau (2010)79

yn atgyfnerthu deddfwriaeth gynharach
y DU sy’n deillio o Gyfarwyddyd Cyngor
92/43/EEC a Chyfarwyddyd
Cynefinoedd y CE. Mae’r rheoliadau yn
mynnu mai gyda thrwydded yn unig y
gellir cynnal gweithgareddau sy’n
debygol o amharu ar Rywogaethau a
Ddiogelir yn Ewrop (EPS) mewn
coedwigoedd a choetiroedd. Drwy fod
yn ystyrlon wrth reoli’r mannau lle mae’r
rhywogaethau hyn yn bodoli, bydd llai o
amharu ar ragor o gynefinoedd fydd yn
helpu poblogaethau cadarn i ddatblygu.
Gall y Comisiwn Coedwigaeth gynnig
arweiniad am reoli coetiroedd a
choedwigoedd mewn cysylltiad â’r
rhywogaethau hyn a ddiogelir. Mae’r
EPS sy’n gysylltiedig â choedwigaeth
yng Nghymru yn cynnwys ystlumod,
pathewod, madfallod cribog a dyfrgwn.

Plate 6. Mae fflora ar lwybrau marchogaeth coetiroedd yn adlewyrchu nodweddion 
y pridd o dan yr wyneb. © Mark Malins
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Rhywogaethau Adran 42
Mae Rhan 3 Deddf Amgylchedd Cenedlaethol a Chymunedau (2006)80 yn gorfodi’r Cynulliad i ystyried
bioamrywiaeth a chyhoeddi rhestr o organebau byw a mathau o gynefinoedd sy’n flaenoriaeth ym marn
y Cynulliad er mwyn gwarchod amrywiaeth fiolegol yng Nghymru. Gelwir hwn yn Rhestr Adran 4281 ac
mae’n gorfodi pob corff cyhoeddus i:

• Gymryd camau, ymarferol yr olwg, i wneud rhagor i warchod yr organebau byw a’r mathau 
o gynefinoedd sydd ar y rhestr;

• Hyrwyddo eraill i gymryd camau o’r fath

• Cymryd camau cadarnhaol o ran rheoli coetiroedd sy’n gallu helpu i ddiogelu’r rhywogaethau
penodol ar y rhestr hon (ceir 152 rhywogaeth sy’n gysylltiedig â choetiroedd. Mae 25 o’r rhain yn
flaenoriaethau uchel, 29 yn flaenoriaethau canolig ac mae 98 o rai eraill) gweler Atodiad 4

Mae’r rhywogaethau dan sylw yn cynnwys; corystlumod cyffredin, ystlumod trwyn pedol mawr a llai,
gwybedog brith, telor y coed a gylfinbraff. Mae gan chwilod rhisgl (Ernoporus tiliae (Panzer) Gategori 
1 yn y Llyfr Data Coch (Dan fygythiad) ac mae’n enghraifft o rywogaeth pryfed prin yng Nghymru.

Yn ogystal â cheisio diogelu a gwarchod y rhywogaethau prin, ac nid yw rhai ohonynt erioed wedi bod
yn niferus, mae’n bwysig cynnal cynefinoedd a statws rhywogaethau sydd o dan lai o fygythiad.

Rhywogaethau CGB y DU
Mae CGB y DU wedi amlygu 1,149 rhywogaeth y mae angen eu diogelu’n arbennig yn y DU. Mae 504 o’r
rhain yng Nghymru ac wedi’u cynnwys ar restr S42. Mae targedau CGB y DU ar gyfer pob rhywogaeth
ac mae targedau penodol wedi’u pennu ar gyfer Cymru, lle bo’n briodol. Mae angen rheoli
rhywogaethau sy’n dibynnu ar goetiroedd yn benodol i sicrhau eu bod yn goroesi yng Nghymru.

Rhywogaethau a ddiogelir
Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 198117 (diwygiwyd ym 198518 a 199119) yn diogelu adar, mamolion
ac anifeiliaid eraill y mae’n rhaid eu hystyried wrth reoli coedwigoedd. Mae Deddf Moch Daear (1991)82,
Deddf Diogelu Moch Daear (1992)83, Deddf Ceirw (1991)84 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Ceirw)
(Cymru a Lloegr) (2007)85 hefyd yn cynnwys deddfwriaeth sy’n diogelu’r rhywogaethau hyn y mae’n rhaid
i reolwyr coedwigoedd a choetiroedd eu gweithredu.

Rhywogaethau prin o goed cynhenid
Mae sawl rhywogaeth brin o goed cynhenid yng Nghymru, gan gynnwys Sorbus leyana (Dyffryn Taf)86, 
S. eminens (Dyffryn Gwy)86 ac S.porrigentiformis (de Cymru)86. Mae rhai mewn mannau penodol ac nid
ydynt i’w gweld yn unman arall yn y byd; mae angen cymryd gofal i sicrhau eu bod yn goroesi. Mae’r
aethnen ddu (Populus nigra betulifolia) yn rhywogaeth sy’n dirywio ym Mhrydain. Llechfeddiannau
amaethyddol ar gynefinoedd gorlifdiroedd a phlannu coed gwrywaidd yn y gorffennol sy’n gyfrifol am
hyn. Mae tua 220 math wedi’u hamlinellu yng Nghymru, ond dim ond dau ohonynt sy’n fenywaidd, ond
mae gwaith yn mynd rhagddo i greu adnoddau genetig i ailsefydlu’r rhywogaethau hyn.

2.2.6 Plannu rhywogaethau coed nad ydynt yn gynhenid 
Plannu conwydd  
Tyfwyd coed conwydd yng Nghymru yn sgil yr angen brys am gyflenwad strategol o bren yn dilyn y
rhyfelodd byd. Yn hanesyddol, dim ond ychydig o rywogaethau o’r rhain a gafwyd. Roeddynt mewn
adrannau un oedran, yn cael eu rheoli ar system dorri glir gyda phwyslais yn cael ei roi ar briddoedd
salach mewn safleoedd ar dir uchel. Fodd bynnag, rydym yn datblygu trefn sy’n amrywio mwy o ran oed
erbyn hyn drwy dorri’n raddol a defnyddio Systemau Coedamaeth Effaith Isel (LISS) ac yn cynnig rhagor o
gyfleoedd ar gyfer bioamrywiaeth yn sgil hynny.  
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Mae cynlluniau rheoli coedwigoedd hefyd yn cynnwys meithrin cynefinoedd ffafriol fel parthau torlannol,
creu cynefinoedd a rhwydweithiau coetiroedd cynhenid, datblygu coridorau o fywyd gwyllt ac ymylon
ffyrdd a reolir, yn ogystal â chyfuno cynefinoedd nad ydynt yn goediog mewn coedwigoedd.

Conwydd yw tua 48% o’r coed ac mae llawer o goedwigoedd yr 20fed ganrif wedi’u haildrefnu yn
sylweddol dros yr ugain mlynedd diwethaf i wella amrywiaeth eu hoed, fel y gwelir yn Ffigur 2 isod.

Ffigur 2. Oes coed conwydd yng Nghymru (heb gynnwys y 0.02% a blannwyd cyn 1861).

Coed dail llydan nad ydynt yn gynhenid 
Yn fras, mae rhywogaethau dail llydan nad ydynt yn gynhenid yn perthyn i un o ddau gategori. Yn
gyntaf, ceir y rhai sydd wedi hen ennill eu plwyf ym Mhrydain ac sydd yn gynhenid i raddau helaeth.
Mae’r ail gategori yn cynnwys y rhywogaethau a gyflwynwyd yn fwy diweddar. Yn bennaf, mae’r rhain
yn cynnwys rhywogaethau o ranbarth daearyddol ehangach gan gynnwys rhywogaethau o’r
Americas a de Ewrop.

Mae rhywogaethau sydd bellach yn frodorol yn cynnwys sycamorwydden (Acer pseudoplatanus),
poplysen (Populus spp.) a chastanwydden felys (Castanea sativa) ac maent yn aml yn cael eu
hintegreiddio’n rhan o gynlluniau plannu ehangach. Er bod statws masarnen fel rhywogaeth nad yw’n
gynhenid yn bwnc llosg ymysg coedwigwyr, mae’n sicr yn darparu pren gwerthfawr a gall gynnal 170
math o gennau98. Yn draddodiadol, ystyrir bod yr amrywiaeth o ffawydd i’w gweld yn ne-ddwyrain
Cymru yn unig, ond derbynnir fwyfwy y dylid herio’r dybiaeth hon gan fod ffawydd i’w gweld
ymhellach i’r gogledd a’r gorllewin.

Mae’r dderwen goch (o Ogledd America), ffawydd y de (Nothoffagws, o Dde America) a masarn
ymysg y rhywogaethau dail llydan a gyflwynwyd yn fwy diweddar.

Mae llawer o’n rhywogaethau dail llydan cynhenid yn tyfu’n gymharol araf ac mae’r rhai nad ydynt yn
gynhenid yn cynnig dewis economaidd amgen i berchnogion coetiroedd. Mae’r rhain yn aml wedi’u
plannu am eu bod yn tyfu’n gyflymach na rhywogaethau gwirioneddol gynhenid ac maent yn
werthfawr o ran pren a biomas. Mae coed tanwydd yn cynnig ysgogiad newydd o bwys i reolwyr
coetiroedd am ei fod yn farchnad ychwanegol.
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2.2.7 Rheoli coetiroedd yng Nghymru 
Coetiroedd dail llydan cynhenid
Er bod bron pawb yn cytuno bod coetiroedd dail llydan yn cynnal lefelau uwch o fioamrywiaeth na
choetiroedd ffawydd, gall cymysgedd y rhywogaethau, strwythur oed a’r drefn reoli gyffredinol effeithio 
ar lefelau bioamrywiaeth. Mae cyfran helaeth o goetiroedd dail llydan cynhenid yn aeddfed a heb eu rheoli
ac ychydig iawn o goed a fflora ar y ddaear sy’n tyfu yno, os o gwbl.  

Mae rhai ohonynt, yn aml ar ystadau preifat, yn cael eu rheoli’n dda. Maent wedi cael eu rheoli ers amser
maith ac mae ganddynt amrywiaeth o rywogaethau, gan gynnwys rhai nad ydynt yn gynhenid. Mae’r
rhain wedi’u trefnu’n dda ac yn rhoi coetiroedd ecolegol amrywiol ac economaidd hyfyw sy’n cynnig
amrywiaeth eang o gynnyrch.

Coetiroedd nad ydynt yn gynhenid
Yn dilyn y coedwigo cyflym a ddigwyddodd yn syth ar ôl y rhyfel, prin yw amrywiaeth ecolegol y clystyrau
un rhywogaeth sydd o’r un oedran. Fodd bynnag, maent yn cynnig cynefin addas i amrywiaeth o
rywogaethau ‘arbenigol’ fel adar sy’n gysylltiedig â chlystyrau aeddfed89 sydd i’w canfod mewn coetiroedd
masnachol a reolir i gynhyrchu pren.

Mae trawsnewid clystyrau o’r un oedran yn rhai cymysg o ran oedran a rhywogaeth, yn ogystal â symud
tuag at ddefnyddio rhagor o Systemau Coedamaeth Effaith Isel, ymysg rhai o’r datblygiadau diweddar ym
maes rheoli coetiroedd. Mae trefn fwy cymysg a theneuo rheolaidd yn galluogi llawr y coetir i weld mwy 
o olau ac yn annog rhagor o fioamrywiaeth fiolegol yn y coetir. Mae Plât 7 yn rhoi enghraifft o goetir
amrywiol o ran ei strwythur gyda chymysgedd o ddail llydan a chonwydd.

Plât 7. Coetir cymysg sy’n dangos strwythur amrywiol
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Ffactorau sy’n effeithio ar goetiroedd cynhenid
Gan fod coetiroedd cynhenid yn gallu cyfrannu’n sylweddol at fioamrywiaeth, mae angen bod yn
ymwybodol o fygythiadau rhywogaethau nad ydynt yn gynhenid, diffyg rheoli ac arferion rheoli amhriodol,
yn ogystal â dylanwadau allanol. Mae rhai yn effeithio ar bob coetir tra bod eraill yn effeithio ar fathau
penodol ohonynt.

Gall y canlynol effeithio ar bob math o goetir cynhenid:

• Gall rheoli mewn modd amhriodol neu ddiffyg rheoli effeithio ar fioamrywiaeth coedwigoedd cynhenid.
Er enghraifft, gall peidio ag ymyrryd greu canopi sy’n gorchuddio popeth gan amharu ar atgynhyrchu.
Ar y pegwn arall, ceir camau rheoli lle torrir pob coeden ac un rhywogaeth yn unig sy’n cael ei ailblannu
yn yr ardal. Ychydig iawn o fioamrywiaeth y bydd clwstwr un rhywogaeth ac un oedran yn ei roi.

• Mae arferion rheoli amhriodol yn cynnwys gor-bori sy’n effeithio’n sylweddol ar fflora daear y coetiroedd
ac ar atgynhyrchu llwyni a choed. Gall ceirw gwyllt yn ogystal â da byw domestig fel gwartheg a defaid
achosi hyn. Mae coed sefydledig hefyd yn gallu cael eu heffeithio gan geirw yn rhaflo neu geirw 
a defaid yn teneuo rhisglau.

• Mae rhai rhywogaethau nad ydynt yn gynhenid yn cystadlu â rhywogaethau cynhenid gan gyfyngu ar
eu presenoldeb yn llwyr. Gall rhywogaethau ymledol fel Rhododendron ponticum, a rhai rhywogaethau
a blannwyd fel conwydd cysgodion trwm, leihau gwerth bioamrywiaeth corstiroedd cynhenid.

• Gall datblygu a newid sut y defnyddir tiroedd effeithio ar faint a chyflwr coetiroedd cynhenid.

• Mae rhannu cynefinoedd yn ormodol yn amharu ymhellach ar allu rhywogaethau i oroesi trychinebau 
a newid yn yr hinsawdd. Mae amrywiaeth genetig mewn coetir yn lleihau wrth i gynefinoedd fynd 
yn fwy ynysog ac mae rhywogaethau yn symud llai

• Gall y newid yn yr hinsawdd sy’n cael ei ddarogan, sy’n cynnwys hafau cynhesach a gaeafau gwlypach
a mwynach, greu newidiadau yng nghymunedau’r llystyfiant. Gall y newidiadau hyn hefyd gynorthwyo
rhai rhywogaethau ymledol i ledaenu, gan gynnwys organebau pathogenig sy’n ymosod ar goed.

• Mae llawer o’n rhywogaethau cynhenid o goed o dan fygythiad gwiwerod Llwyd. Mae’r gwiwerod yn
teneuo’r rhisgl (yn enwedig, ond nid yn benodol, coed rhwng 10 a 40 oed) sy’n gallu effeithio’n
sylweddol ar faglys, ffwngi yn ymledu neu hyd yn oed farwolaeth y goeden. Gall amharu ar strwythur
oed arferol y coetir a newid cyfansoddiad y rhywogaethau fod ymysg yr effeithiau mwy cyffredinol.

• Gall newidiadau mewn lefelau dŵr achosi effeithiau negyddol - yn enwedig mewn coetiroedd gwlyb.
Os yw safle’n cael ei adael i sychu drwy newid lefelau dŵr drwy ddraenio neu gamlesu, gall
cyfansoddiad rhywogaethau newid a byddant yn datblygu i fod yn fathau gwahanol o goetiroedd.

2.2.8 Safleoedd arbennig 
Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)/ Ardaloedd Diogelu Arbennig (ADA) 
Mae ACA yn safleoedd a ddiogelir y tybir eu bod yn bodloni rhagnodyn Cyfarwyddyd Cynefinoedd y CE ac
sydd angen eu gwarchod (ar wahân i’r safleoedd o dan Gyfarwyddyd Adar y CE - isod). Mae 86 o
goetiroedd ACA yng Nghymru ac mae’r rhain yn cynnwys 64 safle dail llydan, 14 safle conwydd ac 8 safle
coetiroedd cymysg99. Tanategir pob ACA gan SoDdGA yng Nghymru. Mae rhai o ACA nodedig Cymru yn
cynnwys: Coetiroedd Gogledd Sir Benfro, coetiroedd Melin Ifan Ddu ym Mhen-y-bont ar Ogwr; coetiroedd
Niwbwrch ar Ynys Môn sy’n cynnwys coed conwydd yn bennaf, ac yn cynnal adar, pryfed ac ymlusgiaid.

Oherwydd y bywyd adar preswyl/mudol sydd ynddynt, mae ADA yn safleoedd a ddiogelir yn gaeth yn unol
ag Erthygl 4 Cyf Adar y CE. Mae’r ardaloedd yng Nghymru ar yr arfordir ac yn forydol, ond mae gan bump
ohonynt goetir sy’n gorchuddio llai na 2.4% o’r ardal90.
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Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) / Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC) 
Mae SoDdGA yn safleoedd a amlygir o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad a Deddf Cefn Gwlad a
Hawliau Tramwy (2001)91. Mae’r rhain yn cael eu hystyried fel ardaloedd pwysicaf ein treftadaeth naturiol ac
mae'r gyfraith yn eu diogelu rhag difrod, datblygiad neu reoli amhriodol. Mae 1,019 o safleoedd yng Nghymru.
Mynyddoedd y Berwyn yw’r mwyaf ac yn cynnwys dros 24,000 ha, a chlwyd ystlumod 4 m2 yw’r lleiaf. Mae
safleoedd nodweddiadol yn cynnwys +/- 15 ha. Mae nodweddion coetiroedd yn 410 o safleoedd102.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol wedi’u dynodi gan fod ganddynt y nodweddion daearegol, y
cynefinoedd bywyd gwyllt neu’r fflora a’r ffawna gorau. Cyngor Cefn Gwlad Cymru sy’n dynodi’r safleoedd hyn
o dan ofynion Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad (1949) neu Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad. Mae 72 GNC yng Nghymru ac mae coetiroedd yn 51 ohonynt, gan gynnwys coetir derw hynafol92. Mae
pori amhriodol a rhywogaethau ymledol ymysg y bygythiadau i goetireodd GNC. Mae pob GNC yn SoDdGA.

Safle Pwysig ar gyfer Gwarchod Natur (SPGN)
Safleoedd Pwysig ar gyfer Gwarchod Natur (SPGN) yw’r enw a roddir i’r safleoedd gwarchod natur leol neu
ranbarthol pwysicaf a reolir gan awdurdodau lleol. Gellir dynodi safleoedd am resymau ecolegol neu
ddaearegol yn erbyn meini prawf penodol. Er nad ydynt mor werthfawr â SoDdGA, ac nad ydynt yn cael eu
diogelu’n statudol yn sgîl hynny, mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn gweithio mewn partneriaeth gyda
sefydliadau gwarchod lleol er mwyn cynnal ansawdd y safleoedd hyn. Mae statws SPGN yn diogelu safleoedd
rhag datblygiadau cynllunio niweidiol. Mae Rhondda Cynon Taf yn enghraifft o awdurdod sydd wedi dynodi
183 SPGN gan gynnwys coetiroedd Henllan, Hoel Meisgin a Dyswlyfa. Ceir manylion am SPGN gan
swyddfeydd yr awdurdod lleol.

Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLl) 
Mae awdurdodau lleol yn cael dynodi safleoedd o fewn eu ffiniau gweinyddol fel GNLl. Fodd bynnag, os yw’r
safle ar dir preifat, bydd angen iddynt ddod i gytundeb gyda’r perchennog fel bod y safle’n cael ei reoli fel
gwarchodfa natur. Mae GNLl yn bwysig gan eu bod yn cyflwyno arferion gwarchod mewn cymunedau lleol ac
yn cynnig cyfleoedd ar gyfer addysg ac ymgysylltu â’r gymuned. Gall GNLl gynnwys hen safleoedd diwydiannol
sydd bellach yn safleoedd naturiol, ond bod angen eu rheoli yn y dyfodol i sicrhau eu gwerth lleol. Mae 62 GNLl
yng Nghymru.

Ardaloedd Planhigion Pwysig (APP)
Cyhoeddwyd meini prawf APP am y tro cyntaf yn 2001, ac fe’u hategwyd gan lawlyfr dethol safleoedd byd-
eang a gyhoeddwyd yn 2002. Defnyddir tri maen prawf penodol i ddynodi’r ardaloedd hyn: Rhywogaethau
dan fygythiad, cyfoeth botanegol a chynefinoedd dan fygythiad. Os yw’r safle arfaethedig yn bodloni o leiaf un
o’r meini prawf byd-eang canlynol, gellir rhoi statws APP iddo: Mae poblogaethau sylweddol o rywogaethau
yn y safle sydd o bwysigrwydd byd-eang neu ranbarthol; mae fflora eithriadol o gyfoethog yno mewn cyd-
destun rhanbarthol mewn perthynas â’i barth bioddaearyddol, neu mae’n enghraifft ragorol o gynefin sydd o
bwysigrwydd byd-eang neu ranbarthol. Mae Plantlife wedi paratoi arweiniad cynhwysfawr ar gyfer amlygu a
diogelu APP93. Mae 23 APP yng Nghymru ac mae enghreifftiau o goetiroedd yn cynnwys; Coed Derw
Meirionnydd yng ngogledd Cymru, parc a choedwigoedd Parc Ceirw Dinefwr yn Sir Gaerfyrddin a choetiroedd
Mynyddoedd Cambriaidd.

2.2.8 Rhywogaethau ymledol nad ydynt yn gynhenid
Planhigion 
Mae’r amrywiaeth biolegol sy’n gysylltiedig â choetiroedd, yn ogystal â manteision microhinsawdd, yn rhoi
cyfleoedd i rywogaethau ymledol nad ydynt yn gynhenid. Os nad oes cystadleuaeth naturiol iddynt, buan iawn
y gall y rhain sefydlu a chymryd trosodd ecosystem. Mae tyfiant endemig rhododendronau yn digwydd mewn
nifer o goetiroedd yng Nghymru. Nid yn unig eu bod yn cymryd drosodd haen y llwyni ac atal rhywogaethau
coed rhag atgynhyrchu’n naturiol, maent hefyd yn cynnal ffytoffera sy’n gallu trosglwyddo i goed sydd o werth
ecolegol ac economaidd. Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru a sefydliadau eraill sy’n berchen ar diroedd yn
amlygu safleoedd blaenoriaeth er mwyn cymryd camau.
Mae llysiau’r dail (Fallopia japonica) a rhedyn blodeuog (Azolla filiculoides), balsam Himalaia (Impatiens
glandulifera) a’r efwr enfawr (Heracleum mantegazzium) ymysg yr enghreifftiau mwyaf adnabyddus.
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Mamolion
Y wiwer lwyd (Sciurus carolinesis) yw’r rhywogaeth fwyaf cyffredin yng Nghymru nad yw’n gynhenid. Mae
i’w gweld ym mhobman ac mae’n fygythiad i’r wiwer goch (Sciurus vulgaris) gynhenid ac mae hefyd yn
fygythiad economaidd i goetiroedd. Gallai’r carw sics a’r carw myntjac effeithio ar fioamrywiaeth
coetiroedd hefyd. Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn cydweithio â’i bartneriaid i’w hatal rhag lledaenu, o
leiaf. Rydym wedi paratoi a chyhoeddi strategaeth ar gyfer Rheoli ceirw gwyllt yng Nghymru (2011)94. 
Mae cynllun gweithredu i gyd-fynd â hwn a gyhoeddir nes ymlaen yn 2011.

Pryfed
Mae pryfed cynhenid yn gamau pwysig yng nghadwyn fwyd ecosystemau coetiroedd. Gall goresgynwyr
nad ydynt yn gynhenid fel buwch goch gota harlecwin (Harmonia axyridis) sy’n gryfach na’r fuwch goch
gota gynhenid, effeithio ar gydbwysedd ecosystemau. Yn ôl pob tebyg, mae effeithiau cynhesu yn sgil y
newid yn yr hinsawdd yn debygol o ymestyn ardal ddaearyddol llawer o bryfed gan roi sawl her newydd i
reolwyr coetiroedd wrth geisio gwarchod bioamrywiaeth a choedamaeth. Mae’r Comisiwn Coedwigaeth
ac Ymchwil Coedwigoedd yn cynghori sector y coetiroedd preifat am risgiau a heriau newydd.

Mae Grŵp Rhywogaethau Ymledol Nad Ydynt yn Gynhenid Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru (WBP INNS)
yn grŵp cydweithredol a sefydlwyd i fynd i’r afael â rhywogaethau ymledol nad ydynt yn gynhenid ochr yn
ochr ag Ysgrifennyddiaeth INNS y DU.

2.2.9 Coed hynafol, hen, trefol a thu allan i goetiroedd 
Gall coed hynafol fod yn nodweddion eiconig mewn tirweddau gwledig a threfol. Maent hefyd yn creu cryn
ddiddordeb ac fe’u diogelir a’u gwarchodir mewn cymunedau lleol. Mae strategaeth Coetiroedd i Gymru
yn amlygu gwerth treftadaeth a diwylliannol y coed.

Mae coed hynafol wedi’u diffinio fel95: 

• Coed o ddiddordeb biolegol, esthetig neu ddiwylliannol oherwydd eu hoedran

• Coed sydd yn y cyfnod hynafol neu drydydd cyfnod/cyfnod olaf eu bywydau

• Coed sy’n hen o gymharu ag eraill o’r un rhywogaethau

Mae coed hynafol wedi’u disgrifio fel96 ’coed sy’n ddigon hen i fod wedi bod drwy gyfnodau o wywo ac
aildyfu’. Mae’r term ‘hen’ yn gysylltiedig â’r rhywogaeth dan sylw. Mae bedwen 60 oed yn hen, ond mae
derwen 200 oed yn ei chanol oed cynnar.

Mae coed hynafol a hen yn aml yn dangos pren marw a cheudodau sy’n denu anifeiliaid di-asgwrn cefn,
ffwngi ac adar. Felly, gall hen goed ychwanegu’n sylweddol at werth bioamrywiaeth coetiroedd. Mae hen
goed a choed hynafol yn aml yn gysylltiedig â thirweddau creiriol fel tir parc amgaeedig neu borfa coed,
ond maent hefyd i’w gweld ar laswellt y pentref yn ogystal ag o fewn coetir o bryd i’w gilydd. 
Fe’i nodweddir gan dyfiant agored fel arfer, gan adlewyrchu’r prinder cystadleuaeth lleol. Mae tocio wedi
creu sawl enghraifft a gall fod yn broses reoli i atal eu tranc. Gall coedlannu ymestyn bywyd coed onnen 
a phisgwydden yn sylweddol. Gellir eu gweld hefyd ar eu pen eu hunain mewn caeau amgylcheddol gan
awgrymu bod hen wrych ffiniol yn arfer bod yno.

Mae’r bygythiadau traddodiadol i goed hynafol a hen goed yn cynnwys y broses bydru olaf, gyda’r
peryglon o golli canghennau a difrod i’r gwreiddiau o ganlyniad i anifeiliaid yn pori, pobl neu geir wedi
parcio. Mewn ardaloedd sy’n agored i’r cyhoedd, mae coed wedi cael eu torri o ganlyniad i asesiadau risg.
Mae peryglon y dyfodol yn cynnwys difrod o ganlyniad i stormydd amlach yn sgil y newid yn yr hinsawdd97.

Mae Fforwm y Coed Hynafol a Choed Cadw wedi rhoi cynnig ar ddefnyddio gwirfoddolwyr i leoli a mapio
coed hynafol, yn ogystal â rhoi cyngor am reoli ac ymgyrchoedd i ddiogelu coed hynafol. Ceir rhagor o
gyngor technegol yn ‘Coed hynafol - arweiniad i ddulliau rheoli da’ sydd ar gael gan Natural England98.
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Plât 8. Gall coed gyfrannu at iechyd a lles pobl.

Mae cyngor am sut i fynd i’r afael â choed a risgiau i’r cyhoedd ar gael gan y Grŵp Diogelwch Ymwelwyr
yng Nghefn Gwlad99. Fel y soniwyd eisoes, mae Parc Ceirw Dinefwr yn Sir Gaerfyrddin yn Ardal Planhigion
Pwysig (APP), ond mae hefyd wedi’i restru am ei goed hynafol/hen goed. Er mwyn cynyddu
ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad y cyhoedd o nodweddion y tirweddau hynafol hyn, mae Fforwm y
Coed Hynafol wedi amlinellu lle mae’r clystyrau pwysicaf o goed hynafol yng Nghymru100. Fodd bynnag,
dylid cydnabod nad yw pob un wedi’u cofnodi o bosib, felly ni ddylid ystyried bod eu data yn gyflawn.

Yn ôl Adroddiad Cyfrifiad 2001, mae 192 o aneddiadau trefol yng Nghymru sy’n cynnwys cyfanswm o
2,349,295 o bobl mewn ardal 64,737 ha. Felly, mae 81% o boblogaeth Cymru yn byw mewn ardaloedd
trefol yn y de ac ar hyd haen denau yn y gogledd. Mae lefelau uwch o lygredd a thymereddau aer uwch,
dirywiad mewn bywyd gwyllt a diffyg ymgysylltu â’r byd naturiol ymysg rhai o nodweddion ardaloedd
trefol. I gydnabod pwysigrwydd coed a choetiroedd i bobl, amlygodd strategaeth Coetiroedd i Gymru dri
chanlyniad allweddol y gellir eu cysylltu’n uniongyrchol â choed trefol ac ansawdd bywyd:

• Mae coetiroedd a choed trefol yn cyflwyno amrywiaeth lawn o fanteision

• Mae rhagor o gymunedau yn elwa ar goetiroedd a choed

• Mae rhagor o bobl yn byw bywydau iachach o ganlyniad i ddefnyddio a mwynhau coetiroedd.

Ategir manteision coed mewn tirweddau trefol gan adroddiadau diweddar gan Ymchwil Coedwigoedd
sy’n cydweithio â Phrifysgol Melbourne a Choed Cadw. Amlygodd adroddiad Coed Cadw111 yr Ymgyrch
dros Ofal Iechyd Mwy Gwyrdd a’r fenter i sefydlu Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol Coedwigoedd.
Gwnaed hyn i ddangos y consensws cynyddol ymysg gweithwyr iechyd proffesiynol am bwysigrwydd 
coed i iechyd a lles pobl.



37

Bioamrywiaeth

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Yn ôl yr adroddiad:

• Ceir tystiolaeth sy’n awgrymu bod byw ger coed yn annog ymarfer corff a bod mynd am dro mewn
coetir yn lleihau cyflymder y galon a straen meddyliol

• Mae coed yn cynnig cysgod uniongyrchol i adeiladau a phobl rhag gwres pelydrol yn ogystal 
â gostwng y tymheredd amgylchynol drwy oeri ar ffurf anweddu 

• Mae canopïau coed (yn enwedig coed hŷn sydd â chopaon mwy ymledol) yn dal glaw ac yn effeithio
ar gyflymder y glaw pan mae’n cyrraedd y ddaear. Mae hyn yn gwella’r gallu’r ddaear i amsugno’n
araf ac yn cynorthwyo draeniau peirianyddol i ddargyfeirio dŵr dros ben

• Nid nifer y coed sy’n gwneud y gwahaniaeth o anghenraid. Yn hytrach, mae’n dibynnu ar ansawdd 
a pha mor hwylus yw’r coetir.

Mae adroddiad Ymchwil Coedwigoedd Iechyd trefol ac anghydraddoldebau iechyd a rôl coedwigaeth
drefol ym Mhrydain: Adolygiad102 yn rhoi neges gwbl glir sy’n amlygu pwysigrwydd coed a
choedwigoedd cyfagos er lles adfer a chyswllt cymdeithasol. Mae hefyd yn awgrymu mai plant a
chymunedau tlawd yw’r ddau grŵp targed allweddol a allai elwa’n arbennig o ganlyniad i ganolbwyntio
ar goedwigaeth drefol ac iechyd.

Mae’r canfyddiadau hyn yn ategu ein datblygiad strategol sef ein hymgais i greu’r goedwig drefol fwyaf
yn Ewrop yn Rhanbarth Coedwig Coed y Cymoedd. Atgyfnerthir gan yr angen i fynd i’r afael â thlodi trefol
yn ne Cymru. Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn flaenllaw ym mhrosiect adfywio 15 mlynedd ‘Blaenau’r
Cymoedd’ ac mae wedi cyflogi swyddog prosiect sy’n gyfrifol am hyrwyddo pwysigrwydd coedwigoedd
a choed er mwyn adfywio yn ogystal â chanfod ffyrdd newydd o gyflwyno coed a choetiroedd mewn
tirwedd drefol. Erbyn hyn, mae’r prosiect wedi’i ymestyn i gynnwys Ardal Adfywio Cymoedd y Gorllewin.
Mae gogledd Cymru hefyd wedi elwa ar fod yn rhan o brosiect ‘’Cynhyrchu Coed’ yn Sir y Fflint a
Wrecsam ac mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn bartner. Prosiect coedwigaeth drefol peilot oedd hwn a
gynhaliwyd rhwng 2003 a 2008. Crëwyd 30 ha o goetiroedd a bu 2,200 o bobl yn gysylltiedig â’r gwaith
plannu. Cymorth grant yw’r elfen allweddol er mwyn cyflwyno newidiadau er gwell103.

2.2.10 Gwasanaethau ecosystem 
Diffinnir gwasanaethau ecosystem fel y manteision y mae adnoddau a phrosesau a ddarperir gan
ecosystemau naturiol yn eu rhoi i bobl. Mae gwasanaethau ecosystem yn wahanol i gynnyrch a
swyddogaethau ecosystem eraill oherwydd bod galw gan bobl am yr asedau naturiol hyn. Mae’r rhain
yn cynnwys:

• Gwasanaethau darparu - fel bwyd, dŵr, pren a thanwydd 

• Gwasanaethau diwylliannol - fel manteision hamdden, iechyd, estheteg ac ysbrydol 

• Gwasanaethau rheoleiddio - fel diogelu adnoddau dŵr a phriddoedd mewn dalgylchoedd; 
rhoi lloches, cysgod a dull oeri mewn trefi.

• Gwasanaethau cymorth - fel atafael carbon, ffurfio priddoedd a ffotosynthesis.
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Mae manteision gwasanaethau diwylliannol fel iechyd110, treftadaeth a diwylliant wedi’u crybwyll
eisoes, yn ogystal â’r gwasanaethau rheoleiddio pwysig fel diogelu priddoedd a dalgylchoedd dŵr yn
ogystal â gwasanaeth cymorth atafael carbon. Mae strategaeth Coetiroedd i Gymru hefyd wedi amlygu
pwysigrwydd y gwasanaeth darparu i gyflenwi pren er mwyn cynorthwyo sector coedwigoedd
cystadleuol ac integredig. Mae’r adroddiad gan National Energy Action a gyhoeddwyd yn 2011104. 

Plate 9. Gall Gwasanaethau Ecosystem  ychwanegu at ymrwymiad pobl â choetiroedd
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3: Agenda weithredu
3.1 Rheoli ein safleoedd arbennig yn ffafriol
Dyletswyddau statudol
O safbwynt safleoedd arbennig sydd wedi’u dynodi er lles gwarchod natur mewn coetiroedd, mae’n
hollbwysig bod sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r rhain yn ymgymryd â dyletswyddau statudol a’u bod yn
deall ac yn bodloni’r goblygiadau cyfreithiol wrth reoli coetiroedd. Mae hyn yn cynnwys safleoedd o
bwysigrwydd rhyngwladol, Ardaloedd Gwarchod Arbennig (AGA) ac Ardaloedd Diogelu Arbennig (ADA),
ardaloedd sydd o bwysigrwydd cenedlaethol, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GCN). Mae angen i berchnogion a rheolwyr ddeall beth yn union
yw eu rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth y CE a’r DU wrth lywodraethu’r safleoedd hyn. Byddwn yn
parhau i roi arweiniad am y dyletswyddau hyn.
Rheoli safleoedd arbennig eraill
Mae angen deall a rhoi ystyriaeth lawn i safleoedd sydd wedi’u dynodi fel rhai lleol pwysig o safbwynt
gwarchod natur, diddordeb hanesyddol a phwysigrwydd daearegol pwysig wrth reoli coetiroedd. Mae’r
rhain yn cynnwys Safleoedd o Ddiddordeb ar gyfer Gwarchod Natur (SoDdGN), Gwarchodfeydd Natur
Lleol (GNLl) ac Ardaloedd Planhigion Pwysig (APP). Byddwn yn cydweithio ag eraill i amlygu cyfleoedd i
reoli’r safleoedd hyn yn well.
Mae Strategaeth Amgylchedd Cymru yn tynnu sylw at sicrhau bod safleoedd arbennig mewn cyflwr
ffafriol. Byddwn yn parhau i weithio tuag at y canlyniad hwn gan ddefnyddio cronfa ddata’r safleoedd
arbennig i hysbysu perchnogion a rheolwyr am yr angen i reoli a hwyluso camau i roi cyflwr ffafriol.
Safleoedd coetiroedd hynafol
Mae coetiroedd hynafol yn cynnwys rhai o’r enghreifftiau cyfoethocaf o fioamrywiaeth coetiroedd, ond
2% yn unig o wyneb y tir y maent yn eu gorchuddio. I gydnabod pwysigrwydd y safleoedd hyn, byddwn
yn adfer pob Planhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol i fod mewn cyflwr mwy naturiol os ydynt yn
rhan AGWE yn ogystal ag annog tirfeddianwyr eraill i wneud yr un peth drwy Glastir. Os yw gweddillion
coetiroedd hynafol yn brin neu’n absennol, gall hyn olygu adfer coetir cymysg gan gynnwys coed
cynhenid a rhai nad ydynt yn gynhenid i roi manteision economaidd dros reoli coedwigoedd yn
gynaliadwy a bod o les i fioamrywiaeth ar yr un pryd. Caiff Coetiroedd Hynafol Lled-naturiol (ASNW) a
safleoedd coetiroedd hynafol (SCH) eu rheoli i wella eu cyflwr yn yr AGWE a byddwn yn annog eraill i
wneud yr un peth. Mae Rhestr y Coetiroedd Hynafol yn cael ei diweddaru ac ar ôl ei gwblhau, bydd ar
gael i berchnogion, rheolwyr, llunwyr polisïau ac awdurdodau cynllunio yn ogystal ag arweiniad am ei
defnydd wrth ddiogelu a rheoli safleoedd coetiroedd hynafol.

3.2 Atal bywyd gwyllt coetiroedd rhag cael ei golli
Rhywogaethau blaenoriaeth a ddiogelir
Mae angen arweiniad clir ar berchnogion a rheolwyr coetiroedd am eu rhwymedigaethau cyfreithiol
parthed bioamrywiaeth. Mae hyn yn cynnwys Rhywogaethau a Ddiogelir yn Ewrop (RhDdE) o dan
Ddeddfau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad a Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy.
Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cymeradwyo rhestr y rhywogaethau pwysicaf ar gyfer cadwraeth 
yng Nghymru yn S42 o dan y Ddeddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig, sy’n cynnwys
anifeiliaid a phlanhigion. Mae’n ddyletswydd ar bob corff cyhoeddus i ystyried y rhywogaethau hyn 
yn briodol. Byddwn yn parhau i gynorthwyo gwaith ein hadrannau er mwyn cynnal yr elfennau pwysig
hyn o fioamrywiaeth yng Nghymru. O ran coedwigaeth a gweithgareddau coetir, mae’r Comisiwn
Coedwigaeth wedi paratoi arweiniad syml i gynorthwyo rheolwyr i wneud penderfyniadau ynghylch
RhDdE a bydd yn cael ei ddatblygu i roi cyngor am rywogaethau eraill sy’n flaenoriaeth ac a ddiogelir.
Mae rhagor o gyngor ar gael gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru lle bo angen.
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Rhywogaethau blaenoriaeth sy’n bwysig yn lleol
Mae’r rhywogaethau blaenoriaeth a amlygwyd yn CGB y DU sydd i’w gweld yng Nghymru wedi’u
cynnwys ar restr S42. Fodd bynnag, mae CGBLl yn amlygu’r rhywogaethau hynny sy’n bwysig yn lleol.
Byddwn yn ceisio ymgysylltu â CGBLl i amlygu cyfleoedd i reoli coetiroedd er lles rhywogaethau sydd o
bwysigrwydd lleol.

Bywyd gwyllt coetiroedd cyffredin
Rydym yn sylweddoli bod rheoli bioamrywiaeth yn llwyddiannus a hyrwyddo rhywogaethau blaenoriaeth
a ddiogelir yn dibynnu ar gynnal casgliad eang o rywogaethau mewn cynefinoedd er mwyn cynnal
ecosystem effeithiol. Felly, byddwn yn parhau i gynnwys ardaloedd cadwraeth ar gyfer bioamrywiaeth
ac yn datblygu coedwigoedd ehangach er lles bioamrywiaeth yn AGWE ac yn annog y sector preifat i
ddefnyddio arferion da.

Coed prin, pwysig a ddiogelir  
Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod gan awdurdodau lleol y pwerau i ddiogelu coed.
Amlinellir ein safbwynt yn glir yn ein dogfen Arweiniad i Weithdrefnau Gwarchod Coed105 ac yn y
grymoedd sydd gan y Comisiwn Coedwigaeth parthed trwyddedau torri coed106,107. Yn ogystal â
phwysigrwydd coedwigoedd a choetiroedd i fioamrywiaeth, mae coed unigol yn werthfawr hefyd ac
maent hefyd yn cysylltu cymunedau â’r dirwedd. Felly, byddwn yn:

• Hyrwyddo diogelu coed hynafol ac unigol mewn amgylcheddau gwledig a threfol

• Annog lleoli, mapio a diogelu rhywogaethau anghyffredin o goed fel cerddin gwynion 
prin yng Nghymru

• Cydnabod y gall parciau, coedfeydd a gerddi fod yn ystorfeydd o goed dethol sy’n cyfrannu 
at fioamrywiaeth yn ogystal â rhoi cyfle i ymgysylltu â’r cyhoedd ac annog dulliau da o reoli coed 
yn sgil hynny 

• Annog adfer safleoedd tir llwyd 

• Annog cynnwys coed mewn prosiectau datblygu 

• Hyrwyddo gwerth coed tuag at iechyd a lles mewn cymunedau

3.3 Ecosystemau coetiroedd iach a gwydn 
Rydym wedi ymrwymo i wella coetiroedd er lles bioamrywiaeth drwy gynnal pum strategaeth reoli
ffafriol ar gyfer AGWE ac sy’n cynorthwyo eraill i:

• Sicrhau bod mwy o goetiroedd o dan reolaeth

• Cynyddu amrywiaeth mewn coetiroedd

• Newid defnydd o goetiroedd yn briodol

• Creu coetiroedd newydd; a

• Mynd i’r afael â rhywogaethau ymledol nad ydynt yn gynhenid

Sicrhau bod mwy o goetiroedd o dan reolaeth
Mae rheoli coetiroedd yn well, yn enwedig ein coetiroedd cynhenid sydd o dan berchnogaeth breifat, 
yn hanfodol er mwyn bodloni targedau’r cynllun gweithredu bioamrywiaeth. Dim ond rheoli coetiroedd
cynhenid yn gynaliadwy yn yr hirdymor a chyflawni eu potensial economaidd fydd yn ein galluogi 
i gyflawni sawl un o’r amcanion y mae’r polisi hwn yn ceisio’i gyflawni. Mae’n hanfodol fod perchnogion
a rheolwyr coedwigoedd yn deall hyn a bydd angen rhoi hyfforddiant, gwella sgiliau a chynnig
ysgogiadau i gynorthwyo hyn. Bydd chwilio am ysgogiadau a ffyrdd o gynaeafu coed tanwydd 
o goetiroedd cynhenid yn ganolog er mwyn gallu eu rheoli.  
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Byddwn yn cynorthwyo penderfyniadau a chamau rheoli i wella cynefinoedd coetiroedd blaenoriaeth. Bydd
hyn yn cynorthwyo i drawsnewid cymeriad safleoedd Coetiroedd Lled-naturiol Hynafol ac yn gwella
rhwydwaith y cynefinoedd coetiroedd cynhenid. Er mwyn cynyddu nifer y coetiroedd cynhenid yng Nghymru,
mae gennym ymrwymiadau yn erbyn newid sut y defnyddir coetiroedd dail llydan ac rydym yn hyrwyddo creu
coetiroedd cynhenid newydd. Byddwn yn defnyddio canllawiau Kirby36 ar gyfer nodweddion ‘iechyd
coetiroedd’ a Finch et al.56 ar gyfer dyrannu coetiroedd yn erbyn math o Gynllun Gweithredu Cynefin drwy
ddefnyddio coeden benderfyniadau. Byddwn hefyd yn cynnwys nodweddion bioamrywiaeth mewn gwaith
arolwg yn y dyfodol ar gyfer Rhestr y Coedwigoedd Cenedlaethol53.

Defnyddir Arweiniadau’r Comisiwn Coedwigaeth am Adfer Coetiroedd Cynhenid ar Safleoedd Coetiroedd
Hynafol108 ac Asesiadau o Safleoedd109 i gynorthwyo asesiadau a diffinio ein targedau.  

Cynyddu amrywiaeth mewn coetiroedd 
Bydd cynyddu amrywiaeth y rhywogaethau coed a ddefnyddir yng nghoetiroedd Cymru yn rhoi cyfle gwell i
gynyddu bioamrywiaeth. Byddwn yn annog rhagor o amrywiaeth mewn rhywogaethau coed ym mhob coetir
a’r ardaloedd o gynefinoedd a ddatblygwyd yn benodol at ddibenion bioamrywiaeth. Mae Coetiroedd i Gymru
yn disgrifio ein thema strategol allweddol o greu sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig yng Nghymru.
Bydd amrywiaeth gynyddol o rywogaethau coed mewn coedwigaeth yn cynnig amrywiaeth ehangach o
gynnyrch ac yn lledaenu risg; gallai hyn arwain at greu cymysgedd agos neu amrywiaeth ar raddfa fwy
cyffredinol. Gan gadw elfennau strategol a masnachol Coetiroedd i Gymru mewn cof, byddwn yn defnyddio
arweiniad39 am gynnal lefel uchel o rywogaethau sylfaenol yn ein coetiroedd cymysg.

Mae heriau’r newid yn yr hinsawdd, yn enwedig y plâu a’r afiechydon ychwanegol, hefyd yn annog ymchwil i
ddatblygu clystyrau mwy amrywiol o goedwigoedd a defnyddio tarddleoedd mwy addas.

Mae goblygiadau posibl newid yn yr hinsawdd wedi amlygu’r angen i fod yn ymwybodol o’r rhywogaethau a
allai gael eu colli. Felly, byddwn yn parhau i gefnogi gwaith adrannau LlCC wrth fapio a monitro safleoedd sy’n
cynnwys rhywogaethau coed prin yng Nghymru. Yn benodol, Cymru yw cartref nifer o rywogaethau prin o
gerddin gwynion gan gynnwys Sorbus leyana, S. eminens ac S.porrigentiformis.86

Newid defnydd o goetiroedd
Mae coedwigoedd a choetiroedd yn aml yn cynnwys cynefinoedd lled-naturiol sydd y tu allan neu y tu mewn i’r
ardal goediog. Hoffem weld y cynefinoedd agored hyn yn cael eu rheoli ochr yn ochr â choetiroedd. Rydym
wedi amlygu tua 12,000ha o gynefinoedd mawn dwfn sydd wedi, neu’n parhau i gael, eu coedwigo ac mae
8000ha ohonynt yn yr AGWE. Heb amharu ar ein targedau o ran cynyddu nifer y coed, byddwn yn amlygu
safleoedd blaenoriaeth i’w hadfer os yw mantais y gwasanaeth ecosystem yn amlwg. 

Creu coetiroedd newydd
yddwn yn cynyddu nifer y coetiroedd yng Nghymru drwy Plant! a chynllun creu coetiroedd Glastir sy’n gweithio
tuag at gyflawni ein targed o greu 100,000 ha o goetiroedd newydd yng Nghymru. Byddwn yn croesawu pob
coetir sy’n bodloni Safon Coedwigaeth y DU33 ond byddwn yn annog targedu gofodol o goetiroedd sy’n
cyfrannu at gysylltedd rhwng cynefinoedd, a hynny’n rhan rwydweithiau coetiroedd a chyfraniadau tuag at
rwydweithiau lled-naturiol, gan leihau nifer y cynefinoedd rhanedig. Bydd y rhwydweithiau hyn yn rhoi cyfle i
rywogaethau symud yn sgil y newidiadau yn yr hinsawdd. Byddwn yn parhau i gefnogi ymchwil i gysylltedd a
bioamrywiaeth ar draws tirweddau. Bydd y cyfleoedd y bydd trawsnewid coetiroedd nad ydynt yn gynhenid i
gyflyrau mwy naturiol hefyd yn cyfrannu at gynyddu nifer y coetiroedd cynhenid yng Nghymru. Mae hyn yn
cynnwys adfer Safleoedd Coetiroedd Hynafol a Blannwyd i fod mewn cyflwr mwy naturiol.

Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio i ddatblygu a gweithredu camau rheoli cynllunio er
mwyn atal adeiladu ar goetiroedd.

Mae angen cymryd camau arbennig i ddiogelu pob math o goeden sy’n brin neu’n dirywio; os oes
modd, caiff y rhain eu mapio ar goedwig neu goetir System Gwybodaeth Daearyddol er mwyn eu
monitro a’u gwarchod.
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Mynd i’r afael â rhywogaethau ymledol nad ydynt yn gynhenid
Mae planhigion ac anifeiliaid nad ydynt yn gynhenid yn fygythiadau o bwys i les a gwerth economaidd
coed a choedwigoedd Cymru yn y dyfodol. Crëwyd Ysgrifenyddiaeth Rhywogaethau nad ydynt yn
gynhenid Prydain Fawr i fynd i’r afael â her y rhywogaethau hyn ym Mhrydain. Datblygwyd hyn
ymhellach yng Nghymru gyda grŵp INNS (Rhywogaethau Ymledol Nad Ydynt yn Gynhenid). Byddwn yn
parhau i gefnogi INNS Wales drwy ein hadrannau perthnasol, yn enwedig o ran targedu gwiwerod llwyd
a rhododendronau.

Felly, byddwn yn:

• Cefnogi ymagwedd is-grŵp INNS Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

• Targedu arian cyfredol yn well a cheisio arian ychwanegol i lunio strategaeth er mwyn rheoli
gwiwerod llwyd mewn coetiroedd cyhoeddus a phreifat

• Gweithio gyda phartneriaid i baratoi Strategaeth Ceirw Cymru fydd yn cynnwys camau i reoli ceirw
sica a muntjac

• Targedu arian cyfredol yn well a cheisio arian ychwanegol i baratoi a gweithredu strategaeth
genedlaethol yng Nghymru i reoli rhododendronau mewn coetiroedd cyhoeddus a phreifat

Byddwn yn parhau i gefnogi ymchwil am oblygiadau newid yn yr hinsawdd i goed-amaeth, gan
gynnwys y plâu a’r afiechydon newydd fydd yn cyrraedd ac yn datblygu yng Nghymru, a rhoi cyngor i
sector y coetiroedd preifat.

Creu adnoddau i warchod bioamrywiaeth coetiroedd mewn hinsawdd sy’n newid
Mae newid yn yr hinsawdd wedi’i amlygu fel bygythiad gwirioneddol i fioamrywiaeth a chadwraeth yng
Nghymru. Byddwn yn ceisio creu adnoddau i addasu dulliau rheoli cynefinoedd, yn ogystal â chreu
cyfleoedd newydd i fioamrywiaeth a mynd i’r afael â’r hyn sy’n ei bygwth. Gall coetiroedd roi
‘gwasanaethau rheoleiddio’ yn rhan o wasanaethau ecosystem ehangach sy’n rhoi manteision
sylweddol. Rydym eisoes wedi amlygu’r gwasanaethau allweddol; fel atal gwaddodion, diogelu
priddoedd, diogelu yn erbyn llifogydd, atal llygrwyr yn yr aer yn ogystal ag atal llygredd sŵn. O ystyried
heriau’r newid yn yr hinsawdd, yn enwedig y tebygolrwydd y bydd rhagor o stormydd a’r angen i gynnal
a chynyddu’r gallu i gadw carbon, byddwn yn parhau i gefnogi gwaith pwysig y Comisiwn Coedwigaeth
ac yn parhau i hyrwyddo strategaethau ar gyfer newid yn yr hinsawdd gyda thirfeddianwyr eraill. Bydd
hyn yn cynnwys:

• Adolygu effeithiau tebygol newid yn yr hinsawdd ar fioamrywiaeth mewn coetiroedd a chynefinoedd
cysylltiedig, gan amlygu’r effeithiau ar rywogaethau mewn sefyllfaoedd y mae’r newid 
yn yr hinsawdd yn eu creu

• Lle bo modd, defnyddio Cynllun Creu Coetiroedd Glastir i leihau lefelau gwahanu mewn cynefinoedd
coediog a gwella ecosystemau coetiroedd

• Ystyried y newidiadau tebygol i amrywiaethau naturiol planhigion ac anifeiliaid

• Cynorthwyo rhywogaethau llai teithiol i symud i gynefinoedd addas pe byddai cynefinoedd yn cael 
eu colli yn sgil newid yn yr hinsawdd

• Parhau i gefnogi ymchwil ynghylch effeithiau posibl plâu ac afiechydon ar goed-amaeth 
a allai ddigwydd yn sgil newid yn yr hinsawdd

• Parhau i adolygu’r angen i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Rhywogaethau ar gyfer rhywogaethau
newydd a allai goloneiddio Cymru, fel y gnocell y coed du (Dryocopus martius)

Mae AGWE hefyd yn rhoi gwasanaethau diwylliannol allweddol sydd o les uniongyrchol i iechyd a lles
pobl Cymru. Felly, byddwn yn parhau i reoli ein coetiroedd fel bod polisi mynediad agored yn gallu
parhau, yn ogystal â chefnogi mentrau iechyd a lles newydd ar gyfer coetiroedd a choed. 
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3.4 Cydweithio ag eraill
Byddwn yn cydweithio ag eraill i gyflawni rhagor a cheisio ffynonellau arian ychwanegol ar lefel strategol
a safle/cynllun gan gynnwys:

• Grŵp llywio, grŵp polisi a grwpiau ecosystemau Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, yn enwedig
Grŵp Ecosystemau Coetiroedd 

• Cysylltiadau â grwpiau CGB y DU 

• Rhaeadru camau gweithredu hyd at lefel leol wedi’i hwyluso gan CGBLl 

• Manteisio’n llawn ar gyfleoedd i ddefnyddio rhaglenni a ariennir gan adeiladu ar y profiad a enillwyd
drwy gymryd rhan mewn mentrau ar y cyd fel FUTUREforest: http://www.futureforest.eu/

4: Dulliau cyflwyno
Fel y soniwyd yn y cyflwyniad, y gobaith yw y bydd pob sefydliad sy’n gyfrifol am gyflwyno polisïau’r
llywodraeth, yn ogystal â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn paratoi ymateb corfforaethol er mwyn
cyflwyno’r ‘Agenda Weithredu’ hon ar y cyd. Dyma fydd y prif ddulliau cyflwyno:

• Cyflwyno’n uniongyrchol ar Ystad Coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad

• Rhoi arian grant i berchnogion coedwigoedd eraill drwy raglen Coetiroedd Gwell i Gymru

• Cynorthwyo, dylanwadu a galluogi eraill i baratoi rhaglenni ar sail yr ‘Agenda Weithredu’ hon, 
yn enwedig o ran creu rhagor o goedwigoedd yn rhan o bolisi cyhoeddus dilys 

• Amlygu partneriaid allweddol i’n helpu ni gyflwyno a gweithredu’r gofynion ar gyfer addysg,
hyfforddiant, sgiliau a throsglwyddo gwybodaeth

• Cyfathrebu a chynorthwyo penderfyniadau’n well er mwyn helpu pob perchennog a rheolwr
coetiroedd i wneud penderfyniadau lleol gwell.
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5: Monitro, gwerthuso 
ac adolygu
Mae’r adran hon yn disgrifio’r Cynllun Monitro a Gwerthuso sy’n ategu’r polisi hwn. Tîm Datblygu Polisïau
a Rhaglenni Comisiwn Coedwigaeth Cymru fydd yn cynnal y cynllun hwn. Mae’r cynllun yn cynnwys y tair
elfen ganlynol:

5.1 Monitro ar waith
Mae cynllun gweithredu i gyd-fynd â strategaeth Coetiroedd i Gymru. Mae Panel Cynghori’r Strategaeth
Goedwigaeth yn monitro’r cynllun hwn.

Bydd adroddiad Monitro Camau cryno’n cael ei baratoi bob chwe mis i gyd-fynd â chyfarfodydd sawl 
un o’r Grwpiau Gweithredu Polisïau.

5.2 Adolygu Polisïau
Cynhelir adolygiad ‘bras’ o’r polisi unwaith y flwyddyn i sicrhau bod y polisi yn parhau’n ddilys 
ac yn gyfoes. 

5.3 Gwerthuso Polisïau
Cynhelir gwerthusiad ffurfiol o’r polisi unwaith bob tair blynedd i asesu ei effeithiolrwydd a pha wersi 
y gellir eu dysgu ar gyfer y dyfodol. Asesir llwyddiant y polisi o ran sut mae wedi cyflawni yn erbyn 
y canlyniadau a restrwyd yn y ddogfen. Bwriedir cynnal y gwerthusiad cyntaf ym mis Ebrill 2013. Rydym
yn disgwyl iddo gael ei gynnal yn fewnol a than arweiniad Tîm Datblygu Polisïau a Rhaglenni Comisiwn
Coedwigaeth Cymru.

Bydd y gwerthusiad yn seiliedig ar amrywiaeth o dystiolaeth. Bydd y wybodaeth yn y Dangosyddion
Coetiroedd i Gymru111 (Tabl 3) canlynol o ddefnydd i’r gwerthusiad. Bydd y rhain wedi sefydlu llinell
sylfaen ymlaen llaw i ryw raddau. Mae teclyn Darogan Cynhyrchu’r Comisiwn Coedwigaeth hefyd 
yn bwysig o ran monitro gan mai arallgyfeirio yw nod y polisi yn ogystal â chynnal gallu adnoddau
coetiroedd Cymru i gynhyrchu.
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Tabl 3: Dangosyddion Coetiroedd i Gymru sy’n berthnasol i fioamrywiaeth

Cyfeirnod y Dulliau mesur Amserlen Nod
dangosydd perfformiad adrodd yn ôl

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 1: Coetiroedd
a Choed

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 18:
Cynefinoedd coetiroedd
a choetiroedd a choed
hynafol

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 3: Rheoli
coetiroedd yn
gynaliadwy

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 5:
Coetiroedd fferm

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 19:
Rhywogaeth-au
coetiroedd

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 20:
Cysylltedd

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 21:
Coetiroedd fel ateb i
ddŵr

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 23:
Treftadaeth a thirwedd

Blynyddol 

Blynyddol 

Cyflwr: Bob 5
mlynedd

Blynyddol

Amcangyfrifon
blynyddol, arolwg
bob tair blynedd

Anhysbys

Blynyddol

Anhysbys

Anhysbys

Ardal o goetir dail llydan yng Nghymru
ac ardal o blannu dail llydan newydd.
Bob 5 mlynedd, cynhelir asesiad o dan
Restr y Coedwigoedd Cenedlaethol o
gyfran yr adnoddau dail llydan sy’n
goetir cynhenid.

• Ardal lle crëwyd coetir cynhenid
ar dir nad ydyw’n goediog

• Ardal Safleoedd Coetiroedd
Hynafol a Blannwyd (SCHB) a
adferwyd yn ardal gynhenid

• Ardal o gonwydd nad ydynt yn
gynhenid a adferwyd yn ardal
gynhenid

• Cyflwr coetir cynhenid
• Cyflwr coetiroedd ar safleoedd

dynodedig

Ardal o goetir y gwyddys ei bod yn
cael ei rheoli hyd at Safon
Coedwigaeth y DU gan gynnwys
ardal o goetir a ardystiwyd gan
Gomisiwn Coedwigaeth Cymru neu
Raglen Cymeradwyo Cynlluniau
Ardystio Coedwigoedd. Gellir mapio
lleoliadau coetiroedd a reolir yn
gynaliadwy, yn ogystal ag ardal
coetiroedd cynhenid, nad ydynt yn
gynhenid neu hynafol a reolir yn
gynaliadwy drwy GIS.

Ardal o goetir fferm mewn cynllun
grant ac ardal a reolir ar gyfer
cynnyrch pren

Mae’r dangosydd hwn yn cael ei
ddatblygu ar hyn o bryd ond bydd yn
olrhain patrymau poblogaethau
rhywogaethau sy’n gysylltiedig â
choetiroedd yng Nghymru

Ardal o goetir mewn parthau
rhwydwaith allweddol. Mae dull
mesur ‘Cysylltedd Ymarferol’
cynefinoedd coetiroedd hefyd yn
cael ei ddatblygu

Dangosydd sy’n cael ei ddatblygu i
olrhain ardal y parth torlannol yng
Nghymru sy’n cael eu gorchuddio’n
briodol gan goetiroedd

Dangosydd sy’n cael ei ddatblygu i
olrhain maint a chyflwr porfeydd
coetir hynafol yng Nghymru

Cynyddu nifer y coetiroedd cynhenid
yng Nghymru

Cynyddu nifer y coetiroedd cynhenid
drwy blannu newydd, troi SCHB yn
gynhenid a throi conwydd nad ydynt
yn hynafol yn gynhenid.

Gwella cyflwr coetir cynhenid, yn
enwedig ar safleoedd dynodedig.

Cynyddu nifer y coetiroedd cynhenid ac
nad ydynt yn gynhenid a reolir yn
gynaliadwy 

Cynyddu nifer y coetiroedd a reolir yn
gynaliadwy (sy’n cynnwys 50% o
goetiroedd cynhenid Cymru) 

Poblogaethau llai o rywogaethau yn
edwino, poblogaethau mwy o
rywogaethau yn cynyddu

Cynyddu nifer y coetiroedd mewn
parthau rhwydwaith allweddol.
Cysylltedd ymarferol sefydlog neu
gynyddol.

Rhagor o goetiroedd

Maint sefydlog a chyflwr yn gwella 
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Tabl 4: Dangosyddion anuniongyrchol Coetiroedd i Gymru sy’n berthnasol i fioamrywiaeth

Cyfeirnod y Dulliau mesur Amserlen Nod
dangosydd perfformiad adrodd yn ôl

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 8: Iechyd
coed

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 14: Defnydd
o bren Cymreig

Blynyddol

Blynyddol

Mae’r dangosydd hwn yn cael ei
ddatblygu ond bydd yn monitro plâu,
afiechydon a difrod i goed yng
Nghymru. Bydd hefyd yn edrych ar
effeithiolrwydd ein hymateb i achosion
o afiechydon

Cyfran y pren caled sydd ar gael a
gynaeafir 

Ymateb yn ddigonol i achosion o blâu
ac afiechydon

Cynaeafu mwy o bren caled yn
gynyddol

Mae nifer o ddangosyddion cyd-destunol sy’n ategu’r fframwaith hwn sydd hefyd yn gysylltiedig â
ffynonellau eraill: Iechyd coed, coed hynafol, cyflwr coetiroedd, stociau/atal carbon, coetiroedd fel ateb i
broblemau dŵr, coetiroedd fel pwysau ar broblemau dŵr, mynediad a chysylltedd. Mae Tabl 4 yn
dangos dangosyddion anuniongyrchol Coetiroedd i Gymru sy’n berthnasol.
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Atodiad 2: Tystiolaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth
Bydd amcanion y polisi lefel uchel hwn o fantais i bawb yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u
cynnwys yn y chwe haen amrywiaeth. Nid oes unrhyw dystiolaeth y bydd unrhyw effaith negyddol ar
unrhyw un o’r grwpiau hyn.

Mae’r polisi hwn yn cydnabod cyfraniad pob coetir a choeden, a’u dulliau rheoli, at greu bioamrywiaeth
yng Nghymru. Mae’n cydnabod y manteision y bydd yn eu rhoi mewn ardaloedd gwledig a threfol fel ei
gilydd gan gynnwys: bydd coetiroedd yn cael eu rheoli’n gynaliadwy ac yn cyfrannu at fynd i’r afael â’r
newid yn yr hinsawdd, bydd mwy o fioamrywiaeth mewn coetiroedd yn cyfrannu at gyflwyno
gwasanaethau ecosystem a chynefinoedd coetiroedd sy’n cael eu gwerthfawrogi a’u diogelu drwy
ddulliau rheoli ffafriol.

Hwyrach y bydd angen asesiad mwy penodol o effaith ar gydraddoldeb ar gyfer rhai prosiectau sy’n
ymwneud â gwella bioamrywiaeth drwy Gynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru er mwyn ystyried
unrhyw effeithiau a rhoi cyfleoedd i hyrwyddo amrywioldeb. Hwyrach y bydd ymgynghoriadau lleol yn
fwy priodol mewn rhai achosion.

Datblygwyd y safbwynt polisi hwn i roi mwy o fanylder, cefndir ac agenda weithredu er mwyn datblygu
themâu strategol Coetiroedd i Gymru. Cynhaliwyd asesiad llawn o effaith ar gydraddoldeb wrth baratoi
Coetiroedd i Gymru.

Photo: Dafydd Fryer
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Atodiad 3: Map o ddosbarthiad coetiroedd yng Nghymru
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Atodiad 4: ADRAN 42 Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 -
Rhestrau o’r cynefinoedd a’r rhywogaethau pwysicaf er mwyn gwarchod
bioamrywiaeth yng Nghymru

DEDDF AMGYLCHEDD NATURIOL A CHYMUNEDAU GWLEDIG 2006: ADRAN 42
RHESTR O’R CYNEFINOEDD PWYSICAF ER MWYN GWARCHOD BIOAMRYWIAETH YNG NGHYMRU
http://www.biodiversitywales.org.uk/habitats-34.aspx 

DEDDF AMGYLCHEDD NATURIOL A CHYMUNEDAU GWLEDIG 2006: ADRAN 42
RHESTR O’R RHYWOGAETHAU PWYSICAF ER MWYN GWARCHOD BIOAMRYWIAETH YNG NGHYMRU
http://www.biodiversitywales.org.uk/species-35.aspx 

Adran 42 Rhywogaethau Coetiroedd Blaenoriaeth Uchel  
Rhywogaethau sy’n ddibynnol ar goetiroedd; yn hysbys o fwy na ddyrnaid o safleoedd; yn cael eu
heffeithio’n gritigol gan reoli coetiroedd; yn weddol eang gyda gofynion ecolegol gweddol adnabyddus.
Arbenigwyr y coetir.

Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Mamal

Mamal

Mamal

Corhedydd y Coed

Troellwr mawr
Ewropeaidd

Gwybedog Brith

Telor y Coed

Grugiar ddu

Ystlum Du

Dyfrgi

Pathew

Anthus trivialis 

Caprimulgus
europaeus 

Ficedula hypoleuca

Phylloscopus
sibilatrix

Tetrao tetrix subsp.
britannicus

Barbastella
barbastellus

Lutra lutra

Muscardinus
avellanarius

1 o 4 o adar blaenoriaethol y coetir o bryder gwarchodol yng
Nghymru. Ymfudwr yn yr haf. Mae’n hoffi coetiroedd agored,
llennyrch mewn coetiroedd, prysg, clytwaith o gynefinoedd.

Ymfudwr yn yr haf, mae’n bridio mewn ardaloedd torri a chlirio
coed conwydd, ac ar rostir/grug/gwaun/ffridd. Mae gwrthdaro
rhwng gofynion o ran cynefin ar gyfer ardaloedd torri a chlirio
coed a’r polisi dros gynyddu coedwigaeth orchudd ddi-dor.

Ychwanegiad Cymru i restr S42. Ucheldiroedd derw. Amheuir >
50% o ddirywiad yng Nghymru. 1 o 4 o adar o goetir
blaenoriaethol o bryder gwarchod yng Nghymru. Camau
gweithredu: Sefydlu arddangosiad rheoli a safleoedd rheoli
addasol ar gyfer rheoli coetiroedd o ran arfer gorau sy’n
benodol i gynefinoedd coedwigoedd Cymru; ymchwil am y
rhesymau dros y dirywiad; monitro’r boblogaeth.

1 o 4 o adar o goetir blaenoriaethol o bryder gwarchod yng
Nghymru. Mae’n hoffi coetiroedd o dderw sesil gydag ond
ychydig o orchudd i’r llawr.

Ymylon gweundir grug/ ardaloedd conwydd, bedw a cherdinen. 

Wedi’i diogelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

Wedi’i diogelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

Wedi’i diogelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.
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Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Mamal

Mamal

Mamal

Gwyfyn

Glöyn byw

Chwilen

Gwyfyn

Gwyfyn

Ystlum Bechstein

Ystlum Pedol Lleiaf

Gwiwer Goch

Gwyfyn o deulu’r
Pyralidiau

Gloyn Byw Brith
Perlog

Chwilen y llawr

Gwyfyn Drewllyd

Gwyfyn Brychan
Rhwydog

Myotis bechsteinii

Rhinolophus
hipposideros

Sciurus vulgaris

Anania funebris

Boloria euphrosyne

Calosoma
inquisitor

Cossus cossus

Eustroma reticulata

Wedi’i diogelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad.

Wedi’i diogelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad.

Wedi’i diogelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad.

Coetiroedd a pherthi. Mae’n bridio ar y wialen aur, sy’n brin
erbyn hyn ac efallai wedi’i gysylltu’n fwyaf clir gyda
llechweddau arfordirol prysg, ond gallent gael eu cynrychioli yn
reidiau’r goedwig. Wedi’i adnabod gan Adrian Fowles fel
blaenoriaeth o ran gwarchod coetiroedd.

Wedi’i diolgelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad. Ar gronfa ddata anifeiliaid di-asgwrn-cefn prin Cyngor
Cefn Gwlad Cymru gyda chofnodion o ledled Cymru, gan
gynnwys coetir Comisiwn Coedwigaeth Talybont yng ngogledd
Ceredigion. Cynefin - Llethrau rhedyn.

Coetiroedd derw. Chwilen llawr coedol sy’n hela lindys mewn
hen goed derw. Yn genedlaethol mae’n weddol brin erbyn hyn
ac mae’n debyg bod gan Gymru gyfradd uchel o gofnodion
diweddar. Wedi’i amlygu gan Adrian Fowles (Cyngor Cefn
Gwlad Cymru) fel blaenoriaeth o ran gwarchod coetiroedd.

Coetiroedd gwlyb, porfa goed, prysg. Mae’r gwyfyn drewllyd yn
bridio mewn amrywiaeth o goed (bedw yn aml) a mwy na
thebyg mae’n well ganddo goetir porfa/prysg agored. Mae’r
larfae yn bwydo’n fewnol ar bren caled coed amrywiol fel Salix,
Quercus a Populus. Fel arfer mae’n dewis rhywogaethau Salix
dan straen. Mae angen i rai coed hen sydd o dan straen fod yn
weddill - maent o dan fygythiad oherwydd coedyddiaeth
ordaclus. I’w weld yn eang yn Ne Lloegr, mae i’w weld yn
weddol eang yng Nghymru. Rhywogaeth allweddol sy’n cynnal
llawer o wrthdroadau prin ar y sudd o’i rediadau ac mae’n
ymddangos ei fod wedi dirywio’n sylweddol ledled Prydain
Fawr. Wedi’i adnabod gan Adrian Fowles (Cyngor Cefn Gwlad
Cymru) fel blaenoriaeth o ran gwarchod coetiroedd. 

Ar gronfa ddata anifeiliaid di-asgwrn-cefn prin Cyngor Cefn
Gwlad Cymru, gydag ychydig iawn o gofnodion o Feirionnydd
yn unig. Mae’r larfae’n bwydo ar y balsam melyn (Impatiens
noli-tangere) sy’n tyfu ar hyd rhuthrau/nentydd coetiroedd.
Mae’r cofnod mwyaf diweddar o Garth Isaf ar y Mawddach ym
Meirionnydd ym 1991, hefyd o amgylch Y Bala. Ni chafodd ei
weld bellach ers dros ddeng mlynedd. Wedi’i amlygu gan
Adrian Fowles (Cyngor Cefn Gwlad Cymru) fel blaenoriaeth o
ran gwarchod coetiroedd.
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Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Glöyn byw

Pryf Teiliwr

Gwyfyn

Gwyfyn

Glöyn byw

Planhigyn

Cymuned cen 
y coed

Gloyn byw 
Gwyn y coed

Pryf Teiliwr

Dolennwr
Llwydfelyn

Brychan Pennau
Saethau

Brithribin brown

Cerddinen y
Darren Fach

Cymuned cen y
coed sy’n
nodweddiadol o
goetir hynafol

Leptidea sinapis

Lipsothrix
nigristigma

Minoa murinata

Rheumaptera
hastata

Thecla betulae

Sorbus leyana

Cymuned Lobarion

Wedi’i gofnodi ar ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Cynefin: Mae’n bridio mewn ystod o
gynefinoedd, yn enwedig mewn reidiau a llennyrch neu
reilffyrdd segur. Bygythiadau: Ynysu coedwigoedd addas
presennol wedi'u cyfuno â gallu cytrefu cyfyngu’r rhywogaeth. 
Diffyg rheoli reidiau coetiroedd. Colli glaswelltir heb ei wella yn
barhaus oherwydd draenio/gwella amaethyddol. Mae’n brin
iawn yng Nghymru gyda chofnodion hwnt ac yma o Sir Fynwy a
Morgannwg. Wedi’i amlygu gan Adrian Fowles (Cyngor Cefn
Gwlad Cymru) fel blaenoriaeth o ran gwarchod coetiroedd.

Pryf teiliwr o nentydd coetiroedd wedi’u dirlenwi a diferiadau
coetiroedd, mae’n ymddangos ei fod yn cadw at siroedd ffiniol
Cymru ond efallai ei fod yn bodoli’n fwy eang. Wedi’i amlygu
gan Adrian Fowles (Cyngor Cefn Gwlad) fel blaenoriaeth o ran
gwarchod coetiroedd. 

Ar gronfa ddata anifeiliaid di-asgwrn-cefn prin Cyngor Cefn
Gwlad Cymru gyda chofnodion coetir o Sir Fynwy/Morgannwg
(Dyffryn Gwy yn bennaf). Wedi’i gofnodi ar ystd y Comisiwn
Coedwigaeth gan arolwg Gwarchod Gloÿnnod Byw. Cynefin:
Reidiau coetiroedd mewn coetiroedd llydan-ddeiliog. Mae’r
larfae’n bwydo ar laethlys y coed Euphorbia amygdaloides, yn
enwedig y rhai sy’n tyfu yng ngolau llawn yr haul. Mae’r gwyfyn
a’r planhigyn bwyd yn gysylltiedig ag ardaloedd o dorri a
phrysgoedio diweddar. Wedi’i amlygu gan Adrian Fowles
(Cyngor Cefn Gwlad Cymru) fel blaenoriaeth o ran gwarchod
coetiroedd. 

Wedi’i gofnodi o ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Cynefin: Coetir gyda’r bedw’n aildyfu,
gweundir agored a chorsydd ar uchderau uwch neu mewn
ardaloedd arfordirol. Mae’r larfae yn bwydo ar fedw a helyg
Mair Myrica gale. I’w weld yn reidiau coedwigoedd ac ymylon
planhigfeydd conwydd lle mae bedw ifanc.

Perthi ac ymylon coetiroedd. Mae’n bridio mewn perthi a
chynefinoedd ar ymylon coetiroedd yn ne-orllewin Cymru. Mae
torri perthi yn y gaeaf yn dileu wyau a gafodd eu dodwy ar
frigau’r ddraenen ddu sy’n treulio’r gaeaf yno, sy’n achosi llawer
iawn o farwolaethau a difodiant lleol. Gallai ymylon coetiroedd
nad ydynt yn destun torri llym weithredu wedyn fel cronfa
boblogaeth hanfodol.

Casgliad o gen y coed sy’n nodweddiadol o goetiroedd hynafol.
Ychwanegiad Cymru i’r rhestr S42. Mae llawer o’r rhywogaethau
a restrir ar wahân yn aelodau’r gymuned hon. 
I Gomisiwn Coedwigaeth Cymru efallai bydd yn fwy ymarferol i
ymdrin â nhw gyda’i gilydd fel cymuned na fel rhywogaethau
unigol. Mae‘r rhywogaethau a restrir sy’n rhan o’r gymuned hon
wedi’u marcio.
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Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Cen y Coed

Lichen

Cen y Coed

Cen y Coed

Caloplaca
Herbidella

Usnea Florida

Ar hen goed derw mewn coetiroedd agored, porfa goed a
pharcdir. Canolbarth Cymru (Cwm Elan, Sir Frycheiniog).

Canolbarth Cymru yw cadarnle’r DU. Rhywogaeth ganopi - 
gall fod yn ddominyddol ar rannau uchaf coed derw. Mae’r rhan
fwyaf o’r dirywiad oherwydd llygredd awyr, nid rheoli
coetiroedd. 
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Adran 42 Rhywogaethau Coetiroedd Blaenoriaeth Ganolig 
Rhywogaethau sy’n defnyddio coetiroedd ond hefyd yn defnyddio cynefinoedd eraill, yn rhannol
ddibynnol ar reoli coetiroedd. Cymdeithion coedwigoedd.

Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Aderyn

Mamal

Mamal

Mamal

Mamal

Amffibiad

Glöyn Byw

Gwyfyn

Pryf teiliwr

Molwsg

Llinos bengoch llai

Llygoden y dŵr

Bele

Ystlum 

Ystlum lleiaf
uchelsain

Madfall ddŵr
gribog

Britheg berlog fach

Uwchadain oren

Pryf Teiliwr

Cragen las berlog
dŵr croyw

Carduelis cabaret

Arvicola terrestris

Martes martes

Nyctalus noctula

Pipistrellus
pygmaeus

Triturus cristatus

Boloria selene

Jodia croceago

Lipsothrix nervosa

Margaritifera
margaritifera

Prysg bedw a helyg ucheldirol, a gwerni ar gyfer bwydo.
Byddai’n elwa ar gadw’r bedw mewn ardaloedd conwydd
ucheldirol.

Wedi’i amddiffyn o dan Atodlen 5 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Wedi’i amddiffyn o dan Atodlen 5 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Wedi’i amddiffyn o dan Atodlen 5 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Wedi’i amddiffyn o dan Atodlen 5 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Wedi’i amddiffyn o dan Atodlen 5 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Wedi’i gofnodi ar ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Nid yw’n rhywogaeth sy’n byw yn y
coetir yn unig. Yng Nghymru mae’n bridio ar weundir, corstir,
glaswelltir llaith, coetiroedd collddail agored, glaswelltir
calchfaen, llethrau rhedyn, hen waith glo. Planhigyn bwyd y
larfae yw’r fioled gyffredin Viola riviniana ar goetiroedd a fioled y
gors Viola palustris ar wlypdiroedd.

Coetiroedd Derw. Ar gronfa ddata anifeiliaid di-asgwrn-cefn prin
Cyngor Cefn Gwlad Cymru gydag ond ychydig o gofnodion.
Mae’r cofnod diweddaraf o GNG Coedmor (Coetir ceunant yr
AfonTeifi gorge woodland) ger Aberteifi yn ne Ceredigion, ym
1982. Mae’n hoffi derw bach, felly mae’n bosibl bod y dirywiad o
ran rheoli coedlannau wedi cyfrannu at y diffyg o ran
cynefinoedd addas. Mae’n bwydo ar ddail derw wedi’u gwywo.
Mae’n debygol o fod yn ddiflanedig yng Nghymru a’r Deyrnas
Unedig, ond caiff ei esgeuluso’n rhwydd a’r gobaith yw ei fod yn
bodoli o hyd! Wedi’i amlygu gan Adrian Fowles (Cyngor Cefn
Gwlad Cymru) fel blaenoriaeth o ran gwarchod coetiroedd.

Cofnodion gwasgaredig o ledled Cymru ar gronfa ddata
anifeiliaid di-asgwrn-cefn prin Cyngor Cefn Gwlad Cymru.
Cynefin: Coetiroedd llaith, carrau gwern diferiadau cysgodol, a
llinellau gwanwyn mewn coetiroedd collddail. Brigau a
changhennau gwlyb sy’n pydru. Mae angen cysgod parhaus a
chyflenwad cyson o bren sy’n pydru. Bygythiadau: Colli /
diraddio diferiadau coetiroedd drwy glirio, coedwigiad, draenio
ac alldynnu dŵr. Tynnu ymaith pren sydd wedi syrthio o
ddyfrgyrsiau.

Wedi’i amddiffyn o dan Atodlen 5 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.
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Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Glöyn Byw

Gwyfyn

Glöyn Byw

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Ffyngau

Ffyngau

Ffyngau

Mwsogl

Mwsogl

Gwibiwr brith

Bachadain brin

Brithribin wen

Crwynllys Cymreig

Tegeirian y fign
galchog

Llyriad-y-dŵr
arnofiol

Ffwng danheddog

Ffwng danheddog

Ffwng danhennog
melfedaidd

Mwsogl cynffon
dail hir

Bryum y môr

Pyrgus malvae

Sabra harpagula

Satyrium w-album

Gentianella
uliginosa

Liparis loeselii

Luronium natans

Hydnellum
concrescens

Hydnellum
scrobiculatum

Hydnellum
spongiosipes

Anomodon
longifolius

Bryum warneum

Wedi’i gofnodi ar ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan yr arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Mae’n hoffi twyndir sialc faen a
safleoedd cysgodol gyda llystyfiant prin megis ymylon,
llennyrch a reidiau coetiroedd, cymoedd cysgodol.

Gwyddys amdano o Ddyffryn Gwy yn unig yn y DU (Swydd
Caerloyw a Sir Fynwy). Adroddir ei fod yn bridio ar
bisgwydden dail bach dal. Ni chofnodwyd unrhyw larfae
gwyllt ers 30 o flynyddoedd. Ni wyddys a fydd yn bridio o’r
bisgwydden wedi’i phrysgoedio. Y prif fygythiad yw torri’r
goeden lletya. Mae angen ymchwilio i benderfynu a all
ddefnyddio coed wedi’u prysgoedio neu dyfiant isel i ddeall
effaith rheoli coetiroedd. Tan i ragor fod yn hysbys am
gamau’r larfae, mae ar safleoedd bridio angen eu hamddiffyn
rhag rheoli coetiroedd, yn enwedig teneuo neu brysgoedio
helaeth. Ychwanegiad Cymru i’r rhestr S42.

Wedi’i gofnodi ar ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan yr arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Mae’n ymddangos yn anaml yn
nwyrain a de Cymru. Mae’n ddibynnol ar goed llwyfain sy’n
blodeuo i fwydo’r larfae - a dyma’r rheswm am y dirywiad llym.
Fel arfer mae’n defnyddio Llwyfain llydanddail ifanc ar
goetiroedd, neu sugnwyr Llwyfain Lloegr mewn perthi.

Wedi’u hamddiffyn o dan Atodlen 8 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Wedi’u hamddiffyn o dan Atodlen 8 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Wedi’u hamddiffyn o dan Atodlen 8 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad.

Dyfnentydd coediog, fel arfer ar galchfaen ond nid felly yn unig.

Nid yw’n rhywogaeth goetiroedd. Cynefin: Mannau llac ar
dwyni, tir tywodlyd gwlyb ar ymylon morfeydd heli; yn
achlysurol, hen byllau gro. Efallai caiff ei effeithio gan ymestyn
plannu ar y fath ardaloedd. Mae ganddo ofynion penodol o ran
lefel y trwythiad, felly gall ffactorau sy’n effeithio ar hyn, megis
alldynnu dŵr neu goedwigo, gael effaith arno hyd yn oed pan
na chafodd yr ardal lle mae’n ymddangos ei phlannu.
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argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Mwsogl

Mwsogl

Llys yr afu

Mwsogl

Cymuned Cen y
coed

Cen y Coed

Cen y Coed

Cen y Cerrig

Cen y Coed

Mwsogl plwm

Mwsogl cynffon
gwiwer llai

Veilwort

Mwsogl tywarchen
prin

Cymuned gen y
coed ar ysbeiliau
cloddfeydd sy’n
gyfoethog o ran
metel trwm 

Cen y coed

Cen y coed

Cen y Cerrig Jeli’r
Afon

Cen y coed

Ditrichum
plumbicola

Habrodon
perpusillus

Pallavicinia lyellii

Rhytidiadelphus
subpinnatus

Cymuned safle’r
gloddfa

Bacidia
circumspecta

Blarneya hibernica

Collema
dichotomum

Pyrenula hibernica

Mae’n arbenigo ar ysbeiliau cloddfeydd plwm, sy’n sefydlog
neu’n agored heb ormodedd o aflonyddu. Mae’n ymddangos
yng nghoedwig Gwydyr - Comisiwn Coedwigaeth. Mae’n
agored i niwed gan lystyfiant sy’n cystadlu a gormodedd o
aflonyddu, e.e. defnydd o gerbydau. Cafodd poblogaethau eu
colli drwy dacluso ardaloedd ysbeiliau cloddfeydd e.e. drwy
gynllunio adennill a phlannu coed.

Epiffyt, fel arfer rhisgl sy’n fras o ran bonyn (sycamorwydd ac
ynn yw’r lletywyr mwyaf aml). Ceir cofnodion hanesyddol ar
gyfer Morgannwg a Sir Drefaldwyn ond ar hyn o bryd mae’r
unig boblogaethau y cadarnhawyd eu bod yn bodoli yw St
John's Hill, Talacharn (Sir Gaerfyrddin) a’r Faenor (Sir
Frycheiniog).

Corsydd a choetiroedd gwlyb yng ngorllewin Cymru. Fe’i gwelir
yn bennaf ar ochrau toriadau mawn neu ar waelodion coed
mewn coetiroedd Carr. Mae’r dirywiad yn bennaf oherwydd
ewtroffigedd a newidiadau o ran lefelau’r dŵr. 

Cynefin: Ar ochrau a glannau glaswelltog, sy’n llaith a
chanddynt gysgod ysgafn nentydd mewn coetiroedd asid,
agored. Ar un adeg y gred oedd ei fod yn gyfyngedig i Geunant
Torrent yn Sir Feirionnydd, sydd wedi’i blannu’n rhannol felly
mae’n bosibl ei fod yn cael ei effeithio gan reoli coetiroedd.
Erbyn hyn cafodd ei gofnodi ( yn 2005) o Goed Mawr, Ffinnant
yn Nyffryn Tywi. Mae adroddiad manwl (SDS Bosanquet a GS
Motley) ar gael o Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

Ychwanegiad Cymru i’r rhestr S42 . Ceir llawer o ardaloedd o
ysbeiliau cloddfeydd o fewn ystad coetir y Comisiwn
Coedwigaeth felly mae cyfradd sylweddol o’r gymuned hon yng
Nghymru yn debygol o ymddangos ar dir y Comisiwn
Coedwigaeth.

Coetiroedd hynafol ar hen goed derw yn Sir Faesyfed a Sir
Frycheiniog.

Y cofnod cyntaf yng Nghymru yng Nghwm Clettwr (coedwig
dderw dyfnant hynafol yng ngogledd Ceredigion), nawr yn
hysbys o 4 safle arall yn ne-orllewin Lloegr. Mae’n tyfu ar
waelodion coed derw sy’n clwydo ar greigiau ar goetiroedd
dyfnentydd. Mae’n debygol bod yr ystod wedi’i lleihau llawer
gan danblannu safleoedd â chonwydd, sy’n arwain at gysgod a
newid o ran y microhinsawdd hyd yn oed os na chaiff y coed
lletya eu hunain eu tynnu ymaith.

Rhywogaeth ddyfrol ar gerrig mewn nentydd, sensitif i gysgod,
gwaddodi a newidiadau o ran cemeg y dŵr. Wedi’u hamddiffyn
o dan Atodlen 8 y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

Dyfnentydd ar goetiroedd hynafol. Wedi’i gofnodi o 1 safle yn Sir
Feirionnydd, o fewn GNG. Mae angen amgylchiadau cysgodol,
llaith, mae’n agored iawn i niwed drwy glirio rhododendrons yn
y coetiroedd hyn.
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argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Adran 42 Rhywogaethau coetir blaenoriaeth isel
Naill ai ceir rhywogaethau prin iawn mewn un safle yn unig, lle mae angen rheolaeth benodol i’r safle
yn hytrach na dull rheoli ehangach; neu ceir rhywogaethau sy’n defnyddio’r coetir ond nid hwn yw eu
prif gynefin. Rhywogaethau tir agored neu gyffredinolwyr, ond yn defnyddio coetir ar gyfer rhai
gweithgareddau / swyddogaeth cynnal.

Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Aderyn

Madfall

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Llinos

Gylfinbraff

Cnocell Fraith Leiaf

Troellwr Bach

Gwybedog
Mannog

Titw’r Wern

Golfan y Mynydd

Coch y Berllan

Bronfraith

Madfall y Tywod

Bidog Llwyd

Castan Grech

Gwyn Drain Duon

Cilgant Brych

Cwcwll Bwaog

Carduelis
cannabina subsp.
autochthona/
cannabina

Coccothraustes
coccothraustes 

Dendrocopos
minor subsp.
comminutus

Locustella naevia 

Muscicapa striata 

Parus palustris
subsp.
palustris/dresseri

Passer montanus 

Pyrrhula pyrrhula
subsp. pileata

Turdus philomelos
subsp. clarkei

Lacerta agilis

Acronicta psi

Agrochola helvola

Aleucis distinctata

Allophyes
oxyacanthae

Asteroscopus
sphinx

Nid yw’n aderyn coetir. Yn hoff o wrychoedd, prysgwydd isel ac
eithin gyda chaeau llawn chwyn a sofl. Yn rhywogaeth
blaenoriaeth isel Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn flaenorol.

Yn hoff o goetir collddail aeddfed, yn enwedig ceirios,
oestrwydd, derw a ffawydd. Yn wasgaredig yng Nghymru, yn y
dwyrain yn bennaf, dim ond ychydig gannoedd o barau mae’n
debyg.

Yn hoff o goetir collddail aeddfed, hen berllannau a choedydd
glan afon, <200m yn bennaf. 

Yn hoff o goed conwydd ifainc, eithin a phrysgwydd arfordirol,
ymylon gwlyptir â drysni. Aderyn mudol yr haf.

Coetir, gerddi a pharciau. Mewn coetir collddail aeddfed yn
bennaf.

Coetir collddail aeddfed sychach, yn bwydo ar hadau coed yn
ogystal â phryfed. 

Yn hoff o goed collddail gyda thyllau (dim coetir yn benodol).

Ar y rhestr goch, yn flaenoriaeth ganolig yn flaenorol i Gomisiwn
Coedwigaeth Cymru. Yn hoff o wrychoedd, coedwigoedd, coed
a phrysgwydd, yn nythu mewn gwrychoedd trwchus. Yn aderyn
cloddiau yn bennaf, nid coetiroedd.

Coedwigoedd, coedlannau, gwrychoedd trwchus.

Wedi’i diogelu o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad.

Rhywogaeth coetir a phrysgwydd.

Rhywogaeth coetir a phrysgwydd.

Gwrychoedd a phrysgwydd. Yr unig gofnod sydd gennym yw
cofnod heb ei gadarnhau o 1966.

Rhywogaeth coetir a phrysgwydd.

Coetir.



58

Bioamrywiaeth
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Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Glöyn byw

Gwyfyn

Glöyn byw

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Glöyn byw

Melyn yr Onnen

Gwargwlwm Bach

Rhesen Gam

Gweirlöyn Mawr y
Waun

Llwyfwyfyn Brith

Glesyn Bach

Moca Ffug

Tant y Derw

Crwbach Ffigwr
Wyth Deg

Carpiog Medi

Carpiog Tywyll

Carpiog Awst

Gwibiwr Llwyd

Atethmia centrago

Brachylomia
viminalis

Chesias rufata

Coenonympha
tullia

Cosmia diffinis

Cupido minimus

Cyclophora porata

Cymatophorima
diluta

Diloba
caeruleocephala

Ennomos erosaria

Ennomos
fuscantaria

Ennomos
quercinaria

Erynnis tages

Coetir/cloddiau.

Prysgwydd helyg.

Cofnodwyd o ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Nid yw’n rhywogaeth coetir yn
benodol. Mae ei chynefin ar gomins, twyndir, rhostir, a
thywodfryniau weithiau. Mae’r larfae yn bwydo ar fanadl
Sarothamnus scoparius.

Cofnodwyd o ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
gloÿnnod byw Gwarchod Gloÿnnod Byw. Nid yw’n löyn byw
coetir yn benodol - ei hoff gynefin yw cyforgors iseldir,
gorgorsydd uwchdir a rhostir asid llaith sy’n cynnal y prif
blanhigyn bwyd larfal plu’r gweunydd unben (Eriophorum
vaginatum).

Coetir llwyfenni. Ar gronfa ddata infertebratau prin CCGC, gydag
ychydig iawn o gofnodion. Yr unig gofnod diweddar yw o
Warchodfa Natur Genedlaethol Oxwich ym Morgannwg ym
1980. Mae angen clystyrau o Lwyfenni neu Lwyfain Llydanddail
ar larfae i fwydo - mae colli llwyfenni yn ffactor mawr yn ei
ddirywiad.

Cofnodwyd o ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
gloÿnnod byw Gwarchod Gloÿnnod Byw. Nid yw’n löyn byw
coetir yn benodol - mae’n defnyddio ystod o gynefinoedd, yn
cynnwys chwareli calchfaen segur, rheilffyrdd, toriadau ffordd,
pennau clogwyni, llaciau twyni arfordirol, lle mae’r planhigyn
bwyd plucen felen Anthyllis vulneraria yn tyfu. Mae’n brin yng
Nghymru, ac yn gyfyngedig i safleoedd arfordirol De Cymru.

1950, nid yw cofnod cyn 1983 wedi’i gadarnhau. Coetir derw.

Coetir derw. 

Rhywogaeth coetir a phrysgwydd.

Coetiroedd.

Coetiroedd/cloddiau.

Coetiroedd/cloddiau.

Cofnodwyd o ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Mae’r gloÿnnod byw yn ffafrio
cynefinoedd heulog cynnes, gyda digon o bridd moel neu
leiniau calch. Ei ddewis gynefin yw cynefinoedd heulog cynnes,
gyda lleiniau o dir moel gan gynnwys llennyrch a llwybrau
marchogaeth mewn coetiroedd sy’n frith o Bys-y-Ceirw.
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argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Glöyn byw

Morgrugyn

Gwyfyn

Glöyn byw

Pryf Teiliwr

Gwyfyn

Gwyfyn

Corryn Lwcus

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Britheg y Gors

Morgrugyn
gwestai gloyw

Dart Deunod

Mantell Wen

Pryf Teiliwr

Rhisglyn Brith

Gwaswyfyn

Corryn Lwcus

Micro-wyfyn

Siobyn Prin

Crynwr Llychlyd

Coeswyntyll
Gyffredin

Caneri blewog

Micro-wyfyn

Eurodryas aurinia

Formicoxenus
nitidulus

Graphiphora augur

Limenitis camilla

Lipsothrix errans

Lycia hirtaria

Malacosoma
neustria

Meioneta mollis

Nemapogon
picarella

Orgyia recens

Orthosia gracilis

Pechipogo
strigilata

Phaonia
jaroschewskii

Phyllonorycter
sagitella

Mae wedi’i gwarchod o dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a
Chefn Gwlad. Ar gronfa ddata infertebratau prin CCGC. Nid yw’n
rhywogaeth coetir, ond rhywogaeth corsydd a glaswelltir
Glaswellt y Gweunydd garw lle mae’r planhigyn bwyd (Tamaid y
Cythraul, Succisa pratenis), yn tyfu. Lle mae’r cynefin hwn yn
digwydd mewn mannau agored mewn coetir neu yn ymyl ffyrdd
coedwig, gall y glöyn byw hwn fod yn bresennol.

Llwybrau marchogaeth mewn coetiroedd.

Coetiroedd/prysgwydd.

Llwybrau marchogaeth mewn coetiroedd.
Mae’r rhan fwyaf o gofnodion o Eryri. Cofnodion coetiroedd. Ar
gronfa ddata infertebratau prin CCGC. Cynefin: Diferiadau coetir,
coed gwlyb sy’n pydru ar lawr a changhennau mewn coetir
cysgodol ar lannau nentydd, yn enwedig uwchdiroedd.

Bygythiadau: Symud tagfeydd coed a phren a changhennau
wedi cwympo o nentydd. Torri ffosydd mewn nentydd. Sathru ar
lannau. Llygredd. Rheolaeth: Cynnal glannau nentydd coediog
yn eu cyflwr naturiol, gan gadw unrhyw fannau corsiog a phren
marw. Osgoi clirio coed wedi syrthio neu dagfeydd coed mewn
nentydd.

Coetir/prysgwydd.

Cloddiau a phrysgwydd.

Coetiroedd.

Coetir mewn ffwng ysgwydd/ffwng bachog.

Cofnodion hanesyddol ar gyfer Cymru’n unig. Cloddiau,
coetiroedd agored, tywodfryniau, ffendir. Mae’r larfae yn bwydo
ar amrywiaeth o goed collddail a phrysglwyni, gan gynnwys
derw, y ddraenen wen, a rhywogaethau Salix. Arferai fod yn
gyffredin yn Lloegr, a daeth i mewn i Gymru (Morgannwg, Sir
Drefaldwyn). Bellach yn gyfyngedig i Ddwyrain Lloegr, heb ei
gofnodi’n ddiweddar o Gymru. Rhywogaeth prysgwydd a
chloddiau yn bennaf, nid coetir.

Corsydd a choetiroedd gwlyb.

Coetiroedd derw. Cofnod hanesyddol - 1973, ond heb ei
gadarnhau.

1957

Prysgwydd aethnenni.
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argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Glöyn byw

Corryn Lwcus

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Gwyfyn

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Planhigyn

Glesyn Serennog

Corryn Lwcus

Wylun Gwelw

Bachadain y Derw

Melyn y Pisgwydd

Melyn Penfelyn

Gwladwr Cymreig
Clai’r Waun

Cleddwyfyn
Cyffredin

Cleddwyfyn
Cyffredin

Clychlys Ymledol

Y Galdrist Gulddail

Merywen

Cytwf

Cytwf

Cytwf

Tegeirian y Clêr

Cerddinen Mynwy

Amanita Brau

Plebejus argus

Saaristoa firma

Trichiura crataegi

Watsonalla binaria

Xanthia gilvago

Xanthia icteritia

Xestia ashworthii

Xestia castanea

Xylena exsoleta

Campanula patula

Cephalanthera
longifolia

Juniperus
communis

Monotropa
hypopitys

Monotropa
hypopitys subsp.
hypophegea

Monotropa
hypopitys subsp.
hypopitys

Ophrys insectifera

Sorbus eminens

Amanita friabilis

Cofnodwyd ar ystad y Comisiwn Coedwigaeth gan arolwg
Gwarchod Gloÿnnod Byw. Nid yw’n rhywogaeth coetir yn bennaf
- ei hoff gynefin yw rhostir isel, glaswelltir calchaidd, ac un safle
mawndir yng Nghymru. Mae angen presenoldeb morgrug
(Genws Lasius), tir agored ar gyfer bridio, pridd moel / llystyfiant
byr (microhinsawdd poeth). Ei gadarnleoedd yn y DU yw Dorset,
Swydd Hampshire a Gogledd Cymru. Mae’n cael ei warchod o
dan Atodlen 5 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

Prysgwydd a deilbridd.

Coetir/prysgwydd.

Coetir derw.

Coetir coed llwyf. 

Prysgwydd helyg a phoplys.

Coetir agored a phorfa

Coetir llaith o dan goed gwern. 1 cofnod o Gymru o Ddyffryn
Gwy (Sir Fynwy). Mae tyfu’n eang yn Ewrop ond yn dirywio.
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argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Ffwng

Llwydni
Glesyn-y-gaeaf
Bach

Rhosglwm
gwlanog

Caws Draenog

Llwyn helyg

Tafod y Ddaear

Cosyn Danheddog
(ffwng draenen ag
arogl cryf)

Cosyn Danheddog
(Ffwng draenen
Persawrus Du a
Gwyn)

Cosyn Danheddog
(Ffwng draenen
Persawrus Gobled)

Boled Tagellog Aur 

Coesyn Brau
Medusa 

Cwrel llwyd

Ffwng cen y cerrig

Chrysomyxa
pirolata

Cotylidia pannosa

Hericium erinaceus

Hypocreopsis
lichenoides

Microglossum
olivaceum

Phellodon
confluens

Phellodon
melaleucus

Phellodon
tomentosus

Phylloporus
pelletieri

Psathyrella
caputmedusae

Tremellodendro-
psis tuberosa

Melaspilea
lentiginosa

Mae’n tyfu ar Lesyn-y-gaeaf Bach (Pyrola minor), planhigyn
mewn coedwigoedd conwydd sy’n digwydd ar ychydig o
safleoedd yng Nghymru.

Ar bridd mewn coedwigoedd cymysg, gyda choed ffawydd yn
gyffredinol.

Mae’n tyfu’n naturiol ar glwyfau hen goed byw a phennau
boncyffion wedi’u cwympo mewn coedwigoedd collddail. Y
coed lletyol fel arfer yw ffawydd, a derw hefyd. O bosibl wedi’i
gyfyngu i ardaloedd o goetir â dilyniant hir o hen goed. Cesglir
gan fotanegwyr ac at ddibenion coginio.

Ar bren marw coed cyll ar ymyl bloc conwydd yng Nghymru.
Mewn mannau eraill, adroddir amlaf amdano ar goed helyg,
ond gan gynnwys hefyd ceirios yr adar a rhafnwydd mewn
coetiroedd llaith. Mae’n hysbys ym Mhrydain yn ddiweddar o un
safle ym Maesyfed. Adroddir am y ffwng hwn hefyd o Ganada a
Gogledd Orllewin Ewrop, yn ymestyn i mewn i Rwsia. Yng
Ngogledd Orllewin Ewrop, adroddir ei fod wedi ehangu’i ystod
yn gyflym yn ddiweddar. Mae posibilrwydd y gallai’r ffwng hwn
fod yn wladychwr dros dro ac efallai na fydd yn parhau’n
naturiol.

Nid yw’n rhywogaeth coetir, ond yn rhywogaeth o laswelltir byr,
niwtral neu sylfaenol, wedi’i oleuo’n dda, yn yr uwchdir.
Ystyriwch mewn cynlluniau plannu newydd - osgowch blannu ar
ei safleoedd.

Mae’n wasgaredig ledled y DU, ond dim ond un hen gofnod
sydd o Gymru. Mae’n dirywio’n amlwg ledled Ewrop gyfan. Ar
goed collddail mewn coetiroedd hynafol.

Ar goed collddail a choed conwydd mewn coetiroedd hynafol.
Mae wedi’i gofnodi o Ogledd Cymru (3 hen gofnod, 1 diweddar).
Mae’n tyfu’n eang ledled gweddill y DU.

Mewn coetir collddail a choetir conwydd. 1 cofnod o Sir
Gaerfyrddin. Mae’n tyfu’n eang ledled gweddill y DU.

Coedwigoedd derw ar uwchdir.

Boncyffion a bonion conwydd wedi syrthio. Y cofnod diwethaf
yng Nghymru oedd ym 1910 o World's End, Sir Ddinbych. Mae’n
bresennol mewn 5 o sgwariau 10 cilomedr yn y DU, 3 ohonynt
yn yr Alban. 

Ar bridd clai caled, neu bridd llawn hwmws (dangosir mewn
deilbridd conwydd).
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Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Mwsogl

Mwsogl

Mwsogl

Mwsogl

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Lesser smoothcap

Mwsogl poced
Portiwgal

Mwsogl poced yr
Atlantig 

Mwsogl difarf
deiliog

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen llwyfen
ffrwythau'r oren

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Atrichum
angustatum

Fissidens curvatus

Fissidens
serrulatus

Weissia squarrosa

Anaptychia ciliaris
subsp. ciliaris

Arthonia atlantica

Bacidia incompta

Buellia hyperbolica

Calicium
adspersum

Caloplaca
flavorubescens

Caloplaca lucifuga

Caloplaca
luteoalba

Chaenotheca
phaeocephala

Collema fragrans

Graphina
pauciloculata

Lecania chlorotiza

Lecanographa
amylacea

Lecanora
quercicola

Lecanora
sublivescens

Mae wedi’i ganfod ar ymylon llwybrau marchogaeth a llwybrau
mewn coetiroedd.

Llethrau pridd, weithiau mewn coetir. Nid yw’n rhywogaeth
coetir yn bennaf.

Cynefin ar dywod a graean llifwaddod ac ar greigiau o dan lefel
llifogydd nentydd ac afonydd cysgodol iawn (e.e. coetir). Hefyd
ar greigiau gwlyb cysgodol mewn ogofeydd. Iseldir.

Cynefin: pridd nad yw’n galchaidd mewn caeau, llwybrau
marchogaeth mewn coetiroedd ac ymylon pyllau.

Ar goed ynn llawn dwf, coetir agored a choed unigol, Sir
Faesyfed a Sir Frycheiniog. Coed lletyol unigol o bosibl yn agored
i’w torri dan drwydded cwympo.

Ar wynebau creigiau mewn coedwigoedd derw arfordirol ym
Meirionnydd.

Wedi’i gofnodi ar un goeden yng Nghymru.

Hen goed derw mewn coetir hynafol. Ardal Dolgellau.

Rhywogaeth coetir.  

Hen goed derw mewn parcdir.

Dim ond ar goed ar ymyl ffordd, nid mewn coetir. Coed unigol o
bosibl yn agored i’w torri dan drwydded cwympo. Mae’n cael ei
warchod o dan Atodlen 8 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

Rhywogaeth coetir, arbenigwr coed ar risgl tra-fasig.

Ar goed derw, palalwyf dail bach, bedw a chyll mewn
ceunentydd bach mewn coetiroedd hynafol. Mae rhyw 5 o
safleoedd bellach wedi’u cofnodi yng Nghymru.

Coetir hynafol, ar risgl tra-fasig.

Ar 1 safle yn Sir Faesyfed, ar dderw.

Ar hen goed derw mewn coetir agored, tir pori coedwig a
pharcdir.

Ar hen goed derw mewn coetir agored, tir pori coedwig a
pharcdir.
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Grŵp Enw Enw Sylwadau
gwyddonol cyffredin

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Moth

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen

Cen Eurwallt

Cen

Opegrapha
prosodea

Parmelina
quercina

Pyrenula nitida

Ramonia
dictyospora

Schismatomma
graphidioides

Teloschistes
flavicans

Usnea articulata

Rhywogaeth coetiroedd hynafol. Dim ond o 1 safle yng Nghymru
mae wedi’i gofnodi - Coedmor ar y Teifi ger Aberteifi.

I’w gael ar goed ymyl ffordd wedi’u goleuo’n dda. Nid yw’n
rhywogaeth coetir. Coed unigol o bosibl yn agored i’w torri dan
geisiadau am drwydded cwympo.

Rhywogaeth coed.  

Mae mwy o safleoedd wedi’u cofnodi erbyn hyn na’r rheiny a
gynhwyswyd yn wreiddiol yn y Cynllun Gweithredu
Bioamrywiaeth, ond mae’n dal yn fregus.

Nid yw’n rhywogaeth coetir. Pridd arfordirol sych a chlogwyni
môr, weithiau ar goed ynn unigol ger yr arfordir. Mae’n cael ei
warchod o dan Atodlen 8 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.
Mae coed unigol o bosibl yn agored i’w torri dan geisiadau am
drwydded cwympo.

Coetir ac ymyl coetir, ar goed wedi’u goleuo’n dda a’u hawyru’n
dda. Sir Benfro. Yn agored iawn i lygredd aer. Cysylltiad
hanesyddol diddorol gydag ystad Hafod. Yn y 1790au, gwnaed
casgliadau o Hafod gan J E Smith, sylfaenydd y Linnean Society.



64

Bioamrywiaeth

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Math o Testun y Uned- 1995 Targed Targed Targed Targed Targed
darged targed au’r targed baseline llinell 2010 2015 2020 2030

sylfaen
2005

Cynnal maint -
cynllunio

Cynnal maint - yn
mynd rhagddo

Cynnal maint

Tystiolaeth o
gynllunio i gynnal
maint cyffredinol y
coetir cynhenid,
yn enwedig maint
y coetir hynafol
lled-naturiol. 

Tystiolaeth o
gamau i gynnal
maint cyffredinol y
coetir cynhenid,
yn enwedig maint
y coetir hynafol
lled-naturiol.

Cynnal maint
cyffredinol y coetir
cynhenid, yn
enwedig maint y
coetir hynafol
lled-naturiol.                                     

Hectar 

Hectar 

Hectar 

0 25,029 37,543 50,057 62,571 87,600

0 15,643 23,464 31,286 39,107 54,750

109,500 116,166 119,499 122,832 126,164 132,830

Atodiad 5: Targedau Coetiroedd Cynhenid CGB y Du
1. Cynnal maint coetiroedd cynhenid
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Math o Testun y Uned- 1995 Targed Targed Targed Targed Targed
darged targed au’r targed baseline llinell 2010 2015 2020 2030

sylfaen
2005

Achieving
Condition -
Planning

Achieving
Condition -
Underway

Achieving
Condition

Sicrhau cyflwr
ffafriol - cynllunio

Sicrhau cyflwr
ffafriol - yn mynd
rhagddo

Sicrhau cyflwr
ffafriol

Hectar 

Hectar

Hectar

0 25,029 37,543 50,057 62,571 87,600

0 20,649 30,973 41,297 51,621 72,270

0 15,643 23,464 31,286 39,107 54,750

Math o Testun y Uned- 1995 Targed Targed Targed Targed Targed
darged targed au’r targed baseline llinell 2010 2015 2020 2030

sylfaen
2005

Adfer - cynllunio

Adfer - yn mynd
rhagddo

Adfer

Tystiolaeth o
gynllunio i adfer
planhigfeydd ar
safleoedd coetiroedd
hynafol nad ydynt yn
gynhenid drwy eu
symud i goetiroedd
cynhenid

Tystiolaeth o gamau i
adfer planhigfeydd
ar safleoedd
coetiroedd hynafol
nad ydynt yn
gynhenid drwy eu
symud i goetiroedd
cynhenid 

Adfer planhigfeydd
ar safleoedd
coetiroedd hynafol
nad ydynt yn
gynhenid drwy eu
symud i goetiroedd
cynhenid

Hectar

Hectar

Hectar

0 3,288 4,932 6,576 8,220 11,509

0 2,631 3,946 5,261 6,576 9,207

0 1,973 2,959 3,946 4,932 6,905

2. Sicrhau fod y coetir cynhenid mewn cyflwr ffafriol

3. Adfer planhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol nad ydynt yn gynhenid drwy eu symud 
i Goetiroedd Gynhenid
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Math o Testun y Uned- 1995 Targed Targed Targed Targed Targed
darged targed au’r targed baseline llinell 2010 2015 2020 2030

sylfaen
2005

Ehangu -
cynllunio

Ehangu - yn
mynd rhagddo

Ehangu

Tystiolaeth o
gynllunio i
ehangu
adnoddau
cynhenid cyfredol
drwy drawsnewid
coetiroedd nad
ydynt yn gynhenid
nac yn hynafol yn
goetiroedd
cynhenid

Tystiolaeth o
gamau i ehangu
adnoddau
cynhenid cyfredol
drwy drawsnewid
coetiroedd nad
ydynt yn gynhenid
nac yn hynafol yn
goetiroedd
cynhenid

Ehangu
adnoddau
cynhenid cyfredol
drwy drawsnewid
coetiroedd nad
ydynt yn gynhenid
nac yn hynafol yn
goetiroedd
cynhenid

Hectares

Hectares

Hectares

0 2,346 3,520 4,693 5,866 8,213

0 2,034 3,050 4,067 5,084 7,118

0 3,129 4,693 6,257 7,821 10,950

4. Ehangu Coetiroedd Cynhenid - trawsnewid coetiroedd nad ydynt yn gynhenid nac yn hynafol 
yn Goetiroedd Cynhenid.
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Math o Testun y Uned- 1995 Targed Targed Targed Targed Targed
darged targed au’r targed baseline llinell 2010 2015 2020 2030

sylfaen
2005

Ehangu -
cynllunio

Ehangu - yn
mynd rhagddo

Ehangu

Tystiolaeth o
gynllunio i
ehangu
adnoddau
cynhenid cyfredol
drwy greu
coetiroedd
cynhenid ar
safleoedd nad
ydynt yn goediog

Tystiolaeth o
gamau i ehangu
adnoddau
cynhenid cyfredol
drwy greu
coetiroedd
cynhenid ar
safleoedd nad
ydynt yn goediog 

Ehangu
adnoddau
cynhenid cyfredol
drwy greu
coetiroedd
cynhenid ar
safleoedd nad
ydynt yn goediog 

Hectares

Hectares

Hectares

0 3,129 4,693 6,257 7,821 10,950

0 2,346 3,520 4,693 5,866 8,213

0 1,564 2,346 3,129 3,911 5,475

5. Ehangu Coetiroedd Cynhenid - creu Coetiroedd Cynhenid newydd ar safleoedd nad ydynt yn goediog.
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Rhagor o wybodaeth     
Mae hwn yn un mewn cyfres o Safbwyntiau Polisi sy’n cynnig manylion ychwanegol 
a chefndir i’r themâu pwysicaf yn strategaeth Coetiroedd i Gymru. Mae pob un hefyd 
yn cynnwys agenda gweithredu sy’n amlinellu dulliau ar gyfer cyflwyno nodau 
ac amcanion strategol. 

Gallwch gael y cyhoeddiad hwn mewn print bras a ffurfiau eraill (e.e. Braille, Tâp Clywedol)
drwy gysylltu â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar y rhif ffôn neu’r cyfeiriad e-bost isod:                              

Ffôn: 03000 680300         Ffacs: 03000 680301

E-bost: fcwenquiries@forestry.gsi.gov.uk

(Codir ar alwadau i rifau 0300 ar gyfradd ‘Galwad Isel’, a bydd hyn yr un fath ni waeth 
o ble y byddwch yn galw).  
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