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Diben a Chynulleidfa
Mae’r Safbwynt Polisi hwn yn un o gyfres a gynlluniwyd i ddarparu mwy o gefndir a thystiolaeth ar gyfer 
y deilliannau a geisiwyd yn Coetiroedd i Gymru a’r camau gweithredu sydd eu hangen i gyflawni’r deilliannau
hyn (gweler Atodiad 1 i gael rhestr lawn y Safbwyntiau Polisi). Mae pob Safbwynt Polisi yn cynnig ‘Agenda
Gweithredu’ sydd ar y cyd yn darparu’r fframwaith ar gyfer rhoi’r strategaeth gyfan ar waith. Mae’r Cynllun
Gweithredu 5 Mlynedd ar gyfer Coetiroedd i Gymru yn cael ei arwain gan ‘Agendâu’ cyfunol pob un o’r
Safbwyntiau Polisi ac yn gosod y blaenoriaethau tymor byr ar gyfer yr holl sefydliadau sy’n gyfrifol am helpu 
i roi’r strategaeth ar waith.

Prif ddiben y Safbwyntiau Polisi hyn felly yw cefnogi rhoi’r strategaeth ar waith drwy brosesau corfforaethol
perthnasol pob sefydliad a nodwyd â chyfrifoldeb yn y Cynllun Gweithredu. Mae Comisiwn Coedwigaeth
Cymru eisoes yn alinio ei ddatblygiad o ran rhaglenni corfforaethol yn y ffordd hon, a’n gobaith yw y bydd 
yr holl sefydliadau blaen a chefnogol eraill yn ymddwyn mewn modd tebyg.

Felly’r brif gynulleidfa arfaethedig ar gyfer y Safbwyntiau Polisi hyn yw’r rhai sy’n gyfrifol am ddatblygu polisïau
a rhoi polisïau ar waith drwy gynllunio corfforaethol. Fodd bynnag, ein gobaith yw, oherwydd y ffordd y
cyflwynir y Safbwyntiau Polisi, byddant o berthnasedd ehangach i’r rhai sydd â diddordeb yn y maes pwnc
penodol, neu mewn Coetiroedd i Gymru yn ei gyfanrwydd.

1: Cyflwyniad
1.1 Nodau ac amcanion
Yn Coetiroedd i Gymru1, gwnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) ymrwymiad i ddod â mwy o
goetiroedd dan reolaeth, ehangu gorchudd coetiroedd a chynyddu gwydnwch coetiroedd a choed Cymru
fel eu bod yn cyflwyno mwy o fudd i’r cyhoedd.

Nodau’r Safbwynt Polisi hwn yw cyflawni’r ymrwymiadau hyn drwy:

• Gefnogi datblygiad rhaglenni o dan themâu Coetiroedd a Choed Cymru ac Ymateb i Newid yn yr Hinsawdd
yn Coetiroedd i Gymru; a

• Chefnogi datblygiad rhaglenni LlCC a’r rhai sy’n cefnogi rhaglenni’r trydydd sector, y sector preifat  
a sefydliadau sector cyhoeddus eraill sy’n gysylltiedig â choed a choetiroedd. Yn ogystal, mae coetiroedd 
a choed yn cyflawni blaenoriaethau polisi cyhoeddus ehangach, gan gynnwys helpu’r gymdeithas i addasu 
i’r newid yn yr hinsawdd; lleihau carbon; datblygiad cynaliadwy; iechyd a lles; dysgu a sgiliau; datblygiad 
economaidd; ac amddiffyn, ansawdd a rheolaeth amgylchedd, diwylliant, treftadaeth a thirwedd Cymru.

Mae’r diagram yn Atodiad 1 yn dangos ble mae’r Safbwynt Polisi hwn yn ffitio i mewn i’r hierarchaeth bolisi 
o safbwyntiau LlCC a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

1.2 Equality and Diversity
Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ymrwymiad i ddatblygu sefydliad lle y mae tegwch a chyfle cyfartal 
yn ganolog i’n busnes. Byddwn yn sicrhau ein bod yn trin pob defnyddiwr ein coetiroedd, ein rhanddeiliaid a’n
staff yn deg, gydag urddas a pharch, beth bynnag yw eu hil, anabledd, rhyw, oedran, cyfeiriadedd rhywiol a
chrefydd a chred. Byddwn yn asesu gallu darpar ddefnyddwyr i gael mynediad at goetiroedd, gweithgareddau
a gwasanaethau ac yn cymryd camau priodol i sicrhau y caiff rhwystrau eu lleihau neu eu lleddfu cymaint â
phosibl. Cynhwysir crynodeb o dystiolaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn perthynas â’r safbwynt polisi
hwn ar ehangder, natur a chymeriad coetiroedd yng Nghymru yn Atodiad 2.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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1.3 Gyrwyr Polisi

1.3.1 Ymrwymiadau rhyngwladol ac ymrwymiadau’r DU ar Reoli Coedwigoedd
yn Gynaliadwy
Cynhelir y prif ddadleuon rhyngwladol ac Ewropeaidd ar goedwigaeth yn Fforwm y Cenhedloedd
Unedig ar Goedwigoedd (UNFF), yr Undeb Ewropeaidd (UE), Cynhadledd y Gweinidogion ar Warchod
Coedwigoedd yn Ewrop (MCPFE)2 (gelwir yn FOREST EUROPE erbyn hyn), y ‘G8’ a chyfarfodydd y
llofnodwyr i’r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD)3 a’r Confensiwn Fframwaith ar Newid
Hinsawdd4. Mae’r DU yn chwarae rhan gadarnhaol a gweithredol ym mhob un o’r cyrff rhyngwladol
hyn, ac rydym wedi dwyn llawer o’r newidiadau a gafodd eu cataleiddio gan Rio ym 1992 yn eu blaen
yn ddomestig, er enghraifft, drwy:

• osod safonau ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy

• mabwysiadu polisïau coedwigaeth amlbwrpas

• gweithredu rheoliadau ar gyfer polisi coedwigaeth gynaliadwy

• cyhoeddi canllawiau ac arfer gorau

• rhoi cynlluniau ardystio coedwigaeth ar waith

Mae cynaliadwyedd, ac yn benodol, rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, wedi bod yn ganolog 
i ddatblygu pob polisi coedwigaeth am bron i ddau ddegawd, a bydd yn parhau’n ganolog i reoli,
datblygu a monitro coetiroedd Cymru yn y dyfodol (cyfeiriwch at ffigur 1).

‘Rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy yw... stiwardio a defnyddio coedwigoedd a thiroedd coedwig
mewn modd, ac ar gyfradd, sy’n cynnal eu bioamrywiaeth, eu cynhyrchiant, eu gallu i adfywio, 
eu hegni a’u potensial i gyflawni, nawr ac yn y dyfodol, swyddogaethau ecolegol, economaidd 
a chymdeithasol perthnasol, ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang, ac nad yw’n achosi niwed 
i ecosystemau eraill...’5

Rhyngwladol -
Gwnaed yr ymrwymiadau

cyntaf gan lywodraeth
i reoli coedwigoedd yn

gynaliadwy yng
Nghynhadledd y

Cenhedloedd Unedig 1992
ar yr Amgylchedd a
Datblygiad yn Rio de

Janeiro

Ewropeaidd - Gwnaed yr ymateb
a’r ymrwymiad cyntaf gan Ewrop y

flwyddyn ganlynol (1993) yn ail
Gynhadledd y gweinidogion ar

Warchod Coedwigoedd yn Ewrop
(MCPFE) yn Helsinki lle’r aeth

Llywodraeth y DU ati i fabwysiadu
polisi coedwigoedd i hyrwyddo

cynaliadwyedd.

Ar gyfer y DU mynegwyd hyn
mewn dau ddatganiad:

Rheoli ein coedwigoedd a’n
fforestydd presennol yn gynaliadwy;

ac, Ehangu gorchudd coed yn
raddol a chyson er mwyn cynyddu’r

llu o fuddion amrywiol y gall
coedwigoedd eu cynnig.

Cyhoeddwyd Safon
Coedwigaeth y DU

gyntaf ym 1998 ac roedd yn
gosod dehongliad y DU ar

egwyddorion rheoli
coedwigoedd yn gynaliadwy

fel yr amlinellir ar y lefel
Ewropeaidd a Rhyngwladol.
Mae’n gosod y safonau ar
gyfer holl goedwigoedd a

choetiroedd y DU. Hwn yw’r
sail ar gyfer arwain a monitro
coedwigaeth. Fe’i diwygiwyd
eto yn 2004, ac mae’n cael ei

adolygu ar hyn o bryd, ac
mae trydydd argraffiad i’w

gyhoeddi yn 2010.

¡ ¡

Ffigur 1: Fframwaith cysyniadol ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy
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Mae pum datganiad allweddol yng Nghanllawiau Cyffredinol yr ail MCPFE, Helsinki (1993) sydd 
yn dal i arwain polisi’r DU ar goedwigoedd:

• Dylid hyrwyddo defnydd lluosog o goedwigaeth er mwyn cyflawni cydbwysedd priodol 
rhwng amrywiol anghenion cymdeithas

• Dylid annog arferion coedwriaeth sy’n efelychu natur. Dylid rhwystro’n weithredol unrhyw 
arferion sy’n groes i reoli’n gynaliadwy

• Wrth reoli coedwigoedd presennol a datblygu coedwigoedd newydd, dylai’r dewis 
o rywogaethau coed fod yn addas i amodau lleol ac yn gallu goddef pwysau hinsoddol 
a phwysau eraill, fel pryfed ac afiechydon, a newidiadau posibl yn yr hinsawdd, trwy 
gydol y cyfnod tyfu

• Dylid cynnal arferion coedwigo mewn modd nad yw’n effeithio’n negyddol ar safleoedd 
a thirweddau sy’n ddiddorol neu’n nodedig yn ecolegol 

• Dylid dewis rhywogaethau brodorol a tharddiad lleol lle bo’n briodol6

Roedd Safon Coedwigaeth y DU (UKFS) a’r Canllawiau7 (yn destun adolygu) yn gosod y safonau rheoli
ar gyfer holl goedwigoedd a choetiroedd y DU, yn cwmpasu pob agwedd ar swyddogaethau
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol y gall ein coedwigoedd eu darparu. Mae Atodiad 3 yn
dangos y berthynas rhwng yr UKFS a’n Safbwyntiau Polisi ni. Cydnabyddir bod coedwigoedd y DU yn
gwahaniaethu’n sylfaenol oddi wrth goedwigoedd gweddill Cyfandir Ewrop a Llychlyn am mai ond un
gonwydden frodorol sy’n cael ei phlannu gennym yn gyffredin ac mae llawer o’n hadnodd coetir yn
cynnwys rhywogaethau conwydd anfrodorol wedi’u plannu. Mae dau ddatganiad allweddol a wnaed
yn UKFS 2004 a fydd yn parhau yn egwyddorion arwain. Yn gyntaf,

‘... cadw cymaint â phosibl o’r amrywiaeth bresennol tra’n cynnal neu’n cynyddu cynhyrchiant.
Mae newidiadau posibl yn cynnwys ailstocio ardaloedd conwydd â mwy o amrywiaeth o goed
conwydd, cymysgedd o goed conwydd llydanddail, neu goetir llydanddail.’8

Yn ail,

‘Mae coetiroedd llai amrywiol eraill, yn enwedig llawer o’r ardaloedd a blannwyd â chonwydd
yn ail hanner yr 20fed ganrif, wedi’u plannu ag amrywiaeth fwy cyfyngedig o rywogaethau, dim
ond un neu ddau yn aml. Ychydig sydd wedi datblygu amrywiaeth strwythurol, ac mae angen
camau cadarnhaol, yn enwedig ar bridd gwael mewn ardaloedd ucheldir, os ydynt am wneud
hynny. Yn yr achosion hyn, mae’r cyfnod cwympo ac ailstocio yn cynnig cyfle pwysig i ddechrau
gwella dyluniad coedwigoedd a chynyddu amrywiaeth. Mewn ucheldiroedd gwlyb ac agored,
gall y broses o ddatblygu amrywiaeth strwythurol yn ddigonol mewn coedwigoedd mawr
gymryd mwy nag un cylch cwympo.’9

1.3.2 Cyfarwyddebau’r Comisiwn Ewropeaidd a Chynllun Gweithredu
Coedwigoedd yr UE
Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr10 yn fframwaith strategol ar gyfer rheoli adnoddau dŵr yn
gynaliadwy a chyflawni ansawdd cemegol ac ecolegol da. Mae’r Gyfarwyddeb yn targedu atal
llygredd a lliniaru llifogydd a sychderau gyda ffocws penodol ar yr hinsawdd yn newid. Mae camau
penodol y mae’n rhaid i ni eu cymryd er mwyn sicrhau y caiff y pwysau allweddol a nodwyd ar gyfer
coetiroedd a’u rheolaeth eu lleihau hyd yr eithaf. Mae gan goed a choetiroedd presennol a chreu
coetiroedd newydd ran bwysig i’w chwarae i gynnig atebion rheoli tir mewn dalgylchoedd â
blaenoriaeth sydd ‘mewn perygl’ o fethu â bodloni amcanion y Gyfarwyddeb.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Nid oes cytundeb ffurfiol ar gyfer Cyfarwyddeb Fframwaith Pridd (SFD)11 gan y Comisiwn Ewropeaidd
hyd yma, fodd bynnag, amcan cyffredinol SFD yw gwarchod a defnyddio pridd yn gynaliadwy, 
ac mae’n cydnabod bod coetiroedd yn chwarae rhan allweddol i reoli, ffurfio a gwarchod pridd. 
Mae dwy elfen i’r egwyddorion arwain ar gyfer SFD: atal dirywio pellach yn y pridd, a diogelu ei
swyddogaethau; ac adfer pridd sydd wedi dirywio i lefel ymarferoldeb sy’n gyson o leiaf â’r defnydd
presennol neu’r defnydd bwriadedig, gan ystyried hefyd y goblygiadau o ran cost yn sgil adfer pridd.

Mae Cyfarwyddebau eraill y Comisiwn Ewropeaidd yn darparu mesurau gwarchod ar gyfer coed 
a choetiroedd, newid defnydd tir o orchudd coediog a gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau sy’n
ddibynnol ar goetiroedd ac sy’n gysylltiedig â nhw, gan gynnwys:

• Y Gyfarwyddeb Iechyd Planhigion12 sy’n darparu mesurau yn erbyn cyflwyno i’r Gymuned 
organebau sy’n niweidiol i blanhigion neu gynhyrchion planhigion, ac yn erbyn eu lledaenu 
o fewn y Gymuned - mae hyn yn destun pryder penodol gyda’r cynnydd a ragwelir mewn plâu 
a phathogenau yn sgil ein hinsawdd yn newid

• Y Gyfarwyddeb Deunydd Atgynhyrchiol Coedwigoedd13, sy’n darparu fframwaith ar gyfer 
marchnata deunydd atgynhyrchiol coedwigoedd

• Mae’r Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol14 a’r Gyfarwyddeb Asesu Effeithiau 
Amgylcheddol15 yn darparu fframwaith ar gyfer asesu effeithiau rhai cynlluniau a rhaglenni 
cyhoeddus a phreifat a phrosiectau ar yr amgylchedd

• Y Gyfarwyddeb Cynefinoedd ar warchod cynefinoedd naturiol a ffawna a fflora gwyllt, 
a’r Gyfarwyddeb Adar ar warchod adar gwyllt16

Nod Cynllun Gweithredu Coedwigoedd17 yr UE yw gwella’r cydgysylltu a’r gydlyniaeth rhwng meysydd
polisi gwahanol yn yr Aelod-wladwriaethau er mwyn Rheoli Coedwigoedd yn Gynaliadwy ledled yr
UE, gyda chefnogaeth gan y DU. Mae’r Cynllun Gweithredu yn canolbwyntio ar bedwar prif amcan:
gwella cystadleurwydd hirdymor; gwella a gwarchod yr amgylchedd; cyfrannu at ansawdd bywyd; 
a meithrin cydgysylltu a chyfathrebu. Cynigir deunaw o gamau gweithredu gan y Comisiwn
Ewropeaidd i’w gweithredu ar y cyd gyda’r Aelod-wladwriaethau yn ystod y cyfnod o bum mlynedd
(2007-2011).

1.3.3 Strategaeth Coetiroedd i Gymru
Mae Coetiroedd i Gymru1 (2009) yn cynnwys tri phrif amcan yn ymwneud â’r Safbwynt Polisi hwn, sef:

• Dod â mwy o goetiroedd dan reolaeth

• Ehangu’r gorchudd coetiroedd

• Cynyddu gwydnwch coetiroedd a choed Cymru fel eu bod yn cyflwyno mwy o fudd i’r cyhoedd

Mae’r ffordd y rheolwn ein coed a’n coetiroedd presennol a’r ffordd y cynlluniwn ar gyfer creu
coetiroedd newydd yn ganolog i gyflawni pob un o’r nodau hyn os ydynt i wrthsefyll prawf amser.
Gweledigaeth y strategaeth o hyd yw,

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

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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1.3.4 Strategaethau eraill Llywodraeth Cynulliad Cymru
Mae Cymru’n Un - Rhaglen flaengar ar gyfer Llywodraethu Cymru18 yn cydnabod bod angen gwarchod 
a gwella amgylchedd cyfoethog ac amrywiol Cymru. Mae’n cynnwys yr ymrwymiad ‘Byddwn yn rhoi cymorth
i goetiroedd cynhenid, gan gynnwys rhoi coeden i bob babi newydd a phlentyn wedi’i fabwysiadu, a helpu
drwy hynny i greu Coedwig Genedlaethol i Gymru o goed cynhenid i weithredu fel sinc carbon’. Cafodd y
cynllun arloesol Plant!19, sydd wedi bod ar waith ers 1 Ionawr 2008, ei ddatblygu i helpu gyda’r gorchwyl hwn,
ac erbyn diwedd 2010 bydd wedi creu 60 hectar o goetir brodorol newydd ger Brynbuga, Tredegar a Thywyn
– cyfwerth â 111,000 o goed. Yn fwy sylfaenol, tanlinellodd Coetiroedd i Gymru (2009) y bydd holl goetiroedd
Cymru ac unrhyw goetiroedd y gall gael eu creu yn y dyfodol, yn gweithredu gyda’i gilydd fel Coedwig
Genedlaethol Cymru

Mae Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned: Cynllun datblygu cynaliadwy newydd i Gymru (2009)20 yn ddogfen
strategol sy’n dod ynghyd â'r deilliannau yr ydym am eu cyflawni ar draws ymrwymiadau ein portffolio
polisïau er budd pobl a chymunedau Cymru. Datblygu cynaliadwy yw ein prif egwyddor drefniadol mewn
perthynas â’r Llywodraeth a’r sector cyhoeddus yng Nghymru, ac mae’n cysylltu defnydd cynaliadwy 
o adnoddau, cymdeithas, economi ac amgylchedd cynaliadwy, gyda lles Cymru. Mae’n darparu fframwaith 
ar gyfer monitro cynnydd yn erbyn dangosyddion a thargedau.

Mae Strategaeth Amgylcheddol Cymru21 yn amlinellu ein hymrwymiadau sy’n gosod sylfaen i ymrwymiadau
Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r amgylchedd yn y DU ac yn rhyngwladol gyda Chynllun Gweithredu sy’n
disgrifio sut yr eir ati i gyflawni’r ymrwymiadau hynny. Mae’n cydnabod gwerth a rôl coetiroedd ym
mioamrywiaeth Cymru, yn cynnal llawer o rywogaethau eiconig a phwysig bywyd gwyllt Cymru, ei gwerth
diwylliannol a’i gwerth treftadaeth a’r buddion sy’n deillio i bobl o ecosystemau coetiroedd. Mae’n cyfeirio’n
benodol at rôl coetir yn lliniaru’r newid yn yr hinsawdd, helpu cymdeithas i addasu i hinsawdd sy’n newid,
gwarchod pridd, atal colli bioamrywiaeth, ansawdd y dirwedd, mynediad i fannau gwyrdd a darparu
nwyddau fel tanwydd pren.

1.3.5 Gyrwyr economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol eraill
Mae rhaglen y DU ar Newid yn yr Hinsawdd yn amlinellu polisi Llywodraeth y DU ar newid yn yr hinsawdd.
Gyda Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, rydym yn datblygu Strategaeth Cymru ar y Newid yn 
yr Hinsawdd22 er mwyn pennu’r modd y byddwn yn cyflawni ein hymrwymiadau a gosod targedau ar gyfer
gostwng allyriadau ac addasu i effaith y newid yn yr hinsawdd. Bydd gan Gomisiwn Cymru ar y Newid yn 
yr Hinsawdd ran allweddol i’n cynghori ni ar weithredu’r Strategaeth. Mae rôl coetir yn cael ystyriaeth yn ein
hymatebion polisi, fel y Trywydd Ynni Adnewyddadwy23, ein Datganiad ar Bolisi Ynni24 a gweithredu rhaglenni
fel y Cynllun Busnes Ynni Pren25. Mae Combating Climate Change – A role for UK forests (2009)26, a elwir yn
‘Adroddiad Read’, yn rhoi asesiad cenedlaethol annibynnol o goedwigaeth yn y DU a’r newid yn yr hinsawdd.
Mae’n archwilio potensial coed a choetiroedd y DU i liniaru ac addasu i’r newid yn ein hinsawdd. Yn gryno,
mae tri gyrrwr penodol ar gyfer gweithredu:

• Addasu coetir er mwyn cynnal eu gwydnwch

• Rôl coedwigoedd yn helpu cymdeithas i addasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd

• Rôl coed a phren mewn lliniaru’r newid yn yr hinsawdd ymhellach na dal a storio carbon yn unig 
(h.y. lleihad carbon net)

Mae’r ddogfen ymgynghori ar gynllun arfaethedig Cynllun Gweithredu Pridd Cymru27 yn cydnabod yr angen 
i asesu’r rôl y gall coed a choetiroedd ei chwarae i reoli perygl llifogydd, llygredd gwasgaredig ac erydu pridd,
wrth adolygu a datblygu ein cynlluniau amaeth-amgylcheddol.

Ym mis Mawrth 2010, cyhoeddwyd rhaglen uchelgeisiol newydd ar gyfer plannu coed a fydd yn rhan o elfen
dargedig Glastir (cynllun newydd Cymru ar reoli tir yn gynaliadwy). Nod y rhaglen hon yw ehangu’r
arwynebedd coetir yng Nghymru gan 100,000 hectar dros yr 20 mlynedd nesaf.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Mae cyfres o gamau gweithredu sy’n dod o dan amrywiol bolisïau dŵr yng Nghymru sydd â goblygiadau
ar gyfer ehangder, natur, cymeriad a lleoliad coed a choetiroedd presennol, ond ar gyfer creu coetir newydd
yn ogystal. Mae’r camau gweithredu yn targedu’r sbectrwm eang o welliannau sy’n ofynnol i warchod 
a rheoli’n well helaethrwydd ac ansawdd dŵr, ecoleg a gwarchod a rheoli adnoddau28. Maent hefyd yn
ystyried ffyrdd o ymdopi â’r newid yn ein hinsawdd. Yn gynwysedig yn hyn y mae’r rhaglenni a’r cynlluniau
sy’n deillio o weithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) fel Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd,
Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylchoedd a Dŵr i Bobl a’r Amgylchedd29.

Mae’r polisïau, rhaglenni a’r cynlluniau gweithredu sydd wedi deillio o ymrwymiadau’r DU a Chymru i
fioamrywiaeth yn darparu egwyddorion arwain at gyfer ehangder, natur, cymeriad a lleoliad ein coed 
a’n coetiroedd presennol, ac ar gyfer creu coetir newydd. Cânt gryn ddylanwad ar ddatblygu a mireinio
rhaglenni a chynlluniau gweithredu coetir30. Mae dogfen fframwaith Partneriaeth Bioamrywiaeth y DU,
Conserving Biodiversity – The UK Approach (Hydref 2007)31 yn nodi tair blaenoriaeth i weithredu arnynt:
gwarchod y safleoedd gorau ar gyfer bywyd gwyllt; camau gweithredu targedig mewn perthynas â
rhywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth; ac ymgorffori ystyriaeth briodol o fioamrywiaeth a
gwasanaethau ecosystem ym mhob sector perthnasol polisi a gwneud penderfyniadau. Mae Cynllun
Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth32 yn gosod targedau ar gyfer gwarchod a gwella cynefinoedd coetir
brodorol a rhywogaethau coetir â blaenoriaeth. Roedd Fframwaith Cymru ar gyfer Bioamrywiaeth33 yn
pennu ymrwymiadau sy’n gosod sylfaen i ymrwymiadau LlCC yn y DU ac yn rhyngwladol i warchod
bioamrywiaeth.

Cydnabyddir y rhan bwysig sydd gan goed a choetiroedd yng Nghymru i’w chwarae ar draws ein portffolio
polisïau, gan gynnwys eu cyfraniad at gymeriad nodedig / arbennig tirwedd Cymru, gwerth diwylliannol a
gwerth treftadaeth coed a choetiroedd. Cydnabyddir hefyd y buddion ehangach y cyfrannant at gymdeithas,
fel iechyd a lles34, dysgu a sgiliau a chyfleoedd ar gyfer cynnwys cymunedau. Yn gynwysedig yn hyn y mae’r
Fframwaith Strategol Cenedlaethol ar gyfer Datblygiad Cymunedol yng Nghymru (2007); y Wlad sy’n Dysgu:
Gweledigaeth ar Waith - cyfleoedd addysg a hyfforddiant sydd ar gael yng Nghymru o’r blynyddoedd
cynnar hyd at oed h-n; Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru: strategaeth a chynllun gweithredu sgiliau a
chyflogaeth; a Dysgu y Tu Allan i'r Ystafell Ddosbarth: gwneud y gorau o brofiad ymarferol o'r amgylchedd
naturiol35.

1.4 Crynodeb

Gyda’i gilydd, mae’r gyrwyr polisi eang yng Nghymru yn cynnig cyfeiriad clir, fel a ganlyn:

• Rheoli Coedwigoedd yn Gynaliadwy yw’r egwyddor graidd sy’n arwain y gwaith o ddatblygu’r holl 
bolisïau a’r rhaglenni’n ymwneud â choetir, ac o gofio natur bresennol llawer o goetiroedd Cymru, 
mae angen newid er mwyn cyflawni’r egwyddor hon

• Caiff coed a choetiroedd eu hyrwyddo fel ateb cadarnhaol ac integredig ar gyfer rheoli tir, gan ddarparu 
buddion lluosog ar gyfer pobl Cymru

• Mae coed a choetiroedd yn chwarae rhan lawn mor bwysig â’i gilydd yn yr amgylchedd trefol 
a’r amgylchedd gwledig

• Caiff coed a choetiroedd Cymru eu haddasu er mwyn cynyddu’u gwydnwch i hinsawdd sy’n newid, 
i helpu cymdeithas i addasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, a dylid rhoi rhan flaenllaw iddynt mewn 
polisi ac arfer yn ymwneud â lleihau carbon

• Mae’r arwynebedd coetir net yng Nghymru yn ehangu (gyda rhagdybiaeth gref yn erbyn cael gwared 
ar goetir yn barhaol)

• Mae’r arwynebedd coetir brodorol yn cynyddu ac mae cyflwr coetiroedd brodorol yn gwella

• Caiff cynhyrchiant yr adnodd coetir ei gynnal neu’i gynyddu ar lefel genedlaethol

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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2: Cefndir
Mae’r adran hon yn disgrifio natur bresennol yr adnodd coetir yng Nghymru a’r prif ddewisiadau
coedwriaeth a ddefnyddir i reoli’r adnodd coetir hwnnw. Mae’n crynhoi tystiolaeth ymchwil, datblygiadau
diweddar a’r modd y mae cynlluniau a phrosesau cyfredol yn cyflawni yn erbyn gyrwyr polisi, yn enwedig 
yn y cyfnod ers i reoli coedwigoedd yn gynaliadwy ddod yn gysyniad cyffredin. 

2.1 Cyflwr presennol coetiroedd Cymru

2.1.1 Ehangder a dosbarthiad
Ceir coetiroedd dros 14% o arwynebedd tir Cymru, o gymharu â chyfartaledd Ewrop o ychydig dros 37%36,
arwynebedd sydd, yn fras, yn gyfwerth â 265,740 o gaeau pêl-droed. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae
coetir newydd yn cael ei sefydlu ar raddfa o ryw 380 hectar y flwyddyn37 (cyfwerth â 352 o gaeau pêl-droed
ychwanegol). Mae ein coetir yn amrywio o ran natur a chymeriad, gyda dosbarthiad gofodol anghyson
iawn i’n prif fathau o goetir, a gwahaniaethau clir rhwng perchenogaeth - gweler Ffigur 2.

2.1.2 Natur a chymeriad
Mae mwyafrif helaeth ein Coetir Lled-naturiol Hynafol sy’n weddill a’r coetiroedd brodorol yn fach ac yn
rhanedig, heb unrhyw reolaeth arnynt yn aml, ac yn gyffredinol maent ar dirwedd amaethyddol ddwys ac
yn agos at drefi a phentrefi yn aml, ond heb fawr o fynediad, neu ddim mynediad, i bobl yn aml (Ffigur 3).
Mae llawer o’n planhigfeydd mawr unrhywogaeth wedi’u lleoli’n anghymesur ar bridd salach ar ucheldir
Cymru - sef etifeddiaeth polisïau ac argaeledd tir y cyfnod ar ôl y rhyfel yn y ganrif ddiwethaf - ac a reolir 
gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru fel rhan o Ystâd Goetir Llywodraeth Cynulliad Cymru (AGWE). Nid yw’r
coetiroedd hyn gerllaw trefi mawr yn gyffredinol, ond mae ganddynt lefelau da o fynediad agored i bobl
(Ffigur 4). Mae’r coetiroedd hyn wedi’u rheoli i raddau helaeth yn ôl trefn cwympglirio ac ailstocio mewn
ymgais i ychwanegu amrywiaeth strwythurol a dod â chyflenwad cyson o goed i’r farchnad. Nifer gymedrol
o gyfleoedd a gymerwyd i newid rhywogaethau coed fel rhan o’r ailstrwythuro hwn. Mae rhai o’n coetiroedd
brodorol i’w cael ar dirweddau amaethyddol a choediog dyrys a chymysg (Ffigur 5) ac mae rhai ar
dirweddau coediog iawn gyda chyfran sylweddol o Blanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol, wedi’u
cysylltu’n dda yn aml â chynefinoedd lled-naturiol eraill (Ffigur 6).

Mae Ffigur 7 yn rhoi disgrifiad o goetiroedd Cymru heddiw, a ble dymunwn iddynt fod yn y dyfodol.

Llun: Dafydd Fryer
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Ffigur 2: Dosbarthiad coetiroedd (yn ôl perchenogaeth) yng Nghymru
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Ffigur 3: Coetiroedd rhanedig yn y dirwedd amaethyddol – Sir Drefaldwyn
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Ffigur 4: Planhigfeydd Unrhywogaeth – Coedwig Tywi
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Ffigur 5: Tirwedd amaethyddol a choediog cymysg – Sir Benfro
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Ffigur 6: Coetir, mathau o gynefin a rhwydweithiau afonydd – Meirionnydd
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1. Rheoli mwy o goetir yn gynaliadwy

2.  Cynyddu arwynebedd net coetir yng Nghymru

3.  Gwella amrywiaeth strwythurol ein coetiroedd (llai o gwympglirio)

4.  Cynyddu amrywiaeth rhywogaethau coed mwy o’n coetiroedd

5.  Gwella cyflwr coetir brodorol a chynyddu ei ehangder

6.  Gwella gwydnwch ein holl goetiroedd i newid yn yr hinsawdd

7.  Sicrhau cynnal neu gynyddu cynhyrchiant pren posibl ein hadnodd coetir 
yn y dyfodol ar lefel genedlaethol

Rydym yn dymuno...
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Ffigur 7: Crynodeb o ble’r ydym ar hyn o bryd, a ble dymunwn fod

2.1.3 Adnodd Coetiroedd Cymru

• Mae map rhagarweiniol y Rhestriad Coedwigoedd Cenedlaethol, a seiliwyd ar ddadansoddiad 
o ffotograffau awyr yn 2006, yn nodi 304,000 hectar o goetiroedd yng Nghymru38. Mae hyn yn gynnydd 
o 17,000 hectar ers y rhestr flaenorol ym 1998 (a gofnododd 287,000 hectar). Nid yw’r rhesymau dros 
y newid hwn wedi’u dadansoddi eto, er bod cyfran sylweddol yn debygol o fod yn sgil newidiadau ym 
methodoleg yr arolwg a phroses fapio well. Mae Ffigur 8 yn rhoi crynodeb o’r adnodd coetir ym 1998

• Mae map 2006 yn dangos fod coetir conwydd yn gorchuddio 129,600 hectar o’r holl goetir (43%), a bod 
coed llydanddail yn gorchuddio 116,000 hectar (38%). Dim ond dros 12,000 hectar y ceir coetir conwydd 
a llydanddail cymysg39, sef 4% o’r arwynebedd coetir yn unig. Mae arwynebeddau (15%) yn cynnwys 
ardaloedd cwympedig, coed ifanc a phrysgwydd

• Sbriws yw’r rhywogaeth gonwydd drechol, yn gorchuddio 37% o’r arwynebedd Coedwig Uchel yng 
Nghymru ym 199840, ond yn cyfrif am 65% o’r pren meddal sydd ar gael yng Nghymru (95,000 m3

y flwyddyn)41

Mae mwyafrif helaeth ein
coetir a reolir yn...

NAWR

Y 
DYFODOL

Ychydig iawn 
o’n coetir sy’n...

unrhywogaeth wedi’i phlannu, un
oed (mae dros hanner yn gonwydd)
a reolir yn bennaf yn ôl cyfundrefn

cwympglirio ac ailstocio.

cael ei reoli fel ecosystem coedwig gan
ddefnyddio prosesau naturiol fel sail

reoli, gydag amrywiaeth rhywogaethau
coed ar amrywiaeth o raddfeydd.

Mae angen sbectrwm ehangach o systemau rheoli coedwigoedd arnom
ar waith a dibynnu llai ar gnydau unrhywogaeth ar ystod o raddfeydd –

celli, coedwig a thirwedd.
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• Derw yw’r rhywogaeth lydanddail drechol, yn gorchuddio 43,000 hectar (15%) o’r arwynebedd Coedwig 
Uchel ym 1998. Mae coed llydanddail yn gyfan gwbl yn cyfrif am 42% o’r arwynebedd Coedwig Uchel42, 
ond mae’r cyflenwad pren ohonynt ar hyn o bryd yn fach, sef cyfartaledd o 24,000 m3 y flwyddyn43

• Mae 105,000 hectar neu 37% o’r arwynebedd coetir yn berchen i LlCC neu ar brydles iddi, neu’n cael ei 
reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae 179,000 hectar (63%) yn cael ei reoli o dan berchenogaeth 
arall, a dim ond 39,000 hectar (22%) o hwnnw sydd dan gynllun rheoli cyfredol

• Mae 124,000 hectar o goetir wedi’i ardystio i Safon Sicr Coetiroedd y Deyrnas Unedig (UKWAS)

• Mae’r rhan fwyaf o 109,500 hectar o goetir brodorol Cymru (lled naturiol neu blanedig) a bron yr holl 
Goetiroedd Lled-Naturiol Hynafol (ASNW) yng Nghymru dan berchnogaeth breifat

• Mae coetir newydd a ariennir gan gynlluniau grant yn cael ei greu ar hyn o bryd ar gyfradd 
o 380 ha/flwyddyn, coetir brodorol newydd yn bennaf

• Ar hyn o bryd amcangyfrifir bod

- 24% o goetir yn cael ei reoli drwy gwympglirio,

- 12% yn cael ei reoli’n weithredol ar gyfer cynnyrch pren heb ddefnyddio cwympglirio,

- 12% yn cael ei reoli fel ‘cronfa naturiol’ gydag ychydig iawn neu ddim cynaeafu

- Nid yw rheolaeth y 52% arall (147,000 hectar) yn hysbys, ac nid yw hwn dan gynllun grant cyfredol

Llun: Dafydd Fryer
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Ffigur 8: Yr adnodd coetir yng Nghymru ym 1998

Anfrodorol
Cyfanswm o 177,000 hectar (62%)

Brodorol**
Cyfanswm o 110,000 hectar (38%)

Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol gyda
mwy na 50% yn rhywogaethau anfrodorol

canopi (Conwydd yn bennaf)

17,000 hectar
AGWE 44%, Heb fod yn AGWE: 56%

Colli Coetir - 
Adfer cynefinoedd 

â blaenoriaeth, 
datblygu, arall

Creu coetir cymysg
newydd

Bydd y ddogfen hon 
yn archwilio natur y coetiroedd

newydd hyn

Newidiadau i’r ardal
Adnoddau

Coetir Hynafol gyda mwy na 50% yn
rhywogaethau brodorol canopi (Yn cynnwys ASNW
a Phlanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol gyda

llai na 50% yn rhywogaethau anfrodorol

45,000 hectar
AGWE 15%, Heb fod yn AGWE 85%

Ymdrinnir yn bennaf â’r coetiroedd hyn yn 
y Safbwynt Polisi ar Fioamrywiaeth ac eithrio’r
strategaethau allweddol a nodir yma mewn
perthynas â chynyddu’u gwydnwch i’r newid

yn yr hinsawdd.

Anfrodorol anhynafol gyda mwy na 50% yn
rhywogaethau anfrodorol canopi (planhigfa

gonwydd unrhywogaeth yn bennaf)

160,000 hectar
AGWE 65%, Heb fod yn AGWE 35%

Mae’r coetiroedd hyn yn cael eu rheoli’n fasnachol
ar gyfer coed yn bennaf, ungnydau mawr gyda

dibyniaeth drom ar nifer gyfyngedig o rywogaethau
conwydd anfrodorol.

Mae’r Safbwynt Polisi hwn yn rhoi sylw i’r coetiroedd
hyn er mwyn cynyddu eu hamrywiaeth strwythurol

a’u hamrywiaeth rhywogaeth i helpu i gyflwyno
amrywiaeth ehangach o wasanaethau ecosystem a

gwella’u gwydnwch i hinsawdd sy’n newid.

Coedwigoedd brodorol anhynafol (Mwy na 50%
yn rhywogaethau brodorol canopi)

65,000 hectar
AGWE 13%, Heb fod yn AGWE 87%

Nid yw llawer o’r coetiroedd hyn yn cael eu rheoli
ond mae iddynt werth ecolegol posibl uchel,

potensial am fwy o gynnyrch pren ac amrywiaeth
ehangach o wasanaethau ecosystem

* Ffynhonnell: Rhestriad Cenedlaethol o Goetir a Choed, Rhestriad Coetiroedd Hynafol, Cynefinoedd â Blaenoriaeth Cymru (2003), 
Pryor a Smith (2002), Ystadegau Coedwigaeth

** Coetir hynafol yw coetir â 50% neu fwy o’r canopi yn cynnwys rhywogaethau brodorol

Adnodd Coetir ym 1998: Cyfanswm arwynebedd o 287,000 hectar*
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ANFRODOROL AGWE Heb fod yn AGWE YFANSWM

Sbriws 25% 12% 37%

Llarwydd 5% 4% 9%

Pinwydd 4% 2% 6%

Ffynidwydd Douglas 2% 2% 4%

Conwydd eraill 2% 1% 3%

Llydanddail Anfrodorol 0% 3% 3%

Cyfanswm Anfrodorol 38% 24% 62%

Yn seiliedig ar ddata 1998, mae ein coetiroedd anfrodorol yn cynnwys 17,000 hectar o Blanhigfeydd 
ar Safleoedd Coetir Hynafol a 160,000 hectar o safleoedd coetir anhynafol a blannwyd â rhywogaethau
anfrodorol (conwydd yn bennaf). O’r rhai olaf hyn, mae rhyw 50% o’r coetir yng Nghymru yn cynnwys 
yn anad dim strwythur oed cyfyngedig, rhywogaethau coed cyfyngedig (unrhywogaeth ar raddfa fawr 
yn bennaf) ac amrywiaeth strwythurol gyfyngedig44. Crëwyd y planhigfeydd hyn rhwng dechrau a chanol
yr 20fed ganrif fel cronfa strategol o goed gyda’r mwyafrif yn cael ei reoli fel rhan o’r AGWE. Yng
Nghymru, sbriws yw’r rhywogaeth drechaf yn y coedwigoedd hyn (gweler Tabl 1 uchod) ac mae sbriws
yn darparu dwy ran o dair o’r pren sy’n cael ei gyflenwi ar hyn o bryd i’r fasnach bren yng Nghymru45.

Mae bron pob un o’r coedwigoedd hyn yn cael eu rheoli naill ai drwy gynlluniau rheoli Coetiroedd Gwell 
i Gymru (bydd Coetiroedd Gwell i Gymru yn cau i geisiadau newydd ar ddiwedd 2010) neu drwy
Gynlluniau Dylunio Coedwigoedd46. Mae’r gwaith o drawsnewid y coetiroedd hyn wedi bod yn waith
parhaus, yn enwedig ar yr AGWE, gyda phwyslais ar:-

• Welliannau i olwg esthetig coetiroedd a materion yn ymwneud â’r dirwedd y canfyddir eu bod yn 
niweidiol yn weledol i dirwedd Cymru, yn enwedig gerllaw cymunedau ac mewn ardaloedd o werth 
uchel o ran tirwedd

• Gwella gwerth amgylcheddol, yn enwedig trwy gynyddu arwynebedd a gwella cyflwr ein coetiroedd 
brodorol yng Nghymru, cael gwared yn barhaol ar ardaloedd wedi’u plannu er mwyn adfer 
cynefinoedd agored, rheoli rhywogaethau â blaenoriaeth a rhywogaethau a warchodir, gwell 
rheolaeth ar lannau afonydd ac adfer gwlyptiroedd

• Gwella gwerth coetiroedd ar gyfer ystod o allgynnyrch cymdeithasol gan gynnwys dysgu, hamdden, 
iechyd, cynnwys cymunedau a thwristiaeth

• Sicrhau cydbwysedd rhesymol o’r uchod â chynhyrchiant pren posibl

Fodd bynnag, ychydig o flaenoriaeth strategol sydd wedi’i rhoi i’r materion hyn ledled y wlad, ac mae 
angen archwilio prosesau cynllunio coedwigoedd presennol er mwyn cyflwyno buddion a deilliannau
gwell i’r cyhoedd ar gyfer:

• buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach coetiroedd, gan gynnwys effeithiau’r
newid yn yr hinsawdd ar yr adnodd coetir presennol, ac asesiad o strategaethau addasu

• ystyried y potensial i goetiroedd a chynnyrch coed i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd yn 
fyd-eang trwy ddal a storio carbon ac amnewid carbon (lleihad carbon)

• archwilio’r ffordd y gall coetir helpu cymdeithas addasu i effeithiau’r newid yn ein hinsawdd

Tabl 1: Dadansoddiad o goetiroedd anfrodorol yng Nghymru yn ôl rhywogaethau

2.1.4 Coetiroedd anfrodorol

Anfrodorol 177,000 hectar (62% o’r holl goetir) ym 1998
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2.1.5 Coetir cymysg ar raddfa celli
Cyfyngedig ar hyn o bryd yw ein gwybodaeth am yr arwynebedd coetir cymysg ar raddfa celli.

• Mae data o Restriad Coedwigoedd Cenedlaethol 2006 yn awgrymu bod 12,260 hectar o goetir cymysg 
conwydd a llydanddail (4% o gyfanswm coetir Cymru)47. Mae hyn yn dangos, er gwaetha’r ailstrwythuro 
sylweddol sydd wedi’i wneud i goetiroedd yn y deng i’r pymtheg mlynedd diwethaf, mai coed conwydd 
neu goed llydanddail yw cymeriad llawer o flociau coetir unigol yn anad dim

• Mae data o 1997 (arolwg maes y Rhestriad Cenedlaethol o Goetir a Choed o leiniau sampl 1 hectar) yn 
awgrymu bod 53% o goetir conwydd (a 30% o holl goetir Cymru) yn cynnwys un rhywogaeth yn unig. 
Roedd 19% yn cynnwys 2 rywogaeth (ac mae’n bosibl mewn rhai achosion mai dim ond un goeden 
o rywogaeth wahanol oedd hynny), roedd 10% yn cynnwys 3 rhywogaeth ac 18% yn cynnwys 4 
rhywogaeth neu fwy. Bydd adroddiad arolwg maes y Rhestriad Coedwigoedd Cenedlaethol yn 2014 yn 
rhoi mwy o wybodaeth i ni ar yr arwynebedd coetir conwydd sy’n cynnwys rhywogaethau conwydd cymysg

• Mae data o 1997 (arolwg maes y Rhestriad Cenedlaethol o Goetir a Choed o leiniau sampl 1 hectar) yn 
awgrymu bod cymysgeddau o rywogaethau brodorol yn fwy cyffredin, gydag 88% â 2 rywogaeth neu 
fwy. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru hefyd yn 2014 gan y Rhestriad Coedwigoedd 
Cenedlaethol.

At ei gilydd, ychydig iawn o’r adnodd coetir anfrodorol yng Nghymru y gellir ei ddosbarthu fel coetir cymysg
ar raddfa celli. Mae coetir cymysg â rhywogaethau brodorol yn fwy cyffredin.

2.1.6 Ein coetiroedd brodorol
Mae’r Safbwynt Polisi ar Fioamrywiaeth yn ymdrin yn llawn â choetiroedd brodorol, ac yma canolbwyntiwn
ar y potensial cynhyrchu sy’n bodoli o’r adnodd coetir brodorol. Mae’n bwysig dweud eto bod y term
brodorol yn cwmpasu’r rhan fwyaf o’n coetir mwyaf gwerthfawr a’n coetir mwyaf cyfoethog yn ecolegol 
ar Safleoedd Coetir Hynafol a choetir brodorol a sefydlwyd yn fwy diweddar. Disgrifir y ddau ‘gategori’ 
o goetiroedd brodorol ar wahân.

Mae rhyw 38% o goetiroedd Cymru yn goetiroedd brodorol – mae’r cyfanswm hwn yn cynnwys y rheiny 
o darddiad hynafol, gweler Tabl 2 isod. Mae rhyw 47,000 hectar o goetir lled-naturiol anhynafol sydd dan
berchenogaeth arall yn bennaf (y rheiny a sefydlwyd yn fwy diweddar na 1600). Mae’r coetiroedd hyn yn
fach yn gyffredinol (rhyw ddwy ran o dair ohonynt yn llai nag 20 hectar48), yn rhanedig, ac ychydig ohonynt
sy’n cael eu rheoli’n weithredol ar gyfer cynhyrchion pren. Mae coetiroedd fferm yn cyfrif am hanner coetir
brodorol Cymru, ac mae tua chwarter o’r rhain o dan gynllun grant cyfredol yn cael ei weinyddu gan
Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

BRODOROL AGWE Heb fod yn AGWE CYFANSWM

Derw 2% 13% 15%

Ynn 0% 7% 7%

Bedw 1% 3% 4%

Ffawydd 1% 2% 3%

Brodorol Arall - - -

Llydanddail 1% 8% 9%

Cyfanswm Brodorol 5% 33% 38%

Brodorol 109,500 hectar (38% o’r holl goetir) ym 1998

Tabl 2: Prif gyfansoddiad rhywogaethau coed coetiroedd brodorol yn ôl perchenogaeth ym 199849
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Mae rhyw 5,000 hectar o goetir anfrodorol wedi’i drawsnewid yn goetir brodorol ers 2000. Y tu 
allan i’r AGWE, mae cynlluniau ar gyfer trosi 6,300 hectar o goetir conwydd i goetir brodorol wedi’u
cyflwyno i’r cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru ers ei lansio yn 2006 (mae’r cynllun Coetiroedd
Gwell i Gymru yn cau i geisiadau newydd ar ddiwedd 2010).

Mae potensial am fwy o gynhyrchiant pren yn ein coetir brodorol cyfredol ac yn y coetir brodorol
newydd yr ydym yn ei greu. Mae rhyw 80,000 hectar o goetir brodorol heb ei reoli yng Nghymru, 
ac ar amcangyfrifon ceidwadol, gallai hyn gynhyrchu 100,000 - 200,000 m3 o bren a/neu bren
tanwydd50. Y rheswm pennaf dros fod yr adnodd hwn heb ei reoli yw:

• Eu nodweddion - coetiroedd bach ar dir serth ydynt yn bennaf

• Nid oes dim neu fawr ddim seilwaith neu fynediad

• Coetir fferm ydynt yn bennaf, heb unrhyw hanes diweddar o reolaeth wedi’i chynllunio fel rhan 
o’r busnes

• Nid oes cymhelliannau’n bodoli, neu maent yn annigonol i ddylanwadu ar gyfundrefnau rheoli 
saethu neu bori presennol neu i gataleiddio rheoli

• Mae diffyg hyfforddiant, sgiliau ac offer gofynnol i reoli’r math hwn o goetir, nid ydynt yn denu 
digon o fuddsoddiad, neu nid ydynt yn cael eu gwerthfawrogi digon, ac mewn llawer o ardaloedd
yng Nghymru, nid ydynt yn bodoli51

Mae ymchwil52 wedi dangos y gall y diffyg rheolaeth ar goetir leihau gwerth ecolegol ein coetiroedd
brodorol. Gall y diffyg ymyrraeth achosi gostyngiad mewn rhywogaethau sy’n fwy addas at
amgylchiadau agored ysgafnach, gan leihau’r gyfran o rywogaethau cynefinol a chynrychiolaeth 
fwy o rywogaethau mwy cystadleuol53. Byddai rheoli’r coetiroedd hyn yn gynaliadwy yn gwella 
cyflwr ein coetir brodorol a’r rhywogaethau y mae’n gallu’u cynnal.

Safleoedd Coetir Hynafol Mae rhyw 20% o goetiroedd Cymru wedi’u cynnwys yn y Rhestriad
Coetiroedd Hynafol cyfredol (Ffigur 9), ac mae ychydig dros chwarter y rhain wedi’u plannu â
rhywogaethau anfrodorol (fe’u gelwir yn Blanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol neu PSCH). Yn
2009, fe wnaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru gomisiynu astudiaeth
beilot54 ar y cyd i edrych ar oblygiadau diwygio’r Rhestriad Coetiroedd Hynafol ar sail fersiynau
electronig sydd newydd ddod ar gael o Epoch 1 County Series Maps o’r 1800au. Roedd ymchwil gan
Gyngor Cefn Gwlad Cymru wedi dangos yn flaenorol na ellir gwahaniaethu rhwng coetir a ddangosir
ar fapiau Epoch 1 oddi wrth goetir a ddangosir ar y Rhestriad Coetiroedd Hynafol mewn sampl 
o safleoedd55. Canfu’r peilot y byddai’r diwygiad yn gwella cywirdeb y Rhestriad Coetiroedd Hynafol 
yn fawr. Awgrymai hefyd y byddai’n cynyddu’r arwynebedd hysbys o goetir hynafol yng Nghymru 
o ryw 40% efallai, yn rhannol yn sgil gwell cywirdeb wrth fapio ac am fod coetiroedd rhwng 
0.5 a 2 hectar wedi’u cynnwys. Canfu’r peilot hefyd y byddai cyfran uwch o goetir hynafol yn cael ei
ddosbarthu fel ASNW nag ar y rhestriad presennol. Mae’r prosiect i ddiwygio’r Rhestriad Coetiroedd
Hynafol i fod i ddechrau yn gynnar yn 2010, a’i gwblhau ar ddechrau 2011.

Mae gwerth ecolegol mawr i Goetiroedd Lled-Naturiol Hynafol (ASNW) oherwydd eu parhad
tymhorol hir yn cynnal cyfran uchel o fflora a ffawna coetir prin neu anghyffredin, y rheiny â gallu
cyfyngedig i ymwasgaru yn aml, ac fel y cyfryw y rhain yw ein math pwysicaf o goetir.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


23

Coetiroedd Cymru -
ehangder, eu natur a’u cymeriad

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Ffigur 9: Rhestriad coetir hynafol 2004

Coetir Hynafol a Lled Naturiol
Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol

Rhestriad Coetir Hynafol 2004

Seilir y map hwn ar ddeunydd yr Arolwg Ordnans 

ar ran rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi (h) Hawlfraint 

y Goron.

Mae ei atgynhyrchu yn ddiawdurdod yn torri Hawlfraint

y Goron a gallai arwain at erlyniaeth

neu achos sifil.

Y Comisiwn Coedwigaeth, Rhif Trwydded 

yr Arolwg Ordnans 100025498.2010
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Mae bron i holl ASNW Cymru dan berchenogaeth heblaw am LlCC. Yn wahanol i’n coetir hynafol 
o darddiad anhynafol, mae unrhyw amcanion rheoli ar gyfer ASNW wedi’u blaenoriaethu’n
gyffredinol tuag at fudd o ran bioamrywiaeth. Ceir 6,000 hectar o’r 34,000 hectar o ASNW ar
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau), ac felly rhagnodir iddynt rywfaint 
o warchodaeth a / neu gamau rheoli o dan Gynlluniau Rheoli ACA/SoDdGA. Mewn rhai achosion
mae dim rheolaeth yn briodol. Fodd bynnag, mae ASNW yn adnodd pwysig ac mae iddo botensial
mawr ar gyfer cyflenwi pren o ansawdd uchel, tanwydd pren a buddion cymdeithasol lu.

Mae 27,000 hectar o Blanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PSCH)56 yng Nghymru. Mae 10,000
hectar o’r safleoedd hyn wedi’u plannu â rhywogaethau brodorol, ac mae 17,000 wedi’u plannu 
â rhywogaethau anfrodorol. Mae Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol sydd wedi’u plannu 
â chnydau conwydd felyn yn gyfran gymharol fach o goetiroedd Cymru (6%), ac maent ar dir
cynhyrchiol iawn yn bennaf (pridd brown) gyda chyfran uchel o gnydau ffynidwydd Douglas 
a llarwydd. Mae’r rheolaeth o PSCH yn amrywio rhwng perchenogaeth. Ar yr AGWE mae cnydau
conwydd yn cael eu hamnewid ar hyn o bryd â rhywogaethau llydanddail brodorol fel rhan o waith
adfer parhaus ar PSCH, a allai gael effaith ar argaeledd coed pren meddal yn yr hirdymor os na
chaiff y ‘cyfnewid’ hwn ei reoli. Mae rheoli PSCH sydd dan berchenogaeth breifat yn dibynnu ar
gymysgedd o amcanion y perchenogion, unrhyw ddynodiad statudol a’r cymhelliannau sydd ar
gael. Mae adfer yn llawn yn flaenoriaeth gyffredinol i rai perchenogion, ond i eraill, mae allgynnyrch
pren mwy masnachol yn dal i yrru eu rheolaeth.

2.1.7 Creu coetir newydd
Dros y blynyddoedd diwethaf mae coetir newydd wedi cael ei greu ar gyfradd o ryw 380 hectar 
y flwyddyn, drwy’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru yn bennaf, ac mae hyn fwy neu lai yn gwneud
iawn am golli coetir i ddatblygu, er enghraifft. Mae’r ehangu coetir hwn yn ddiweddar wedi bod 
er buddion amgylcheddol i raddau helaeth, gyda thrwch isel o rywogaethau llydanddail brodorol 
yn cael eu plannu. Mae maint coetiroedd newydd wedi bod yn fach yn gyffredinol, y rhan fwyaf
ohonynt yn llai na 10 hectar, gyda dim ond un neu ddwy ardal o goetiroedd newydd yn fwy na 50
hectar yn cael eu creu bob blwyddyn. Mae rhywfaint o dargedu ehangu coetir brodorol yn cael ei
annog drwy gymhelliannau grant uwch o fewn yr ardaloedd rhwydwaith cynefinoedd amlwg a
chraidd57.

Mae’r arwynebedd plannu conwydd fwy neu lai wedi dod i ben, gyda dim ond 30 hectar o goetir
conwydd newydd yn cael cymorth grant y flwyddyn trwy gynllun Coetiroedd Gwell i Gymru (mae’r
cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru yn cau i geisiadau newydd ar ddiwedd 2010).

Bydd Glastir, ein cynllun newydd ar gyfer rheoli tir, yn chwarae rhan hanfodol i alluogi’r gymuned
ffermio i ymateb yn gadarnhaol i’r heriau a wynebir yn sgil y newid yn yr hinsawdd. Ym mis Mawrth
2010, cyhoeddom raglen uchelgeisiol ar gyfer plannu coed o dan Gynllun Creu Coetir Glastir; ei nod
yw ehangu’r arwynebedd coetir yng Nghymru o 100,000 hectar dros yr 20 mlynedd nesaf. Bydd 
y cynnydd hwn mewn coetir, y bydd o leiaf 50% ohono yn goetir brodorol a’r gweddill yn goetir
cymysg, yn helpu i ddarparu tirwedd fwy ffafriol ar gyfer ansawdd dŵr a phridd ac adnoddau.

Llun: Dafydd Fryer
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2.1.8 Coetir trefol, tir fferm a rheolaeth arall ar ddefnydd tir
Mae ymchwil ddiweddar yn awgrymu y gallai’r cynnydd mewn mannau gwyrdd mewn trefi (parciau a choed
ar strydoedd) leihau effaith yr ‘ynys gwres trefol’ yn sylweddol mewn dinasoedd yn yr haf58, a fyddai, o dan 
y newid yn yr hinsawdd, yn creu amgylchedd mwy cyfforddus, yn lleihau costau aer-dymheru, ac yn lleihau
pwysau tymheredd uchel ar gyfer trigolion trefi. Nid yw rôl coed a choetir o ran helpu i oeri amgylcheddau
trefol wedi’i hymgorffori eto yn y strategaeth gynllunio. Dangoswyd hefyd fod coed yn helpu i ddal llygredd
gronynnol gan wella ansawdd yr aer mewn trefi59. Mae gan goed trefol a choed ar strydoedd ran i’w
chwarae hefyd yn natblygiad Systemau Draeniad Trefol Cynaliadwy60 ac mewn datblygiadau newydd61.

Ymddengys mai ychydig o integreiddio rheoli coetir sydd wedi digwydd yn y rhan fwyaf o fusnesau fferm, 
ac mae llawer o ffermwyr yn anymwybodol bod cynlluniau grantiau coetir ar gael i’w helpu i reoli’u coetiroedd
neu i greu coetir newydd62. Cydnabyddir yn eang mai atebion rheoli tir mewn modd integredig yw’r ffordd
ymlaen, eto ychydig o gynnydd ymarferol sydd wedi’i wneud hyd yma ar draws polisi a chynlluniau
cymhelliant63. Bydd yr adolygiad o’r Cynllun Datblygu Gwledig a datblygu cynllun Glastir yng Nghymru yn
cynnig cyfle go iawn i fynd i’r afael â’r mater hwn.

Mae coed a choetiroedd yn cael eu gwerthfawrogi’n gynyddol mewn cynlluniau adfer ôl-ddiwydiannol fel
ffordd effeithiol, gymharol gost-effeithiol o ddarparu ystod eang o fuddion economaidd-gymdeithasol, iechyd
ac amgylcheddol64. Mae sefydlu coetiroedd yn gwella golwg esthetig tir diffaith, ond gall hefyd ddarparu
llawer o welliannau amgylcheddol ychwanegol i’r safle a’r ardal o gwmpas, ac mae’n cynnig posibilrwydd
cynnal gweithgarwch economaidd ar yr hyn a allai fod wedi troi yn dir anghynhyrchiol.

2.2 Coedwriaeth yng Nghymru - ein dull cyfredol o reoli ein coetiroedd 
Mae Ffigur 10 yn rhoi crynodeb o’r modd y mae coetiroedd yn cael eu rheoli ar hyn o bryd yng Nghymru

Ffigur 10: Cyflwr presennol coetiroedd Cymru a’u rheolaeth

Unrhywogaeth planhigfeydd
mawr yn cael eu rheoli yn ôl
cyfundrefn cwympglirio ac

ailstocio

Coetiroedd cymysg neu
goetiroedd sydd yn bennaf 

ar gyfnod cynnar trawsnewid 
i systemau coedwriaeth 

effaith lai

Coetir brodorol a hynafol gydag
arwynebedd sylweddol o goetir

bach, rhanedig heb fod dan
reolaeth yn aml

O fewn yr AGWE, mae Cynlluniau
Dylunio Coedwig wedi gwneud

cynnydd sylweddol ar ailstrwythuro
ungnydau oed cyfartal, ond maent
yn gyffredinol wedi lleihau amrywio
rhywogaethau conwydd ar lefel celli

a lefel coedwig. Gwelliannau
sylweddol o ran tirwedd, cynnydd yn

yr arwynebedd coed llydanddail,
rhwydweithiau cynefinoedd.

Ychydig o goetiroedd
gwirioneddol gymysg (Amrywiol

iawn ar bob lefel, conwydd a
choed llydanddail wedi’u

cynrychioli’n dda mewn sawl
celli o fewn coetir) ond yn

dechrau cael ei ddatblygu o
dan gynllun Coetiroedd Gwell i

Gymru a thrwy gynlluniau
Dylunio Coedwig ar yr AGWE.

Cynnydd araf o ran dod â
choetiroedd o dan reolaeth.

Mae cynnydd wedi’i wneud ar 
y camau cyntaf tuag at adfer

Planhigfeydd ar Safleoedd
Coetir Hynafol.

Ble’r ydym arni ar hyn o bryd

Ein cynnydd hyd yma
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2.2.1 Cwympglirio ac Ailstocio65

Cwympglirio ac ailstocio yw’r dull a ddefnyddir amlaf o hyd mewn coedwriaeth yng Nghymru, a rheolir 66%
o’r AGWE fel hyn (dros 72,000 hectar o gyfanswm arwynebedd cynhyrchiol o 109,000 hectar). Mae maint
ardaloedd cwympglirio unigol yn amrywio yn ôl y math o safle, sefydlogrwydd y cnwd presennol, amcanion 
y safle a nodweddion sensitif. Ar yr AGWE, cynlluniwyd llawer o ardaloedd cwympglirio yn bennaf er mwyn
gwella materion yn ymwneud â’r dirwedd ac i hwyluso ailstrwythuro oed. Ystyrir mai cwympglirio yw’r system
reoli symlaf (a rhataf) i’w mabwysiadu, a’r system hon sy’n gofyn am y mewnbwn lleiaf o ran rheoli. Mae
buddsoddi mewn peiriannau, offer a sgiliau cynaeafu coed yn addas gan mwyaf, ond nid yn gyfan gwbl, 
i gwympglirio ac ailstocio. Mae’r diwydiant modern ar gyfer prosesu coed fel y mae’n bodoli yng Nghymru
wedi datblygu i ddefnyddio a marchnata cynnyrch o’r math hwn o system. Ystyrir yn eang mai cwympglirio
yw’r gyfundrefn reoli a ddewisir ar gyfer planhigfeydd conwydd masnachol sydd dan berchenogaeth breifat.
Fodd bynnag, mae llawer o’r coetiroedd hyn yn iau66 gyda llai o ail gnydau cylchdro.

Cwympglirio yw’r unig ddewis ymarferol all fod ar gael dan nifer o amgylchiadau, er enghraifft, i:

• ddatgoedwigo ardaloedd yn barhaol ar fawn dwfn ac adfer cynefinoedd agored eraill â blaenoriaeth;

• cael gwared ar hemlog y gorllewin er mwyn adfer coetir brodorol

• lle nad yw amodau’r safle yn caniatáu trawsnewid y cnwd presennol i system heb gwympglirio, a thrwy 
gwympglirio a dechrau eto, bydd systemau coedwriaeth amgen yn bosibl drwy reoli’r ardal a ailblannwyd

• lle nad yw amodau’r safle yn cynnal rheolaeth hirdymor drwy systemau heb gwympglirio

Mae Atodiad 4 yn dangos y tueddiadau diweddar o ran rhywogaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer ailstocio’r
AGWE rhwng 2000 a 2009. Bu cynnydd o 47% yn yr arwynebedd plannu coed llydanddail dros y cyfnod
hwnnw a gostyngiad o 10% yng nghyfanswm arwynebedd plannu conwydd (yn gyfwerth yn fras â newid 
o 20% i niferoedd coed llydanddail a blannwyd ledled yr ystâd gyhoeddus). Mae newidiadau mewn
rhywogaethau dros y blynyddoedd diwethaf wedi canolbwyntio ar wella golwg tirwedd coetiroedd Cymru 
ac adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol, ac ymgyrch mwy cyffredinol i gynyddu arwynebedd ein
rhywogaethau coetir brodorol. Ar hyn o bryd mae’r AGWE yn defnyddio 25 rhywogaeth yn ei raglenni
ailstocio, ond mae cryn ddibynnu yn y cynlluniau dylunio coedwig tymor hir ar y rhywogaethau ‘bara menyn’,
sef sbriws Sitka a llarwydd.

Bu’r pwyslais ar gynyddu’r arwynebedd coetir brodorol wrth ehangu coetiroedd newydd dan gynllun
Coetiroedd Gwell i Gymru ac o dan y Gynllun Grantiau Coetir blaenorol, gyda chynnydd blynyddol yn yr
arwynebedd coetir o ryw 380 hectar. Rhwng 2000 a 2007 (y ffigurau diweddaraf) plannwyd llai na 500 hectar
o goed conwydd. Dros yr un cyfnod, mae rhyw 3,200 hectar o rywogaethau llydanddail (brodorol) wedi’u
plannu. Cydnabyddir defnyddio aildyfu naturiol fel techneg lle mae amcanion y safle yn ffafrio hynny, ar
safleoedd mwy sensitif yn ecolegol fel arfer. Mae’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru wedi sefydlu ymagwedd 
i annog pedwar math o blannu sylfaenol67:

a) Safonol - Dim cyfyngiad ar rywogaethau ar lefel isadrannau cyhyd â’u bod yn addas i’r safle a bod 
y coetir yn bodloni Safon Coedwigaeth y DU a safonau amgylcheddol.

b) Cymysgeddau Syml - Lleiafswm o 3 rhywogaeth heb fwy na 75% o unrhyw un rhywogaeth. Lleiafswm
o 25% coed llydanddail. Uchafswm o 10% elfen prysgwydd coediog.

c) Cymysgeddau o Safon - (Coetiroedd newydd â photensial i dyfu coed o safon mewn cymysgeddau 
sy’n cynnig cyfle i drawsffurfio i systemau heb gwympglirio nes ymlaen). Cyfyngedig i safleoedd llai 
agored a/neu’r rheiny â photensial gwreiddio da. Lleiafswm o 5 prif rywogaeth (o leiaf 10% o bob un). 
Lleiafswm o 25% coed llydanddail. Uchafswm o 10% elfen prysgwydd coediog. Dim mwy na 50% o 
un rhywogaeth.

ch) Coetir Brodorol - Rhywogaethau brodorol i’r safle, yn cael eu plannu mewn cymunedau sy’n cyfateb 
i fathau coetiroedd brodorol y Cynllun Gweithredu Cynefin. Stoc plannu o darddiad lleol addas. 
Caniateir uchafswm o 20% prysgwydd coediog. Dosbarthu rhywogaethau mewn clystyrau gyda 
bylchau amrywiol.
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2.2.2 Systemau rheoli heb gwympglirio
Mae systemau rheoli heb gwympglirio yn dod yn fwyfwy perthnasol er mwyn bodloni’r deilliannau sy’n ofynnol
o’n coetiroedd. Yn benodol yr angen i gyflawni deilliannau polisi cyhoeddus ehangach yn well ar gyfer yr
amgylchedd ac i’r gymdeithas, ond hefyd er mwyn gwarchod ein coetiroedd o rai o effeithiau’r newid yn yr
hinsawdd68. Mae cyfyngiadau ffisegol, yr hinsawdd, pridd a’r tir, law yn llaw â thraddodiad, diwylliant a sgiliau
perchenogion/rheolwyr mewn coedwigaeth ym Mhrydain, sef cyfundrefnau cwympglirio bron yn gyfan gwbl, 
yn creu rhwystrau a chyfyngiadau sylweddol. Mae trechedd rhywogaethau egsotig yn golygu bod gennym
heriau pellach i’w hwynebu cyn y gallwn ddiffinio’n glir pob un o’r dewisiadau a’r cyfleoedd y gall systemau
rheoli heb gwympglirio eu cynnig.
Mae tri safle prawf ar gyfer y system rheoli heb gwympglirio yng Nghymru fel rhan o rwydwaith Prydain. Gwneir
y gwaith ar y cyd â Phrifysgol Bangor ac Ymchwil Goedwig, ac mae’r safleoedd prawf hyn wedi dechrau rhoi
dealltwriaeth well i ni o’r cyfleoedd sydd gan systemau heb gwympglirio i’w cynnig. Mae Comisiwn Coedwigaeth
Cymru’n gweithio’n agos ag Ymchwil Goedwig ar ystod o brosiectau perthnasol i ddatblygiad systemau heb
gwympglirio ym Mhrydain, er enghraifft, i wella gwydnwch coetir i newid yn yr hinsawdd, rheoli pridd a dŵr
a dal a storio carbon.
Mae dros 37,000 hectar o goedwig gynhyrchiol ar yr AGWE sydd wedi’u dynodi yn rhai heb yr angen eu
cwympglirio trwy broses y Cynlluniau Datblygu Coedwig. Mae cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru yn ymgorffori
cyllid ar gyfer rheoli systemau heb gwympglirio i’w strwythur grantiau er mwyn annog perchnogion coetir preifat
i fabwysiadu’r dulliau hyn69. Mae’n cynnig grantiau uwch ar gyfer ymyriadau teneuo a seilwaith parhaus fel
traciau. Rhoddir cyllid ar gyfer asesiadau arbenigol o systemau heb gwympglirio er mwyn darparu cyngor
arbenigol i berchenogion sy’n dymuno trawsnewid eu coetiroedd i’r math hwn o gyfundrefn reoli. Mae’r cynllun
Coetiroedd Gwell i Gymru yn cau i geisiadau newydd ar ddiwedd 2010, a bydd cymorth grant rheoli coetir yn
cael ei ariannu trwy gynllun Glastir sydd wrthi’n cael ei ddatblygu.
Rhoddir amrywiaeth o enwau i systemau rheoli heb gwympglirio: coedwigaeth gorchudd di-dor - systemau
coedwriaethol effaith isel - dewisiadau amgen i gwympglirio. Bydd ystod y derminoleg a ddefnyddir i ddisgrifio’r
amrywiaeth o ddewisiadau coedwriaeth sydd ar gael yn ddiau yn parhau yn destun dadlau, ond rhaid i ni
ganolbwyntio ar y deilliannau yr ydym yn dymuno’u cyflawni gan ddefnyddio’r systemau hynny, yn hytrach na’r
enwau a rown arnynt. Yr allwedd i hyn yw dilyn pedair egwyddor:
• Rheoli ecosystem y goedwig yn hytrach na’r coed yn unig
• Defnyddio prosesau naturiol fel sail ar gyfer rheoli celli
• Gweithio o fewn cyfyngiadau safleoedd
• Creu strwythur celli amrywiol gydag amrywiaeth o rywogaethau

2.2.3 Coedwigaeth Cylchdro Byr
Tyfir coedlan cylchdro byr fel cnwd lluosflwydd coediog hirdymor sy’n cael ei gynaeafu bob 3 blynedd yn
gyffredinol. Mae tyfu coedlan cylchdro byr helyg neu boplys, er enghraifft, yn cymharu mwy â dulliau cnydio
amaethyddol na choedwigaeth70 ac nid yw’n cael ystyriaeth yn y Safbwynt Polisi hwn.
Mae gan goedwigaeth cylchdro byr, sef meithrin a chynaeafu coed sy’n tyfu’n gyflym rhwng wyth ac ugain
mlynedd ar ôl eu plannu, botensial fel ffynhonnell tanwydd adnewyddadwy ar gyfer creu gwres a phŵer yng
Nghymru71. Rhoddodd astudiaeth fawr yn 2006 drosolwg o effaith bosibl coedwigaeth cylchdro byr ar
fioamrywiaeth, pridd, hydroleg a thirwedd, ac roedd yn ystyried bod y math hwn o goetir / rheolaeth yn ‘... ffordd
effeithlon o ddal a storio carbon’72. Mae’n system effeithlon o gynhyrchu cynnyrch penodol o fathau penodol 
o safle, ond ni ddylid caniatáu iddo danseilio amcanion eraill. Mae’r rhywogaethau sy’n cael eu harchwilio yn
cynnwys yr Eucalypts a’r Nothofagus o hemisffer y de, ond mae ystod eang o rywogaethau arloesol brodorol 
yn dangos eu bod yn addas hefyd. Pan fydd coedwigaeth cylchdro byr yn amcan addas ar y safle, yna rhaid ei
sefydlu yn unol â safonau fframwaith Safon Coedwigaeth y DU (UKFS). Mae coedwigaeth cylchdro byr yn cynnig
hyblygrwydd ychwanegol gan y gellir ei reoli wedi hynny fel coedwig uchel. Yn gryno, mae coedwigaeth
cylchdro byr yn debycach i amcan rheoli nag i system goedwriaethol benodol.
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2.2.4 Gwarchod coedwigoedd

Mae eginblanhigion coed llydanddail llawer o rywogaethau yn annhebygol o sefydlu heb eu gwarchod
oni bai y rheolir niferoedd y ceirw.’73

Mae sefydlu coetir wedi gofyn am fesurau gwarchod coed erioed er mwyn rheoli a chyfyngu ar effaith
anifeiliaid yn pori74. Sefydlwyd y rhan fwyaf o’r plannu cylchdro cyntaf cyn yr achos o fycsomatosis75 a wnaeth
ddifa’r boblogaeth gwningod cyfan i bob pwrpas, ond mae pwysau pori yn parhau o hyd. Mae mesurau
gwarchod ar gyfer plannu ar ôl hynny wedi gofyn am ffensio helaeth a drud er mwyn galluogi sefydlu. Gall
difrod gan gwningod fod yn ddifrifol yn lleol, ac mae’n cynyddu. Mae sefydlu cnydau llydanddail yn arbennig
o agored i’w difrodi oherwydd lleoliadau llawer o’r ardaloedd hyn, y cyfnod sefydlu arafach a’u blasusrwydd.

Mae poblogaethau ceirw yng Nghymru wedi bod yn isel yn gyffredinol o gymharu ag ardaloedd eraill o’r DU.
Hyd yma, nid ystyriwyd eu bod yn rhwystr sylweddol i sefydlu coetir, ac eithrio mewn clytiau ynysig. Fodd
bynnag, mae cryn bryder ynghylch lledaeniad yr holl rywogaethau ceirw i Gymru, eu helaethrwydd a’r effaith
y gallai hyn ei chael ar sefydlu cnydau planedig a chnydau sy’n aildyfu’n naturiol. Mae ceirw yn creu risg
sylweddol yn sgil yr ymgyrch dros ddefnydd cynyddol o aildyfu naturiol, llai o ddibyniaeth ar gwympglirio 
a chynnydd rhwydweithiau cynefinoedd, ac ni ddylid peidio â llawn sylweddoli’r risg honno. Mae Ein
Partneriaeth dan arweiniad Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Fenter Ceirw, 
yn datblygu Strategaeth a Chynllun Gweithredu i gyflwyno dull cydgysylltiedig i sicrhau bod Cymru’n elwa 
ar boblogaeth ceirw gwyllt yn gytbwys â’r amgylchedd.

Mae gwiwerod llwyd yn creu risg i ansawdd coed, coetiroedd yn aildyfu’n naturiol (yn enwedig coetiroedd
brodorol), cadwraeth y wiwer goch (yn enwedig ei chysylltiad â lledaenu firws brech y gwiwerod) a
gostyngiadau ehangach cysylltiedig mewn buddion cyhoeddus o goetiroedd. Mae cynllun gweithredu’n cael
ei baratoi i gynnig safbwynt cliriach ar ba bryd, ymhle, pam a sut y dylid targedu gwiwerod llwyd er mwyn 
eu rheoli, tra’n cydnabod bod rheolaeth gynaledig wedi’i chydlynu’n dda ar draws ffiniau perchenogaeth 
yn ddrud. Bydd y pwyslais ar ddod â mwy o goetiroedd dan reolaeth gydag amrywiaeth o rywogaethau,
strwythurau a chynefinoedd, ac ehangu’r arwynebedd coetir brodorol, yn cynyddu addasrwydd cynefin 
ar gyfer y wiwer lwyd. Mae rhaglen ymchwil yn cael ei chynnal gan Ymchwil Goedwig a darparwyr eraill 
er mwyn cefnogi a gwella mesurau rheoli’r wiwer lwyd.

Un o effeithiau tebygol y newid yn yr hinsawdd yw bod niferoedd mamaliaid, gan gynnwys ceirw, cwningod 
a gwiwerod llwyd yn debygol o gynyddu yn sgil gaeafau mwyn, addasrwydd cynefinoedd cynyddol, ac i’r
wiwer lwyd, mwy o fantais gystadleuol dros y wiwer goch76.

Gall da byw yn pori, yn enwedig defaid, achosi difrod difrifol yn lleol i goed yn sefydlu lle nad yw ffensys yn
cael eu cynnal a’u cadw. Mae defaid yn pori o bwysigrwydd arbennig i rai o’n hardaloedd coetir brodorol dan
berchenogaeth breifat, sydd dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael eu pori’n drwm, gan atal aildyfu naturiol
a datblygu isdyfiant coetir a llystyfiant daear. Gall pori ar lefelau isel fod yn fuddiol i rai o’n coetiroedd brodorol.
Mae mamaliaid eraill fel yr ysgyfarnog, y baedd gwyllt, yr afr wyllt a llygoden y dŵr yn effeithio ar sefydlu
coetir, ac er nad ydynt yn arwyddocaol o angenrheidrwydd, nid oes angen eu hystyried fel rhan o strategaeth
ehangach ar reoli bywyd gwyllt.

Llun: Dafydd Fryer
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2.2.5 Iechyd Planhigion, Plâu a chlefydau
Mae gan blâu a chlefydau botensial sylweddol i effeithio ar iechyd coed ein coetiroedd, a’r
enghraifft orau o hyn yw colli’r Llwyfen bron yn gyfan gwbl o dirwedd Prydain dros yr hanner can
mlynedd diwethaf77. Yn fwy diweddar, mae effeithiau Malltod Nwyddau Band Coch ar Binwydd
Corsica, yn enwedig yn Ne a Dwyrain Lloegr, ond yn dechrau cael eu sylweddoli. Dros y degawd
diwethaf, mae sawl pla a chlefyd newydd wedi’u canfod yn y DU, ac mae rhai wedi sefydlu gyda
chanlyniadau economaidd difrifol. Mae llawer o lwybrau i blâu a phathogenau ddod i mewn i’r DU -
rydym yn masnachu planhigion a phren yn fyd-eang, ac yn defnyddio deunydd pecynnu pren yn
gynyddol. Mae ymwybyddiaeth o effaith y newid yn yr hinsawdd ar ddifrifoldeb rhai o’n problemau
plâu a chlefydau presennol yn hanfodol hefyd, gan fod yr hinsawdd yn effeithio’n fawr ar
ymddygiad a dynameg poblogaeth llawer o organebau, yn gadarnhaol ac yn negyddol. Rhaid 
i ddulliau rheoli effeithiol fod yn ymarferol ar ystod o raddfeydd gofodol, tra’n cydymffurfio ar yr 
un pryd ag ardystiad coetiroedd a gofynion polisi mwy cyffredinol i leihau’r defnydd o gemegau78. 
Mae Comisiwn Coedwigaeth Prydain wedi sefydlu Bwrdd Rhaglenni Bioddiogelwch79 yn ddiweddar,
ac mae iddo rôl weithredol a rôl ymgynghorol. Daw’r aelodau o nifer o gymdeithasau diwydiannol 
a gwirfoddol ac Asiantaeth Ymchwil Bwyd ac Amgylchedd Defra (FERA), a bydd yn cyhoeddi
Strategaeth Iechyd Coed i,

‘Ddiogelu iechyd a bywioldeb ein coedwigoedd, ein coed a’n coetiroedd drwy strategaethau 
sy’n hepgor, yn canfod ac yn ymateb i blâu a phathogenau presennol a newydd mewn coed, 
pa un a ydynt o darddiad brodorol neu estron.’

Mae gan Uned Biotechnoleg ac Iechyd Planhigion LlCC gyfrifoldeb am iechyd planhigion yng
Nghymru - trwy gytundeb â Defra...

Mae dibyniaeth Cymru ar ystod gul iawn o rywogaethau yn ei gwneud yn arbennig o ddiamddiffyn,
yn enwedig os yw clefydau penodol yn ymsefydlu. Bydd gwella systemau coedwriaethol, cynyddu’r
amrywiaeth rhywogaethau a gofal ynghylch dewis tarddiad yn unol ag arweiniad gan yr ymchwil 
yn chwarae rhan hanfodol mewn iechyd coetiroedd Cymru yn y dyfodol. Yr hyn sy’n peri pryder
penodol yng Nghymru yw’r genera Phytophthora (Groegaidd am ‘ddinistriwr planhigion’) sydd dros
y ddau ddegawd diwethaf wedi cynyddu ei effaith yn sylweddol ar ecosystemau coedwigoedd
Ewrop80. Yn 2003, canfuwyd dwy rywogaeth Phytophthora oresgynnol wedi’u cyflwyno yn y DU.
Canfuwyd P. ramorum a P. kernoviae mewn coetiroedd a pharciau gerddi yn ne orllewin Lloegr, 
yn heintio rhywogaethau addurnol fel y rhododendron yn bennaf, ond hefyd yn achosi cancrau
boncyffion marwol ar ystod o rywogaethau coed llydanddail - ffawydd yn bennaf (Fagus sylvatica)
a’r dderwen goch (Quercus rubra). Hyd at yn ddiweddar iawn, mae P. ramorum wedi bod yn
gysylltiedig i raddau helaeth â Rhododendron ponticum. Mae’r canfyddiadau newydd hyn, 
a ganfuwyd ym mis Awst 2009, mewn llarwydd Japan - dyma’r tro cyntaf y canfuwyd bod
rhywogaethau conwydd wedi’u heintio â P. ramorum.

Ym mis Mehefin 2010, canfuwyd achos o P. ramorum yn Ne Cymru gyda rhyw 700 hectar o goed
Llarwydd Japan wedi’u heintio ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cynulliad Cymru. Rhoddwyd
cyfarwyddiadau i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gan Wasanaethau Iechyd Planhigion y Comisiwn
Coedwigaeth i gwympo coed yn yr ardaloedd heintiedig. Yn ogystal, mae Comisiwn Coedwigaeth
Cymru yn cynnal arolwg daear o’r holl gelli llarwydd yn Ne Cymru. Mae Fera yn cynnal arolygon
hofrennydd yn y Canolbarth.
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Mae’r ddau bathogen yn destun mesurau rheoli er mwyn dileu neu gyfyngu ar achosion o glefydau 
a ganfyddir yn yr amgylchedd naturiol, ac mae ymchwil ategol yn anelu i gael gwell dealltwriaeth o’r
fioleg er mwyn gwella effeithiolrwydd rheoli a dileu clefydau. Mae’r canlynol yn destun pryder hefyd81:

• Mae Malltod Nodwyddau Band Coch82 (a achosir gan y ffwng Dothistroma septosporum) yn peri 
pryder cynyddol ac mae ei effaith wedi lledu’n eang trwy Brydain, ar binwydd Corsica yn bennaf, ond 
ar rywogaethau pinwydd eraill hefyd, a gall ddatblygu’n fwy o fygythiad yng Nghymru yn y dyfodol. 
Mae’n achosi i’r coed fwrw nodwyddau cyn pryd, gan arwain at golli cynnyrch ac, mewn achosion 
difrifol, coed yn marw

• Mae Gwiddonyn y pinwydd, Hylobius abietes a Hylastes spp yn broblem benodol sy’n gysylltiedig â’r 
gyfundrefn cwympglirio ac ailstocio, ac effeithir ar yr holl rywogaethau conwydd. Gyda’i gilydd y rhain 
yw’r plâu mwyaf difrifol ymhlith coed newydd eu plannu yn y DU (byddai’n brasamcanu cost o £5 
miliwn y flwyddyn yn y DU). Disgwylir i reolwyr yn y Comisiwn Coedwigaeth fabwysiadu ymagweddau
integredig at reoli coedwigoedd er mwyn lleihau’r defnydd o gemegau a strategaethau anghemegol 
sy’n diogelu yn erbyn Hylobius pan fo’r rhain yn ddibynadwy ac yn gost effeithiol, fel triniaeth nematodau

• Mae’r chwilen rhisgl Sbriws Fawr, Dendroctonus micans yn bla sydd wedi hen ymsefydlu yng 
ngorllewin Prydain, a gyflwynwyd yn ddamweiniol o gyfandir Ewrop. Coed sbriws yw ein rhywogaeth 
coed pwysicaf yn fasnachol ac mae rheoli’r pla hwn yn flaenoriaeth fawr

• Mae cyflwr clefyd newydd ymhlith coed derw, Dirywiad Difrifol Coed Derw (AOD) yn ennill tir ym 
Mhrydain. Effeithir ar goed derw llawn dwf (>50 oed), a nodweddir y coed gan symptomau gwaedu 
helaeth ar y bonion. Mae dwy rywogaeth dderw frodorol Prydain, y dderwen goesynnog (Quercus 
robur) a’r dderwen ddigoes (Q. petrae) yn cael eu heffeithio. Hyd yma, ymddengys fod rhyw 55 o 
safleoedd wedi’u heintio, yng Nghanolbarth Lloegr yn bennaf, ac mae tua 2,750 o goed wedi’u heintio

• Phytophthora cinnamomi – gall gaeafau gwlypach a mwynach wneud rhywogaethau derw 
a rhywogaethau llydanddail eraill yn fwy tueddol i ddioddef oherwydd pathogenau o’r fath 
yn y gwreiddiau

• Mewn coedwigoedd sbriws, gall achosion o’r llysleuen sbriws, Elatobium abietinum, ymhlith 
poblogaethau, achosi diddeilio sylweddol yn arwain at golli cynyddiad blynyddol

• Mae’r Chwilen Hirgorn Sitrws, Anoplophora chinesis, yn dyllbryf hirgron sy’n ymosod ar amrywiaeth 
eang o goed collddail, yn enwedig Acer spp. Ar hyn o bryd mae yna achosion yn yr Eidal a’r 
Iseldiroedd, y ddau’n gysylltiedig ag Acer palmatum a fewnforiwyd o Tsieina, a bu dau ddigwyddiad 
a gafodd eu cyfyngu ym Mhrydain ers 2005

• Wrth i’r hinsawdd ddatblygu’n fwy ffafriol (gaeafau mwynach a gwlypach), gallem weld achosion 
o’r gorymdeithwyr coed derw Thaumetopoea processionea, y gwyfyn igam-ogam Lymantria dispar 
a chwilen rhisgl sbriws Ewropeaidd Ips typographus 83

Llun: Dafydd Fryer

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


31

Coetiroedd Cymru -
ehangder, eu natur a’u cymeriad

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

2.3 Dylanwadu ar reoli coetiroedd yn gynaliadwy yng Nghymru

2.3.1 Grantiau a Rheoliadau Coetir

Rhaid i unrhyw waith coedwigaeth fodloni’r safonau a bennir yn Safon Coedwigaeth y DU (UKFS),
sef canllaw’r DU ar gyfer coedwigaeth gynaliadwy. Mae’n ofynnol cael Trwydded Cwympo Coed 
a reolir ac a weinyddir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer cwympo coed (gyda rhai
eithriadau). Lansiwyd Safon Sicr Coetiroedd y DU84 (UKWAS) ym 1999 ac mae wrthi’n cael ei
hadolygu am y trydydd tro. Safon ardystio annibynnol wirfoddol yw hon. Cydnabyddir UKWAS gan 
y ddwy raglen ardystio coedwigoedd a weithredir yn y DU, gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd
(FSC) a’r Rhaglen er Cymeradwyo Rhaglenni Ardystio Coedwigoedd (PEFC). Mae label yr FSC bellach
yn cael ei ddefnyddio’n gynyddol ar gynnyrch o goedwigoedd a dyfir yn y DU er mwyn sicrhau
prynwyr a defnyddwyr y daw’r pren a’r cynnyrch pren o goetiroedd a reolir yn gynaliadwy.

Cafodd yr AGWE ardystiad ym 1999 ac mae’n destun archwiliadau annibynnol blynyddol er mwyn
sicrhau ei bod yn cydymffurfio â safon UKWAS. Pwysleisir yr ymrwymiad i reoli coetiroedd yn
gynaliadwy mewn coetiroedd preifat yng nghynllun grant Comisiwn Coedwigaeth Cymru,
Coetiroedd Gwell i Gymru.

Ym mis Mai 2009, cyflwynwyd proses ychwanegol fwy hwylus, Coedwigoedd Bach Coetiroedd Gwell
i Gymru, i gynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru, sef cynllun wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer
ffermwyr a pherchnogion coetiroedd bychain sy’n awyddus i gael cyflwyniad i reoli coetiroedd.
Mae’r cynllun ar gael i’r rheiny nad yw cyfanswm eu daliad coetir yn fwy nag 20 hectar a bod
lleiafswm arwynebedd y cynllun yn 0.25 ha. Gall gynnwys plannu coetir newydd a rheoli coetir
presennol.

Dylid nodi mai dim ond 22% o’r coetiroedd preifat yng Nghymru sy’n dod o dan gynllun grant85. 
Mae 78% (147,000 hectar) heb unrhyw fath o gynllun rheoli coedwigaeth arnynt, ac mae hynny 
tua hanner yr holl goetir yng Nghymru.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweinyddu Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol
(Coedwigaeth) (Cymru a Lloegr) 199986. Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys i weithgareddau pedwar
‘prosiect coedwigaeth’: coedwigo (plannu coetiroedd newydd), datgoedwigo (cwympo coed er
mwyn trawsnewid y tir at ddefnydd arall), ffyrdd drwy’r coedwigoedd a chwareli yn y coedwigoedd,
a rhaid iddynt fodloni safonau amgylcheddol cytûn. Mae Datganiad Amgylcheddol a baratowyd fel
rhan o’r broses gwneud cais yn llywio amodau caniatâd.

2.3.2 Grantiau a Rheoliadau Eraill
Ers 2005, nid yw taliadau fferm wedi bod yn gysylltiedig mwyach â gofyniad i gadw da byw, gan
gynnig cyfleoedd newydd i adfer y cysylltiadau rhwng tir fferm a choetir. Fe wnaeth penderfyniad 
i ddileu’r gwrthdaro rhwng cynllun y Taliad Sengl (SFP) a chynllun grant coetir ddileu rhwystr arall 
i ffermwyr o ran plannu coetir newydd, gan y bydd ardaloedd coetir yn cael eu cynnwys yn y Taliad
Sengl. O 2012, bydd y pum cynllun amaeth-amgylcheddol presennol o dan y Cynllun Datblygu
Gwledig yn cael eu disodli gan un cynllun, Glastir87, a fydd mewn safle gwell i wynebu heriau
amgylcheddol presennol a heriau’r dyfodol. Bydd Glastir, pan gaiff ei ddatblygu’n llawn, yn cynnwys
cymorth grant ar gyfer creu a rheoli coetir.
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2.3.3 Cynlluniau Dylunio Coedwig Ystâd Goetir Llywodraeth y Cynulliad (AGWE)
Dechreuwyd cynlluniau dylunio coedwig ar gyfer yr AGWE ar ddechrau’r 1990au, a hwn oedd yr
ymagwedd gyntaf ar raddfa strategol at ailstrwythuro’r ystâd goedwig gyhoeddus. Roedd dyheadau 
i fodloni agweddau ehangach ar goedwigaeth gynaliadwy ond yn dechrau cael cydnabyddiaeth ym
maes coedwigaeth Prydain (ni chyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf o’r UKFS tan 1998). Cyflwynwyd
ymgynghori ynghylch cynllunio coedwigoedd i gynulleidfa rhanddeiliaid eang, roedd cysyniadau 
o systemau cwympglirio yn cael eu trafod yn gyntaf a’u cymhwyso mewn rhai ardaloedd. Cymhwyswyd
ymagweddau cynlluniau cyfan holistaidd at ystod o faterion, gan gynnwys cadwraeth, tirlunio ac
agweddau cymdeithasol. Ystyriwyd bod ailstrwythuro coedwigoedd oed cyfartal yn bennaf ac
ymagwedd hirdymor at ddarogan cynhyrchiant yn amcan pwysig yng nghyfnod cyntaf y cynllun dylunio
coedwig. Rhoddwyd gryn sylw i welliannau amgylcheddol sy’n cynyddu arwynebedd rhywogaethau
brodorol a blannir, yn gwella rhwydweithiau cynefinoedd ac yn dileu ‘blociau’ o goed conwydd 
o ardaloedd sy’n sensitif o ran tirwedd.

Ers troad y ganrif, rhoddwyd mwy o gydnabyddiaeth i werth cymdeithasol a’r defnydd o goetiroedd, 
ac roedd hyn yn dylanwadu’n fawr ar benderfyniadau plannu coedwigoedd. Mae’r prosesau cynllunio
wedi datblygu’n gyflym dros y pymtheg mlynedd diwethaf, ac ers cyhoeddi argraffiad cyntaf y
strategaeth Coetiroedd i Gymru yn 2001, mae rheolaeth yr AGWE wedi canolbwyntio ar fodloni agenda
polisi cyhoeddus cyflawn. Neilltuo 37,000 hectar o’r arwynebedd cynhyrchiol ar yr AGWE i systemau heb
gwympglirio fu un o’r newidiadau mwyaf arwyddocaol. Er i gynnydd gael ei wneud dros y degawd
diwethaf o ran deall systemau heb gwympglirio a’u gweithredu, cydnabyddir bod gennym lawer 
i’w wneud a llawer i’w ddysgu eto.

2.3.4 Coetiroedd nad ydynt dan gynllun rheoli a choetiroedd heb eu rheoli
Mae 147,000 hectar o goetir y tu allan i gynllun grant cyfredol yng Nghymru. Mae nifer o goetiroedd yng
Nghymru yn cael eu rheoli trwy drwyddedau cwympo coed ac yn annibynnol heb gymorth grant. Mae
4,000 hectar o goetir y tu allan i gynllun grant wedi cael trwydded cwympo coed neu drwydded cwympo
detholus yn yr 11 mlynedd diwethaf.

Deallwn mai ychydig o’r 147,000 hectar sy’n weddill sydd â fawr o reolaeth arnynt. Yn gyfreithiol, mae
perchenogion yn gallu cynaeafu 5 metr ciwbig o bren bob chwarter calendr heb angen trwydded cwympo
coed, ac maent hefyd yn gallu teneuo coed sy’n llai na 10 cm mewn diamedr ar uchder y frest. Fodd
bynnag, dangosodd arolwg diweddar o ffermwyr88 mai dim ond 14% ohonynt oedd wedi gwneud unrhyw
waith teneuo yn y tair blynedd blaenorol, roedd 20% wedi cwympo ychydig o goed, a dim ond 5% oedd
wedi cwympo nifer o goed ac ailblannu.

2.4  Yr hinsawdd yn newid
2.4.1 Rhagolygon newid yn yr hinsawdd ar gyfer Cymru a’r effeithiau tebygol 
ar goetiroedd Cymru

‘Wrth i’r hinsawdd newid gallwn ddisgwyl tymor tyfu hwy, gyda mwy o botensial ar gyfer tyfu a
chynhyrchu, ond mwy o risg hefyd o ddifrod gan stormydd yn y gaeaf a sychder a thanau yn yr
haf. Gallai newidiadau ym mhatrwm achosion o blâu a chlefydau fod yn fygythiad mwy difrifol
fyth, yn enwedig i goetiroedd un rhywogaeth’.89

Mae ymchwil i newid yn yr hinsawdd a’r angen i ddarparu gwybodaeth well i berchenogion a rheolwyr
coetiroedd yn flaenoriaeth uchel iawn, ac mae ein gwybodaeth am effeithiau newid yn yr hinsawdd a
sut y gallwn warchod ein coetiroedd yn gwella’n gyson90. Nid yw darogan hinsawdd y dyfodol yn wyddor
fanwl gywir. Mae dibyniaeth coedwigaeth Cymru ar ystod cyfyngedig iawn o rywogaethau o darddiad
cyfyngedig yn aml, ar gyfer ein cynhyrchion pren mewn cnydau sy’n ungnydau yn bennaf, yn strategaeth
fentrus, ac un y dylwn gymryd camau i’w chywiro91. Mae Ffigurau 11 a 12 yn dangos y newidiadau a
ragamcanir mewn tymheredd (mesur cynhesrwydd ar gael ar gyfer tyfiant planhigion) a diffyg lleithder
yn y pridd (dynodiad da o’r dŵr sydd ar gael ar gyfer tyfiant planhigion). Yn ddiau, bydd effeithiau
sylweddol ar yr hinsawdd yng Nghymru ac i’n coetiroedd – cyfeiriwch at Dabl 3.
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Ffigur 1192 - Dosbarthiad tymheredd cronedig yng Nghymru: a) hinsawdd ddechreuol, 1961-1990; b)
rhagamcaniad ar gyfer Senario allyriadau isel 2050 a 2080; c) rhagamcaniad ar gyfer Senario allyriadau 
uchel 2050 a 2080.

Ffigur 1293 - Dosbarthiad diffyg lleithder yng Nghymru: a) hinsawdd ddechreuol, 1961-1990; b)
rhagamcaniad ar gyfer Senario allyriadau isel 2050; c) rhagamcaniad ar gyfer Senario allyriadau uchel 2050.

a) Hinsawdd ddechreuol (1961 – 1990)    b) Senario allyriadau isel 2050     c) Senario allyriadau uchel 2050

Tymheredd 
cronedig
(dydd - gradd 5°C)

Tymheredd 
cronedig
(dydd - gradd 5°C)

Diffyg lleithder (mm)

a) Hinsawdd ddechreuol (1961 – 1990) b) Senario allyriadau isel 2080  c) Senario allyriadau uchel 2080
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Tabl 3 - Effeithiau hinsoddol rhagamcanol a’r canlyniadau i goetiroedd Cymru94

Tymheredd

Dosbarthiad glawiad

Glawiad o ddwysedd uchel

Sychder

Cyflymder y gwynt

Bydd hafau’n gynhesach 
a gaeafau’n fwynach, gyda llai 
o ddyddiau rhewllyd

Bydd hafau sychach yn y dwyrain 
a’r de. Gaeafau gwlypach

Bydd glawiad yn digwydd yn amlach, 
yn y gaeaf yn bennaf ond nid yn gyfan
gwbl, a bydd yn arwain at risg uwch 
o lawer o lifogydd, tirlithriadau, pridd
gwlypach a pherygl erydiad pridd

Sychder yn digwydd yn amlach, yn
enwedig yn y de, a thanau yn yr haf

Gwyntoedd cryf yn amlach

Tymor tyfu hirach Bydd cyfraddau tyfu
llawer o’n rhywogaethau coed ‘bara
menyn’ yn cynyddu. Bydd gofyn newid
tarddiad ar gyfer rhai rhywogaethau fel
ffynidwydden Douglas. Ymestyn y tymor
plannu ar gyfer coed mewn potiau.
Cystadlu cynyddol ymhlith chwyn.

Pwysau ar goed. Newid mewn addasrwydd
a chynhyrchiant rhywogaethau coed

Pwysau ar goed, mwy o risg plâu a
chlefydau. Newid mewn addasrwydd a
chynhyrchiant rhywogaethau coed. Mwy o
risg cyrsiau dŵr yn gwaddodi. Ymdopi ag
ansicrwydd

Pwysau ar goed, mwy o risg plâu a chlefydau.
Newid mewn addasrwydd a chynhyrchiant
rhywogaethau coed. Cyfyngiadau ar dymor
plannu stoc gwraidd noeth

Difrod stormydd – cyfyngiad ar rai
systemau coedwriaethol mewn lleoliadau
agored. Ymdopi ag ansicrwydd

Newidyn hinsoddol Rhagamcaniad Canlyniad tebygol i Gymru

Mae tystiolaeth argyhoeddiadol fod angen i ni gynyddu gwydnwch ein coetiroedd drwy’r dewis
rhywogaethau a wnawn, ein system goedwriaeth a’r gweithrediadau yr ymgymerwn â nhw, y seilwaith
a ddefnyddiwn ar gyfer rheoli coetir ac wrth reoli cynefin coetir â blaenoriaeth. Mae’r risg uwch y gallai
achosion presennol ac achosion newydd o blâu a chlefydau effeithio’n fwy difrifol ar ein coetiroedd na’r
holl effeithiau eraill yn sgil newid yn yr hinsawdd.

Mae model ar gyfer addasrwydd rhywogaethau coed yn rhagweld newidiadau arwyddocaol i rai o’n
rhywogaethau allweddol, hyd yn oed o fewn oes y cylchdro nesaf mewn rhai rhannau o Gymru. Testun
pryder mawr yw’r newidiadau a fydd yn effeithio ar sbriws Sitka, sef ein prif adnodd pren ar hyn o bryd. 
Dros y ddau ddegawd diwethaf mae tueddiadau plannu wedi lleihau amrywiaeth enetig ein cnydau trwy
dargedu cynnyrch pren fel y prif amcan (mae’n ymwneud yn bennaf â gwelliannau genetig a wnaed i’r
Sitka). Yn Nwyrain Cymru erbyn 2050, hyd yn oed dan y senario allyriadau isel, rhagwelir y bydd
addasrwydd yn dirywio’n sylweddol95 (cyfeiriwch at ffigur 13). O dan y senario allyriadau uchel, mae
dirywiad sylweddol o ran sbriws Sitka a sbriws Norwy yn Nwyrain Cymru. Mae llarwydd Japan a’r fedwen
gyffredin yn dangos dirywiad sylweddol hefyd o ran addasrwydd. Mae rhywogaethau eraill fel derw digoes
a ffynidwydd Douglas yn dangos fawr o newid dros yr un cyfnod, ac mae rhai rhywogaethau yn dechrau
cynyddu o ran addasrwydd. Mae’r rhagfynegiadau model hyn yn dangos yn glir fod angen i gynlluniau
plannu yn y dyfodol gynnwys ‘plannu addasol’ er mwyn lledaenu risgiau’r amrywioldeb mewn ymatebion
rhywogaethau coed ac ecosystemau coetiroedd i newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys rhywogaethau
‘amhrofedig’ yn ychwanegol at y rhywogaethau hynny y gwyddwn yn barod eu bod yn perfformio’n dda yng
Nghymru. Mae ymchwil cydweddu hinsawdd, sy’n edrych ar addasrwydd yn y dyfodol defnyddio deunydd
planhigion o leoliadau Ewropeaidd sy’n ‘cyfateb’ i hinsawdd Cymru yn y dyfodol, yn dangos y bydd mesurau
amrywiaeth enetig wedi’u dylunio’n ofalus yn dacteg bwysig i gefnogi’r ‘ymagwedd portffolio’96 hon.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


35

Coetiroedd Cymru -
ehangder, eu natur a’u cymeriad

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

Ffigur 13 - Newidiadau mynegol mewn addasrwydd pedair rhywogaeth o goed yng Nghymru erbyn 2050
ar gyfer Senarios allyriadau uchel: a) sbriws Sitka; b) sbriws Norwy; c) bedw cyffredin; d) llarwydd Japan. 
Mae gwyrdd yn dynodi addasrwydd cynyddol; mae coch/oren yn dynodi dirywiad mewn addasrwydd.

A B

C D

Newid mewn addasrwydd sbriws Sitka - 2050 uchel

U - Anaddas  S - Addas  VS - Addas Iawn

Newid mewn addasrwydd sbriws Norwy – 2050 uchel

U - Anaddas  S - Addas  VS - Addas Iawn

Newid mewn addasrwydd llarwydd Japan – 2050 uchel

U - Anaddas  S - Addas  VS - Addas Iawn

Newid mewn addasrwydd y bedw cyffredin - 2050 uchel

U - Anaddas  S - Addas  VS - Addas Iawn
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Bydd angen strategaethau targedig ar ein pum cynefin coetir brodorol sydd â blaenoriaeth er mwyn
cynyddu’u gwydnwch97. Mae’n debygol y bydd newid yn yr hinsawdd yn gyrru newid olynol a fydd yn
arwain at newidiadau graddol mewn mathau o goetir. Gall casgliadau o rywogaethau a ‘chymunedau
nodweddiadol’ ein coetiroedd brodorol yn wir newid wrth i’w ‘gofod hinsawdd’ newid. Mae llawer o’n
coetiroedd yn fach ac yn ynysig, ac mae llawer o rywogaethau coetir (sy’n tueddu bod yn ymwasgarwyr
gwael) yn ei chael yn anodd croesi’r gofod sydd rhyngddynt, fel tir amaethyddol dwys. Gallai gwydnwch
gwell coetiroedd brodorol wella ymhellach yn y dyfodol trwy greu rhwydweithiau cynefinoedd, yn cysylltu
llawer o’r coetiroedd bach hyn ynghyd. Bydd ymyriadau naturiol yn dod yn nodwedd amlycach ar
goetiroedd brodorol â blaenoriaeth; mae gwynt, tân, a newidiadau mewn ecoleg plâu a chlefydau yn
debygol o effeithio ar gynefinoedd coetir brodorol yn ogystal â choedwigoedd planhigfeydd anfrodorol.
Gall yn wir fod newidiadau ym mynychder blynyddoedd had llawer o rywogaethau llydanddail, gan
arwain at effeithiau ar aildyfu naturiol a newidiadau yn y cyflenwad bwyd ar gyfer rhywogaethau sy’n
bwyta hadau. Fodd bynnag, ac eithrio o dan y senario allyriadau uchel, bydd addasrwydd coed derw 
ac ynn yn parhau’n uchel i mewn i’r ganrif hon a bydd hyn yn cynnig rhywfaint o ddiogelwch 
i gynefinoedd coetir brodorol yng Nghymru.

Llun: Dafydd Fryer
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2.4.2 Coetiroedd, addasu i’r newid yn yr hinsawdd a’i liniaru
Mae gan goetir ran hirdymor a chynaliadwy i’w chwarae i helpu cymdeithas addasu i effeithiau hinsawdd
sy’n newid98, gan gynnwys mewn amgylcheddau trefol, trwy ddarparu lloches, man oerach a chysgod.
Bydd coetiroedd ar draws y dirwedd ehangach yn helpu i reoli dŵr ffo, diogelu pridd a lliniaru llifogydd.
Bydd creu coetir newydd yn dod â buddion i fioamrywiaeth fel cynyddu’r arwynebedd coetir gwlyb ar 
y gorlifdir er mwyn arafu llif dŵr. Mae coed, coetiroedd, eu pridd a’u pren yn storfa garbon, a thrwy
ffotosynthesis maent yn gwaredu carbon o’r atmosffer (cyfeiriwch at Ffigur 14). Fel egwyddor gyffredin,
mae coedwigoedd yn dal a storio carbon yn casglu’r rhan fwyaf o garbon yn ystod y cyfnod cronni biomas
mwyaf gweithredol (tymor tyfu) ac yn y pen draw mae’n rhyddhau CO2 trwy brosesau pydru. Tra byddant
yn tyfu, mae coed yn storio llawer mwy o garbon nag y maent yn ei ryddhau.

Fodd bynnag, mae gan goed a phren ran werthfawr i’w chwarae i liniaru newid yn yr hinsawdd – nid drwy
ddal a storio carbon yn unig, ond drwy amnewid hefyd. Amnewid, yng nghyd-destun lliniaru newid yn yr
hinsawdd, yw defnyddio cynnyrch pren yn amnewid am allyriadau CO2 naill ai’n uniongyrchol drwy
ddisodli’r defnydd o olew, nwy neu lo gyda phren ar gyfer tanwydd, neu’n anuniongyrchol drwy ddefnyddio
pren yn lle deunyddiau sy’n dibynnu ar danwyddau ffosil i’w cynhyrchu, fel plastig, dur, neu goncrid.
Dangosir y ddynameg hon ar gyfer gwahanol ddewisiadau rheoli coetir gan fodel CARBIN yn Ffigur 15.

Cynyddir lleihau carbon i’r eithaf pan fydd strategaethau dal a storio carbon ac amnewid carbon yn cael 
eu cynyddu gymaint â phosibl. Ar hyn o bryd mae bron i hanner coetiroedd Cymru yn cael eu rheoli’n
weithredol ar gyfer cynhyrchion pren, felly cyfyngedig yw’r potensial am gynyddu dal a storio carbon 
ac amnewid carbon o’r coetiroedd hyn. Gallai’r coetiroedd sy’n weddill nad ydynt yn cael eu rheoli ar hyn 
o bryd gyflawni effeithiau amnewid ychwanegol - ond os ydynt yn parhau heb reolaeth, byddant yn aros
yn gytbwys yn gyffredinol o ran lleihau carbon trwy ei ddal a’i storio h.y. mae pydru yn hafal i ddal a storio
carbon yn nhermau CO2.

Am y rhesymau hyn, yr opsiwn polisi â’r effaith fwyaf yw creu coetiroedd newydd sy’n gallu cyflawni lleihad
newydd yn y dyfodol trwy ddal a storio carbon ac amnewid carbon yn weithredol.

Llun: Dafydd Fryer
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Ffigur 14: Stociau a fflycsau carbon mewn ecosystemau coedwigoedd a stociau carbon coedwigoedd y DU

Ffigur 15: Model CARBIN ar gyfer systemau coedwriaethol gwahanol99
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2.5 Pren, cynhyrchion pren a datblygu’r sector coedwig
Mae rheoli a chynaeafu cynhyrchion pren yn parhau yn ganolog i reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, 
a bydd yn parhau yn amcan hyd yn oed mewn llawer o’r coetiroedd hynafol a brodorol yr ydym yn 
eu rheoli. Mae rheolaeth a defnydd parhaus a gwell o bren yn ganolog i gyflawni buddion polisi
cyhoeddus ehangach. Mae’r diwydiant prosesu pren yn dal i wella ei ddefnydd o ffibr wedi’i ailgylchu 
a phren wedi’i adfer a phren gradd isel. Mae gweddillion o brosesu yn cael eu defnyddio’n gynyddol
mewn marchnadoedd biomas i gynhyrchu gwres ac ynni. Bydd angen i farchnadoedd ddatblygu
ymhellach ar gyfer pren caled a phren meddal gradd isel lle mae’r angen i ychwanegu gwerth yn
flaenoriaeth100.

Mae Cymru’n dibynnu’n drwm ar bren wedi’i fewnforio, ac mae canran fach yn bren na warentir ei fod 
o goedwigoedd a reolir yn gynaliadwy101. Yn y dyfodol, yn sgil galw cynyddol yn fyd-eang, a chostau 
a goblygiadau carbon mewnforio pren o bellteroedd, mae’n bosibl y bydd cyflenwadau pren wedi’i
fewnforio yn mynd yn ddrutach ac ni fydd modd dibynnu gymaint ar gyflenwadau. Ar hyn o bryd mae
cryn ddibynnu yng Nghymru ar goed sbriws ar gyfer ein cyflenwad pren cartref. Coed sbriws yw 37% 
o’r gorchudd coetir102, ac mae’n cyflenwi 65% o farchnad pren Cymru, yn codi i 71% erbyn 2022 -
2026103. Nod cynllunio coedwigoedd dros yr ugain mlynedd nesaf yw sefydlogi cynhyrchu pren
conwydd, a bydd mwy o bren llydanddail ar gael. Mae coetiroedd hynafol a brodorol wedi cynhyrchu
cynnyrch adnewyddadwy fel tanwydd a phren dros genedlaethau, ac mae ganddynt botensial
anferthol i barhau i wneud hynny yn y dyfodol.

Mae’r defnydd o bren ar gyfer tanwydd yn gyfyngedig iawn yng Nghymru ar hyn o bryd, a lefelau
cymharol isel o gynhyrchu coed tân sy’n digwydd ar lefel leol. Ar raddfa fwy, dechreuodd y Cynllun
Busnes Ynni Pren (WEBS) yng Nghymru yn 2004104, ac fe’i sefydlwyd i ddatblygu cynlluniau gwresogi
tanwydd pren, cynhyrchu trydan ar raddfa fach gan ddefnyddio pren [Gwres a Phŵer Cyfunedig], a’r
busnesau cyflenwi tanwydd pren.

‘O fewn y pum mlynedd nesaf mae gan danwydd pren a gynhyrchir yn gynaliadwy y potensial i arbed
cyfwerth â rhyw 7 MtCO2 o allyriadau'r flwyddyn trwy ddisodli tanwyddau ffosil yn y DU. Gellid cynyddu’r
cyfraniad hwn ymhellach fel bio-ynni, gan gynnwys ynni a ddeillir o fiomas coediog, ac mae’n
cyfrannu’n gynyddol at dargedau’r DU ar gyfer gwres, pŵer a thanwyddau hylif adnewyddadwy. 
Mae defnyddio biomas ar gyfer gwresogi yn cynnig un o’r ffyrdd mwyaf cost effeithiol a derbyniol 
yn amgylcheddol o leihau allyriadau nwyon Tŷ Gwydr y DU.’105

Llun: Dafydd Fryer
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3: Agenda ar gyfer Gweithredu
3.1 Gwarchod a rheoli coetiroedd
Mae tri phrif faes i’w gwella:

• Gweithredu rhwymedigaethau statudol ar gyfer coetiroedd a choed

• Gweithredu Safon Coedwigaeth y DU yn effeithiol ar gyfer holl goetiroedd Cymru

• Camau gweithredu a chydweithredu parhaol er mwyn sicrhau iechyd planhigion a mesurau gwarchod coed

Dyletswyddau statudol 
Mae o’r pwys mwyaf bod pob sefydliad sy’n ymwneud â choetiroedd yn ymgymryd â dyletswyddau
statudol, a lle caiff coetir ei reoli, mae’n hollbwysig deall a chyflawni  rhwymedigaethau cyfreithiol. Mae
angen cyngor clir a hawdd ei ddeall ar y sector ar Reoliadau Coedwigaeth, rheolaethau sy’n ymwneud 
ag allforio a mewnforio pren, Rheoliadau Iechyd Planhigion, materion a rheolaethau106 yn ymwneud 
â phlanhigion, a rheoli rhywogaethau anfrodorol goresgynnol. Yn gynwysedig yn hyn y mae gweithredu 
ar gyfer safleoedd arbennig a ddynodwyd am eu diddordeb cadwraeth natur, fel Ardaloedd Cadwraeth
Arbennig (ACAau) a Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGAau), y rhai â gwarchodaeth
treftadaeth fel Henebion Cofrestredig a chymeriad tirwedd arbennig fel Ardaloedd o Harddwch Naturiol
Eithriadol (AHNE). Mae angen i berchenogion a rheolwyr allu deall yn glir beth yw eu rhwymedigaethau 
o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a chynlluniau gweithredu lleol yng Nghymru. Byddwn yn parhau 
i weithio gydag awdurdodau lleol i wella mesurau diogelu ar gyfer coed a choetiroedd ym Mholisi
Cynllunio Cymru, ac yn ceisio mecanwaith ar gyfer plannu cydadferol pan gollir coetir i ddatblygu.

Rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy
Mae angen i ni weithredu Safon Coedwigaeth y DU (UKFS) yn well ac yn fwy effeithiol a chymhwyso
Canllawiau Coedwigaeth y DU er mwyn rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy ar draws holl goetiroedd
Cymru. Bydd yr AGWE yn parhau i gael ei rheoli yn unol ag egwyddorion rheoli coedwigoedd yn
gynaliadwy ar sail yr UKFS, ac yn cael ei hasesu a’i monitro trwy Ardystio Coedwigoedd. Mae’r gofynion 
ar gyfer bod yn rhan o’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru wedi bod yn seiliedig ar ofynion yr UKFS 
ac yn sail i berchenogion a rheolwyr wneud cais am Ardystio Coedwigoedd. Rhaid edrych ar y safonau
yng Nghanllawiau’r UKFS yn y diwydiant coedwigaeth fel y safon amgylcheddol ofynnol.

Llun: Dafydd Fryer
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Gwarchod coetiroedd a mesurau iechyd planhigion
Mae gwarchod ein coedwigoedd o ystod o blâu a chlefydau yn hanfodol er mwyn gwella ansawdd pren,
cynnal ein cynhyrchiant a gwella cyflwr ecosystemau ein coetiroedd. Bydd materion iechyd planhigion yn
datblygu’n fwyfwy problemus yn y newid hinsawdd a ragwelir a bydd Cymru yn cefnogi ymchwil gyfredol
ac ymchwil yn y dyfodol i faterion iechyd planhigion sy’n bodoli ar hyn o bryd a rhai a fydd yn dod i’r
golwg. Byddwn yn gwneud mwy a mwy o ddefnydd o ddiwrnodau ymwybyddiaeth iechyd planhigion ar
gyfer rheolwyr a pherchenogion coedwigoedd. Byddwn yn gweithio gyda Gwasanaethau Iechyd
Planhigion Comisiwn Coedwigaeth Prydain, Uned Biotechnoleg ac Iechyd Planhigion LlCC ac eraill er
mwyn sicrhau bod cynlluniau ymateb cyflym effeithiol yn cael eu rhoi ar waith os bydd angen. Byddwn 
yn parhau i ddatblygu dulliau integredig o reoli coedwigoedd ynghyd â dulliau anghemegol, fel defnyddio
nematodau, i reoli plâu. Byddwn yn mabwysiadu defnyddio ystod cynyddol o rywogaethau (gan gynnwys
rhywogaethau nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin yng Nghymru ar hyn o bryd), mwy o ddefnydd 
o gelli cymysg a defnyddio ystod ehangach o dechnegau coedwriaethol. Byddwn yn gweithio gydag
Ymchwil Goedwig ac eraill i nodi mesurau gwarchod genetig ac yn gwneud dewisiadau priodol o ran
tarddiad er mwyn cynyddu gwydnwch coetiroedd. Bydd defnyddio deunydd planhigion o ystod eang o
darddiadau yn helpu i gynnal a gwella amrywiaeth enetig.

Mae angen camau gweithredu, buddsoddiad a chydweithrediad parhaus ymhlith holl berchenogion
coetiroedd, yn arbennig ar gyfer rheoli ceirw a gwiwerod llwyd. Byddwn yn gweithio gydag Ymchwil
Goedwig ac eraill ar faterion gwarchod a’r potensial am ddifrod o dan senarios rheoli arfaethedig yn 
y dyfodol. Byddwn yn datblygu ac yn gweithredu Strategaeth Rheoli Bywyd Gwyllt ar gyfer Ystâd Goetir
Llywodraeth y Cynulliad (AGWE), ac yn gweithio gyda’r partneriaid i ddatblygu strategaeth a chynllun
Cymru gyfan ar gyfer rheoli ceirw. Bydd cynllun gweithredu i reoli gwiwerod llwyd yn cael ei gwblhau 
er mwyn lleihau eu heffaith gymaint â phosibl yng Nghymru.

Byddwn yn datblygu arweiniad i gynyddu gwydnwch yr adnodd coetir yng Nghymru ar gyfer cynnydd
potensial difrod trychinebus yn digwydd yn sgil gwynt, tân, ac achosion o blâu neu glefydau.

3.2 Gwell coedwriaeth yn arwain at fwy o wydnwch
Mae tair strategaeth sylfaenol yn debygol o ddarparu’r sail ar gyfer addasu diogel trwy wydnwch 
cynyddol 107 ar gyfer ein coetiroedd:

• Lleihau’r ddibyniaeth ar systemau cwympglirio a chynyddu defnyddio prosesau naturiol fel sail rheoli 
celli (h.y. cynyddu’r defnydd o systemau heb gwympglirio ynghyd â defnyddio cymysgeddau)

• Lle bydd cyfundrefnau rheoli heblaw am gwympglirio yn cael eu defnyddio - bydd ystod ehangach 
o rywogaethau a deunydd genetig o fewn rhywogaeth yn cynyddu gwydnwch

• Derbyn cytrefu naturiol rhai rhywogaethau coed anfrodorol ond rhai sydd wedi cynefino (e.e. ffawydd, 
sycamorwydd, coed derw coch), sy’n ddibynnol ar fath a lleoliad coetir, a phlannu ystod ehangach 
o rywogaethau nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin yng Nghymru ar hyn o bryd

Gwell coedwriaeth
Byddwn yn darparu arweiniad i berchenogion, rheolwyr a chynllunwyr ar ddewis a rheoli safleoedd ar gyfer
defnyddio ystod o systemau heb gwympglirio fel:

a) trawsnewid i systemau felly yn raddol

b) pan all fod yn briodol i gwympglirio i gychwyn er mwyn sicrhau y gellir cyflawni amrywio

c) ar gyfer systemau eraill fel Coedwigaeth Cylchdro Byr a phan fydd Cronfeydd Naturiol ac ymyrraeth leiaf 
yn briodol
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Dylai’r dewis o safleoedd i’w rheoli gan systemau gorchudd di-dor a’r dewis o system gael eu gyrru 
bob amser gan amcanion strategol, parth hinsoddol, amlygiad, math o bridd ac amodau’r safle. Bydd
asesiad o’r amrywiaeth bresennol o rywogaethau coed neu’r gallu i gynyddu’r amrywiaeth honno yn
ffactor allweddol wrth asesu addasrwydd safleoedd i’w trawsnewid gan ddefnyddio systemau heb
gwympglirio. Bydd yr AGWE yn parhau i nodi a chynllunio pob safle sy’n briodol i’w rheoli drwy systemau
heb gwympglirio ac yn parhau i weithredu’r systemau hyn. Bydd Coetiroedd Gwell i Gymru a chynlluniau
grant dilynol ar gyfer coetiroedd yn cynnig cymhellion cryf i rai eraill wneud hynny. Byddwn yn darparu
arweiniad cysylltiedig ar ddulliau sefydlu i gefnogi’r systemau hyn, gan gynnwys defnyddio aildyfu
naturiol, plannu a chyfoethogi.

Dewis rhywogaethau coed
Bydd perchenogion, rheolwyr a chynllunwyr yn cael arweiniad ar gyflawni coetiroedd mwy amrywiol
trwy ddewis rhywogaethau coed er mwyn cael y goeden iawn yn y lle iawn am y rhesymau iawn ac ar
yr adeg iawn. Bydd cymysgu rhywogaethau mewn celli (neu o fewn y coetir), beth bynnag yw’r system
reoli, yn helpu i gynyddu gwydnwch i amodau newidiol ar y safle, er enghraifft, mwy o achosion o
sychder, a pherygl plâu a phathogenau. Byddwn yn gwneud defnydd gwell o’r ystod o rywogaethau 
yr ystyriwn eu bod eisoes yn addas i’r hinsawdd ac amodau safle yng Nghymru. Bydd plannu ystod
ehangach o rywogaethau coed, gan gynnwys derbyn mwy o rywogaethau sydd wedi ‘cynefino’ a’r
rhywogaethau nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin ar hyn o bryd, yn cael eu gweithredu ar yr
AGWE a’u hannog trwy Goetiroedd Gwell i Gymru a chynlluniau grant dilynol ar gyfer coetiroedd.

Bydd cynyddu’r ystod o rywogaethau yn creu amrywiaeth ehangach o gynhyrchion ac yn gwella
gwydnwch marchnata os cymerir cyfleoedd - gwneir cysylltiad amlwg â datblygu marchnata a menter
pren. Mae’r buddion amgylcheddol a chymdeithasol yn sgil creu coetiroedd mwy amrywiol yn cael eu
derbyn yn eang, ac ymgymerir â mesurau i amrywio rhywogaethau coed ar draws coetiroedd gwledig 
a threfol fel y bydd amodau safleoedd yn caniatáu. Mae ein coetiroedd hynafol a choetiroedd brodorol 
â blaenoriaeth yn debygol o weld newidiadau’n cael eu gyrru gan yr hinsawdd i glystyrau
rhywogaethau, math o goetir ac ecosystem. Dylanwadir ar ddewis rhywogaethau coed wrth reoli’r
coetiroedd hyn gan ymchwil a gweithio gydag eraill i gyflawni’r strategaethau addasu gorau, gan
gynnwys derbyn mwy o rywogaethau sydd wedi ‘cynefino’, lle bo’n briodol, ac effaith tarfu naturiol, er
enghraifft, difrod gwynt. Bydd addasrwydd rhywogaethau sensitif i sychder yn parhau i ddirywio yn ne 
a dwyrain Cymru, gan newid dosbarthiad presennol mathau coetir brodorol. Bydd cyfryngau cydweddu
safle a hinsawdd yn cael eu datblygu er mwyn cadarnhau addasrwydd rhywogaethau.

Bydd graddfa gallu cyflawni amrywiaeth rhywogaethau coed yn cyfateb i addasrwydd y safle ac yn
dylanwadu ar ble y mae cymysgeddau agos o fewn celli yn briodol, a ble dylid cyflawni amrywiaeth 
ar raddfeydd brasach. Ein hegwyddor fydd ‘...mae’n well anelu at glystyrau bach o un rhywogaeth
(cymysgeddau ‘mosaig’) yn hytrach na cheisio creu cymysgeddau o rywogaethau neu darddiadau
coesyn wrth goesyn neu linell wrth linell (‘cymysgeddau ‘agos’). Mae cymysgeddau agos yn fwyaf
tebygol o lwyddo lle mae amodau’r safle yn rhai lled-orau ar gyfer yr holl rywogaethau sy’n cael eu
hystyried ar gyfer plannu; ym mhob sefyllfa arall, mae cymysgeddau mosaig yn debygol o brofi’n fwy
dibynadwy108.’ Byddwn yn cydnabod y gall rhai mathau o gymysgeddau, fel cymysgeddau llinell, fod 
yn niweidiol mewn ardaloedd lle mae ymddangosiad gweledol y coetir yn bwysig.

Amrywiaeth enetig
Mae creu amrywiaeth trwy ddewis tarddiad a’r amrywiaeth enetig o fewn rhywogaethau yn strategaeth
bwysig a fydd yn cael ei dwyn yn ei blaen drwy ymchwil bellach a darparu arweiniad i’r sector. Mae
angen cam gweithredu pellach i esbonio mesurau addas ar gyfer cydweddu, er enghraifft, mwy 
o darddiadau sy’n gallu goddef sychder ar gyfer llawer o’n rhywogaethau coed, gan gynnwys rheoli 
ein coetiroedd brodorol. Bydd cyfryngau cydweddu safle a hinsawdd yn cael eu datblygu er mwyn
cadarnhau addasrwydd tarddiad. Byddwn yn gweithio’n agos ag eraill i ddatblygu’r seilwaith
angenrheidiol i wneud ein dewis o rywogaethau coed ac i gymryd camau i sicrhau amrywiaeth enetig,
cefnogi casglu hadau, cyflenwi meithrinfa, bridio coed a gwelliannau genetig.
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3.3 Cynnal cynhyrchiant posibl pren cenedlaethol
Cynhyrchiant coetiroedd yw’r gallu i gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau o goedwigoedd ac mae’n fesur 
o lefel safle i sicrhau cynaliadwyedd. Byddwn yn defnyddio tair prif strategaeth i gynnal cynhyrchiant posibl pren
cenedlaethol o’n coetiroedd.

• Creu coetir newydd

• Dod â mwy o goetir dan reolaeth

• Dewis olaf fydd gwaredu coed yn barhaol a newid defnydd ti

Creu coetir newydd
Byddwn yn cynyddu arwynebedd net coetiroedd yng Nghymru drwy’r cynllun grant ar gyfer coetiroedd
Coetiroedd Gwell i Gymru, cynllun Plant! a Glastir – ein cynllun newydd ar gyfer rheoli tir. Bydd Glastir yn chwarae
rhan hanfodol i greu coetir newydd ar ôl cyhoeddi rhaglen plannu coed uchelgeisiol ym mis Mawrth 2010 o dan
Gynllun Creu Coetir Glastir, a’r elfen dargedig o Glastir, gyda’r nod o ehangu’r arwynebedd coetir yng Nghymru 
o 100,000 hectar dros yr 20 mlynedd nesaf.

Byddwn yn croesawu pob coetir newydd sy’n bodloni Safon Coedwigaeth y DU, ond byddwn yn annog targedu
ardaloedd penodol ar gyfer coetiroedd lle mae eu hangen ar bobl a lle maent yn cyfrannu, er enghraifft, at
gynhyrchu ffibr, cysylltedd cynefinoedd ac yn cyflawni atebion i reoli llifogydd. Byddwn yn cynyddu maint
coetiroedd presennol ac yn annog cysylltiadau rhwng coetiroedd rhanedig bach presennol a chynefinoedd lled-
naturiol eraill. Bydd coetir yn cael ei integreiddio’n well â defnyddiau tir eraill. Byddwn yn annog plannu coed a
choetir newydd mewn lleoliadau trefol ac amdrefol er mwyn helpu lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.
Byddwn yn hyrwyddo defnydd o goetir a buddion coetir mewn datblygiadau newydd, ac adfer safleoedd tir llwyd. 

Dod â mwy o goetir dan reolaeth
Byddwn yn parhau i ddod â mwy o goetir dan reolaeth cynlluniau Coetiroedd Gwell i Gymru a Choedwigoedd
Bach Coetiroedd Gwell i Gymru. Byddwn yn edrych am ffyrdd i ddatblygu cynlluniau grant ymhellach, gan
gynnwys Glastir, er mwyn denu mwy o goetiroedd fferm i ddod dan reolaeth, a’r rheiny sy’n cael eu rheoli 
ar gyfer llifau incwm ar wahân i bren, fel helwriaeth a gweithgareddau hamdden ar goetiroedd. Byddwn yn
parhau i edrych am ffyrdd i integreiddio polisi a rhaglenni coetir yn well â defnyddiau tir eraill, fel rheoli dŵr,
amaethyddiaeth ac ynni adnewyddadwy. Mae mynediad a’r seilwaith i rai o’n coetiroedd llai yn anodd yn aml,
neu nid oes mynediad iddynt o gwbl. Byddwn yn parhau i gefnogi datblygiadau technegol ac yn edrych am
ffyrdd i gefnogi buddsoddi er mewn darparu mynediad ar gyfer rheoli.

Byddwn yn parhau i ymchwilio i gyfleoedd a mecanweithiau cynnal ar gyfer rheoli coetiroedd llai, gwerth is ac yn
cynyddu’r cyflenwad cynhyrchion tanwydd pren, yn enwedig er budd ar y fferm. Ymgymerir â sesiynau cynyddu
ymwybyddiaeth, hyfforddiant ac addysg mewn rheoli coetiroedd ar gyfer y sector amaethyddol ehangach
mewn partneriaeth ag eraill, er mwyn gwireddu potensial economaidd yr adnodd coetir hwn a dod â mwy o’n
coetir brodorol dan reolaeth.

Derbynnir yn gyffredinol fod angen cynllunio a rheolaeth ddwysach ar reoli systemau heb gwympglirio a’r
camau gweithredu yr ydym yn eu ceisio ar gyfer dewis rhywogaethau coed, eto rhaid cydbwyso hyn yn erbyn
ymagwedd syml at gynllunio rheoli coetir sy’n cefnogi dod â mwy o goetir o dan reolaeth weithredol. Byddwn 
yn adeiladu ar y cynnydd sydd wedi’i wneud o dan gynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru, ac yn datblygu
cynlluniau strategol a gweithredol addas i’r diben ar draws Ystâd Goetir Llywodraeth y Cynulliad (AGWE) ac 
ar gyfer coetiroedd dan berchenogaeth arall. Bydd cynllunio strategol yn fynegol, yn seiliedig ar y dull Math 
o Goedwig (cyfeiriwch at Atodiad 5) er mwyn nodi’r ystod o rywogaethau sy’n addas i’r safle, system reoli
goedwriaethol addas a’r amcanion ar gyfer y safle. Bydd cynllunio rheoli ar lefel y safle yn arfer safonol er mwyn
rhoi i ni’r cyfleoedd gorau ar gyfer rheoli coetiroedd mwy amrywiol.
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Gwaredu coetir
Bydd rhagdybiaeth gref yn erbyn gwaredu coetir yn barhaol lle gellir gwneud gwelliannau i’r dirwedd
neu gynefin drwy addasu’r system reoli neu newid cymeriad y coetir. Byddwn yn parhau i ddatblygu
cymorth i’r broses benderfynu er mwyn arwain newid mewn defnydd tir coedwig.

3.4 Ymchwil
Byddwn yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer ymchwil a modelu mewn cysylltiad â’r ‘Agenda ar gyfer
Gweithredu’ ar gyfer gwell coedwriaeth a mwy o wydnwch, a byddwn yn parhau i weithio mewn
partneriaeth ag Ymchwil Goedwig, Cangen Datblygu Technegol y Comisiwn Coedwigaeth, sefydliadau
academaidd ac eraill, gan gynnwys:

• Datblygu dadansoddiad o addasrwydd er mwyn targedu creu coetir newydd, er enghraifft, 
rheoli perygl llifogydd, cadwraeth pridd a choetiroedd i bobl

• Gwella’r rhagolwg cynhyrchiant o’r AGWE a’r sector preifat

• Nodi effeithiau systemau rheoli gwahanol ar bob cynefin coetir, pridd ac adnoddau dŵr

• Cynyddu ein gwybodaeth am addasrwydd rhywogaethau coed i safle, yn enwedig y rheiny nad 
ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredin yng Nghymru ar hyn o bryd

• Cefnogi cynlluniau ymchwil hirdymor fel y Rhestriad Coedwigoedd Cenedlaethol109, y lleiniau 
monitro hirdymor dwys110 ac arbrofion hirdymor111

• Ehangu treialon y system heb gwympglirio mewn coedwigoedd ‘go iawn’ yn y DU, ac yn enwedig 
yng Nghymru er mwyn datblygu safleoedd treialon newydd a phrofi systemau cynaeafu ar safleoedd 
ymylol fel tir serth, archwilio dynameg aildyfu systemau trawsnewid a systemau heb gwympglirio, 
gwella natur ragweladwy aildyfu naturiol, deall costau yn well, cynllunio datblygu seilwaith reoli 
barhaol a gwella prosesau cynllunio

• Gwella modelu perygl gwynt y gellir ei gymhwyso i strwythur unrhyw gelli

• Modelu ar gyfer potensial Coedwigaeth Cylchdro Byr (SRF) yng Nghymru

• Ymestyn y datblygiadau technegol sydd eu hangen ar gyfer rheoli gweithredol

• Cefnogi a hyrwyddo gwaith ymchwil i reoli newid sy’n cael ei wneud gan Ymchwil Goedwig, gyda’r 
nod o archwilio’r modd y mae diwylliant a strwythur trefniadol, proffesiynol a llif gwybodaeth 
yn effeithio ar weithredu systemau rheoli heb gwympglirio

Llun: Dafydd Fryer
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4: Dulliau cyflawni
Fel y nodwyd yn y cyflwyniad, gobeithir y bydd yr holl sefydliadau sy’n gyfrifol am gyflawni polisi’r
llywodraeth, yn ychwanegol at Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn datblygu ymateb corfforaethol er 
mwyn cyflawni’r ‘Agenda ar gyfer Gweithredu’ ar y cyd. Y prif fecanweithiau ar gyfer cyflawni fydd drwy:

• Cyflawni’n uniongyrchol ar Ystâd Goetir Llywodraeth y Cynulliad (AGWE)

• Defnyddio cyllid grant trwy Goetiroedd Gwell i Gymru a chynlluniau eraill i berchenogion coetir arall

• Cefnogi, galluogi a dylanwadu ar eraill i ddatblygu rhaglenni o’r ‘Agenda ar gyfer Gweithredu’, 
yn enwedig defnydd ehangach o greu coetir newydd fel ateb polisi cyhoeddus dilys

• Nodi partneriaid allweddol i’n helpu i gyflawni a gweithredu’r gofynion ar gyfer addysg, 
hyfforddiant a throsglwyddo sgiliau a gwybodaeth

• Gwell cyfathrebu a chymorth penderfynu i’r holl berchenogion a rheolwyr coetir er mwyn eu helpu 
i wneud penderfyniadau lleol gwell

5: Monitro a gwerthuso
5.1 Monitro
Mae cynllun gweithredu yn mynd law yn llaw â’r Strategaeth Coetiroedd i Gymru, ac mae’n cael 
ei fonitro’n flynyddol.

Yn ogystal, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi datblygu Rhaglen Gorfforaethol (Rhaglen 1 - Rheoli
Coetiroedd Mwy Amrywiol) i gefnogi rhoi’r polisi hwn ar waith, ac mae protocol monitro yn mynd law yn
llaw â’r rhaglen hon. Bydd adroddiad Monitro Gweithredu byr yn cael ei gynhyrchu bob chwe mis, gan
gyd-daro â chyfarfodydd nifer o Grwpiau Gweithredu Polisi cefnogol (e.e. Grŵp Gweithredu Polisi ar
amrywiaeth rhywogaethau a’r Grŵp Gweithredu Polisi ar Systemau Rheoli Gorchudd Di-dor)

5.2 Gwerthuso
Cynhelir gwerthusiad ffurfiol o bolisi bob tair blynedd, er mwyn asesu pa mor effeithiol y bu, a pha wersi
y gellir eu dysgu ar gyfer y dyfodol. Caiff llwyddiant y polisi ei asesu o ran cyflawni’r deilliannau a restrir
yn y ddogfen hon. Mae’r gwerthusiad cyntaf wedi’i gynllunio ar gyfer mis Ebrill 2013.

Bydd y gwerthusiad yn defnyddio amrywiaeth o dystiolaeth. Bydd y wybodaeth o’r Dangosyddion
strategaeth Coetiroedd i Gymru (Tabl 4) canlynol yn ddefnyddiol i’r gwerthusiad, a bydd hefyd, i ryw
raddau, wedi sefydlu rhag-waelodlin. Mae Rhagolwg Cynhyrchiant y Comisiwn Coedwigaeth yn offeryn
monitro pwysig hefyd, gan mai nod y polisi yw amrywio, ond yn y pen draw cynnal potensial cynhyrchu
adnodd coetir Cymru.
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Tabl 4: Dangosyddion Strategaeth Coetiroedd Cymru sy’n berthnasol i’r safbwynt polisi hwn

Enw’r dangosydd Mesurau Amlder Tuedd Ddymunol
Perfformiad Adrodd

Rhagolwg 
Cynhyrchiant y
Comisiwn Coedwigaeth

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 1:
Coetiroedd a Choed

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 2: 
Amrywio coetiroedd

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 3: Rheoli
coetiroedd yn
gynaliadwy

Bob 5 mlynedd –
y nesaf i’w
baratoi yn 2011

Blynyddol

Gwaelodlin 
o 1998.
Diweddariadau
bob 5 mlynedd 
o 2014

Blynyddol

Cyfaint pren meddal a phren caled a
ragwelir y bydd ar gael i’w gynaeafu
yn y dyfodol

Arwynebedd coetir yng Nghymru, ac
arwynebedd creu coetir

Mae mesurau arfaethedig yn 
cynnwys:
• Amrywiaeth rhywogaethau coed 

mewn coetir anfrodorol: cyfran 
o 0.25 hectar o sgwariau sampl 
anfrodorol gydag 1, 2, 3, 4 a 5+ o 
rywogaethau (cymysgeddau agos)

• Mynegai amrywiaeth cynefinoedd 
sgwariau sampl 1 hectar 
anfrodorol (amrywiaeth ar 
lefel celli)

• Amrywiaeth mathau coetir 
llydanddail ar raddfa dalgylch 
afon (amrywiaeth ar raddfa 
tirwedd) (Amrywio maint a math 
o floc coedwig)

• Cyfran o arwynebedd coetir sy’n 
gymysgedd o gonwydd/
llydanddail (lle mae gorchudd y 
canopi conwydd rhwng 20 a 80%)

Arwynebedd coetir y mae’n hysbys
ei fod yn cael ei reoli i Safon
Coedwigaeth y DU, gan gynnwys
arwynebedd coetir wedi’i ardystio
gan FSC neu PEFC

SEFYDLOG NEU’N CYNYDDU

Arwynebedd cynyddol o
orchudd coetir, a chyfradd
gynyddol creu coetir

Disgwylir newid i ddigwydd yn
araf. Targedau hirdymor yw
gweld cynnydd graddol yn y
mesurau hyn dros waelodlin
1998. Nid yw’n briodol gosod
targedau ar gyfer y mesurau
hyn ar hyn o bryd - mae
angen mwy o fodelu cyn y
gallwn ddeall cyfran yr
adnoddau a fyddai’n addas
ar gyfer amrywio ar
raddfeydd penodol.

Cynyddu’r arwynebedd y
mae’n hysbys ei fod yn cael ei
reoli i Safon Coedwigaeth y
DU, a chynyddu’r
arwynebedd sydd wedi’i
ardystio yn unol â Safon Sicr
Coetiroedd y DU
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Tabl 4 parhad: Dangosyddion Strategaeth Coetiroedd Cymru sy’n berthnasol i’r safbwynt polisi hwn

Enw’r dangosydd Mesurau Amlder Tuedd Ddymunol
Perfformiad Adrodd

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 4: 
System Rheoli

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 5: 
Coetir fferm

Coetiroedd i Gymru
Dangosydd 14:
Defnyddio Pren
Cymru

Blynyddol

Amcangyfrifon yn
flynyddol, arolwg
bob tair blynedd
Blynyddol

Arwynebedd coetir sy’n cael ei
reoli ar gyfer pren drwy (i)
cwympglirio, (ii) heb
gwympglirio, ac arwynebedd
sy’n cael ei reoli fel cronfa
naturiol

Arwynebedd coetir fferm yn
cael ei reoli’n weithredol ar gyfer
cynhyrchion pren

Cyfran y coed sydd ar gael sy’n
cael ei gynaeafu

Llai o arwynebedd yn cael ei
reoli drwy gwympglirio lle
byddai systemau rheoli amgen
yn gwneud cyfraniad gwell at
wasanaethau ecosystem.
Arwynebedd cynyddol o goetir
yn cael ei reoli’n weithredol ar
gyfer pren, gan ddefnyddio
systemau rheoli amgen

Arwynebedd cynyddol yn cael ei
reoli ar gyfer cynhyrchion pren

Cynaeafu sefydlog o bren
meddal (cyfartaledd treigl o c.
86% gyda phob blwyddyn o
fewn 77-98%). Mwy o gynaeafu
cynyddran pren caled, gyda
tharged hirdymor i gynyddu
cynaeafu pren caled i 25%.

Mae nifer o ddangosyddion cyd-destunol sy’n cefnogi’r fframwaith hwn a geir mewn ffynonellau eraill fel
Rhaglenni Corfforaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru a materion yn ymwneud â gorchudd, fel iechyd
coed a chyflwr coetiroedd brodorol.

Mae angen datblygu a chymhwyso systemau monitro cyson a phriodol ymhellach er mwyn deall 
yn well yr hyn a gyflawnir yn erbyn amcanion ac i gynorthwyo â phenderfyniadau rheoli yn y dyfodol.

Mae llawer wedi’i gyflawni gan y Rhestriad Coedwigoedd Cenedlaethol a ddatblygwyd yn ddiweddar, 
a dros y 5 mlynedd nesaf bydd yn gwella’n dealltwriaeth yn fawr o ehangder, amrywiaeth, cyflwr 
a photensial cynhyrchiol Adnodd Coetir Cymru.

Mae angen i ni wella’n gallu o hyd i fonitro ac adrodd ar yr ystod rhywogaethau sy’n cael eu plannu
mewn ardaloedd wedi’u hailstocio neu ardaloedd newydd, yn enwedig ar ein gallu i gofnodi
cymysgeddau agos.

Rydym hefyd wedi bod yn gwella ein dealltwriaeth o natur yr adnodd coetir preifat, a’r modd y caiff 
ei reoli ar hyn o bryd drwy arolygon o berchenogion coetir preifat. Bydd y Rhestriad Coedwigaeth
Cenedlaethol hefyd yn helpu yn hyn o beth drwy arolygon maes.
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Atodiad 2: Tystiolaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Bydd nodau’r polisi lefel uchel hwn yn creu buddion cadarnhaol i holl bobl Cymru, gan gynnwys y rheiny 
a gynhwysir yn y chwe haen amrywiaeth. Nid oes unrhyw dystiolaeth y bydd unrhyw effaith negyddol
benodol ar unrhyw rai o’r grwpiau hyn.

Mae’r polisi hwn yn nodi buddion cadarnhaol coetiroedd a choed mewn ardaloedd gwledig a threfol 
gan gynnwys - y cyfraniad a wnânt i gymeriad tirwedd Cymru, bioamrywiaeth, mynd i’r afael â newid 
yn yr hinsawdd a’u gwerth economaidd i’r diwydiant pren ac economi ehangach Cymru. Bydd ehangu’r
gorchudd coetir a chynyddu rheolaeth gynaliadwy o goetiroedd presennol, fel yr hyrwyddir gan y polisi
hwn, yn cynyddu’r buddion hyn a ddarperir.

Bydd gwella mynediad i goetiroedd yn fuddiol i iechyd a lles y rheiny sy’n ymweld â nhw. Bydd angen
ystyried mynediad i bobl o bob gallu wrth ddatblygu cyfleusterau. Bydd coetiroedd a choed ar y dirwedd
yn darparu lleoliadau a nodweddion deniadol, sydd hefyd yn cyfrannu at deimladau o les.

Fodd bynnag, gall prosiectau penodol sy’n deillio trwy Gynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru ofyn am
Asesiadau Effaith Cydraddoldeb â mwy o ffocws ar gyfer ystyried unrhyw effeithiau ac i gynnig cyfleoedd 
i hyrwyddo amrywiaeth. Gall ymgynghoriadau lleol fod yn briodol mewn rhai achosion.

Datblygwyd y safbwynt polisi hwn er mwyn darparu mwy o fanylion, cefndir ac agenda ar gyfer
gweithredu er mwyn dwyn themâu strategol ar gyfer y strategaeth Coetiroedd i Gymru yn eu blaen.
Cynhaliwyd asesiad effaith cydraddoldeb llawn yn ystod cyfnod paratoi’r strategaeth Coetiroedd i Gymru.

Llun: Dafydd Fryer
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Cyflwr pridd coedwigoedd

Ansawdd dŵr, cynnyrch 
a phatrymau gollwng dŵr

Lefel net dal a storio carbon 
a llygredd aer

Cynhyrchiant pren,
cynhyrchiant arall, cyfraniad
at yr economi

Cadwraeth natur

Y gweithlu coedwigaeth,
cymhwysedd a diogelwch

Datblygu gwledig, mynediad
a hamdden, ansawdd bywyd
mewn coedwigoedd ac o’u
cwmpas, mwy o
ymwybyddiaeth a
chyfranogiad, cynnwys
cymunedau a defnyddiau 
tir eraill

Gwarchod nodweddion
treftadaeth ac ansawdd 
y dirwedd

Mae cyflwr pridd coedwigoedd yn sefydlog neu’n
gwella tuag at gyflwr mwy sefydlog (ac nid yw’r
gwelliant yn niweidio cynefinoedd lled-naturiol pwysig)

Mae ansawdd dŵr yn cael ei ddiogelu neu’i wella, 
mae cynnyrch dŵr yn cael ei gynnal uwchlaw 
unrhyw lefel gritigol, ac mae patrymau gollwng dŵr 
yn wasgaredig dim ond lle na ellir osgoi hynny, 
ac mae’r holl opsiynau wedi’u harchwilio

Mae gwerthoedd coedwigoedd fel sinciau a storfeydd
carbon yn cael eu cydnabod mewn polisïau a’u
gwarchod a’u gwella yn ymarferol. Osgoir llygredd drwy
ddefnyddio’r technegau gorau posibl sydd ar gael nad
ydynt yn rhy gostus.

Mae cyflenwad pren a chynnyrch arall coedwigoedd
at ddefnydd diwydiannol ar gael ar y lefelau a
ddynodir mewn rhagolygon hirdymor, neu fe’u
cynyddir heb leihau potensial cynyddiad blynyddol
cnydau yn y dyfodol.

Mae bioamrywiaeth mewn coedwigoedd ac o’u
hamgylch yn cael ei gwarchod neu’i gwella, ac:
- mae rhywogaethau a chynefinoedd sydd 

dan reolaeth Cyfarwyddebau’r UE neu 
flaenoriaethau Cynllun Gweithredu’r DU ar 
Fioamrywiaeth yn cael eu gwarchod neu’u gwella;

- mae cynefinoedd lled-naturiol pwysig, ond yr 
aflonyddwyd arnynt yn flaenorol, yn cael eu hadfer, 
lle bo’n ymarferol.

Caiff arferion diogel ac effeithlon eu hyrwyddo a
chynhelir adolygiadau cyson o’u heffeithiolrwydd.

Ceir gwell cyfleoedd ar gyfer:
- datblygu gwledig;
- mynediad a hamdden;
- ansawdd bywyd;
- mwy o ymwybyddiaeth a chyfranogiad;
- cynnwys cymunedau;
- hyfforddiant sgiliau.
Caiff adnoddau amaethyddol pwysig eu gwarchod.

Caiff nodweddion treftadaeth pwysig eu gwarchod.
Rhoddir ystyriaeth ddyledus i dirweddau diwylliannol,
hanesyddol neu dirweddau wedi’u dylunio.

Dŵr a phridd

Dŵr a phridd

Dŵr a phridd
Coetiroedd Cymru - ehangder, 
eu natur a’u cymeriad

Coetiroedd Cymru - ehangder, 
eu natur a’u cymeriad, 
Datblygiad economaidd a menter

Bioamrywiaeth

Coetiroedd Cymru - ehangder, 
eu natur a’u cymeriad,
Datblygiad economaidd a menter,
Addysg, dysgu a sgiliau

Tirwedd a threftadaeth

Tirwedd a threftadaeth

Agwedd ar reoli Gofynion rheoli coedwigoedd   Safbwynt Polisi
cynaliadwy yn gynaliadwy

Atodiad 3: Safon Coedwigaeth y DU (UKFS) a’i pherthynas â safbwyntiau polisi

Nodir gofynion Safon Coedwigaeth y DU mewn wyth agwedd allweddol sy’n cynrychioli adnoddau
sylfaenol coedwigaeth yng Nghymru. Mae’r tabl hwn yn dangos ymhle y mae pob agwedd yn cael 
ei hystyried yn yr wyth Safbwynt Polisi sy’n cefnogi Coetiroedd i Gymru.
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Atodiad 4: Crynodeb o ffigurau plannu gan AGWE

QSSi (o 2004 ymlaen)

Sbriws Sitka Washington

Sbriws Sitka CVP

Sbriws Norwy

Pinwydd Corsica

Pinwydden yr Alban

Pinwydden gamfrig

Llarwydd hybrid

Llarwydd Japan

Ffynidwydd Douglas

Coed conwydd eraill

Cyfanswm Coed Conwydd

Derw coesynnog

Derw digoes

Gwern

Ynn

Ffawydd

Bedw

Ceirios

Criafol

Castanwydd melys

Helyg

Coed Llydanddail eraill

Cyfanswm Coed Llydanddail

Cyfanswm

Enw cyffredin

1538.80 27.51

1699.60 30.39

0.00 0.00

303.70 5.43

181.00 3.24

120.00 2.15

6.00 0.11

97.66 1.75

1020.00 18.24

298.45 5.34

241.96 4.33

5507.17 98.46

0.00 0.00

25.50 0.46

5.50 0.10 

4.00 0.07

11.70 0.21

22.50 0.40

1.00 0.02 

5.50 0.10

0.00 0.00

0.00 0.00

10.30 0.18

86.00 1.54

5593.17 100.00

1999/2000

Niferr 
y coed 

(k) %

48.30 1.37

782.70 22.19

957.02 27.14

264.60 7.50

40.50 1.15

39.90 1.13

24.00 0.68

493.10 13.98

71.30 2.02

257.40 7.30

10.80 0.31

2989.62 84.77

11.05 0.31

241.35 6.84

16.40 0.47

123.60 3.50

0.00 0.00

49.32 1.40

27.50 0.78

0.00 0.00

0.00 0.00

19.00 0.54

48.73 1.38

536.95 15.23

3526.57 100.00

440.30 13.75

300.00 9.37

889.60 27.78

236.70 7.39

0.00 0.00

173.90 5.43

0.00 0.00

270.00 8.43

124.00 3.87

114.60 3.58

3.70 0.12

2552.80 79.71

8.90 0.28

264.90 8.27

5.40 0.17

72.50 2.26

9.80 0.31

137.20 4.28

10.90 0.34

100.30 3.13

0.00 0.00

5.50 0.17

34.40 1.07

649.80 20.29

3202.60 100.00

373.00 11.30

276.00 8.36

979.60 29.69

225.60 6.84

0.00 0.00

165.40 5.01

3.70 0.11

344.00 10.42

124.00 3.76

114.60 3.47

0.00 0.00

2605.90 78.97

27.50 0.83

267.90 8.12

5.40 0.16

84.00 2.55

6.60 0.20

137.20 4.16

10.90 0.33

100.30 3.04

0.00 0.00

5.50 0.17

48.70 1.48

694.00 21.03

3299.90 100.00

324.00 8.82

364.00 10.03

1045.50 31.68

343.40 10.41

0.00 0.00

110.40 3.35

0.00 0.00

144.10 4.37

185.50 5.62

184.40 5.29

0.00 0.00

2701.30 81.86

7.00 0.21

267.90 7.08

5.40 0.16

101.00 3.06

3.00 0.09

130.40 3.95

15.70 0.48

86.90 2.63

1.50 0.05

14.70 0.45

75.10 2.28

708.60 20.43

3409.90 100.00

2004/2005

Niferr 
y coed 

(k) %

2009/2010

Niferr 
y coed 

(k) %

2010/2011

Niferr 
y coed 

(k) %

2011/2012

Niferr 
y coed 

(k) %
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Atodiad 5: Nodyn ar ddefnyddio Math o Goedwig
Mae’r cysyniad o ‘Fathau o Goedwig’112 yn gyffredin ledled Ewrop a’r byd o ran nodi ecosystemau
coedwigoedd eang sy’n digwydd yn naturiol mewn parthau hinsoddol penodol ac ar fathau penodol 
o safle (pridd). Fe’i diffinnir fel arfer fel cynefin brodorol ar gyfer y lleoliad daearyddol penodol. Yng
Nghymru mae pob cynefin wedi bod yn destun effaith anthropogenig, ac mae llawer o’r coedwigoedd 
a reolir yng Nghymru yn cynnwys nifer sylweddol o rywogaethau coed coedwigoedd anfrodorol, neu
mewn rhai achosion yn eu cynnwys yn gyfan-gwbl. Yng Nghymru, at ddibenion dosbarthu ecolegol ar
gyfer adfer coetiroedd brodorol, mae pum math o goetir blaenoriaeth wedi’u nodi, ac o’r rheiny dim ond
gweddillion bach o’r coetiroedd hyn sy’n dal i fodoli.

Yn y cyd-destun Ewropeaidd, gellid nodi hinsawdd Cymru fel un sy’n addas ar gyfer coedwig
hemiforeal, a choedwig gonwydd nemoral a choedwig lydanddail-gonwydd gymysg, coedwig
mesoffytig gollddail drwodd at goedwig ffawydd113, gan roi i ni ystod ehangach o rywogaethau na’r 
hyn a ystyrir fel rhai brodorol ar hyn o bryd, ond sy’n cynnwys ein pum math o gynefin brodorol â
blaenoriaeth a gysylltir yn gyffredin â Chymru. Mae angen i ni hefyd gydnabod yr ystod o rywogaethau
y tu allan i Ewrop y mae ganddynt botensial neu sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd. Gan ddefnyddio’r
egwyddor hon byddwn yn nodi mathau penodol o goedwig ac ystod o rywogaethau primaidd ac eilaidd
y gellid eu plannu o fewn pob math o goedwig yn ôl yr amcanion dymunol. Ni fydd hyn yn disodli
cynefinoedd presennol â blaenoriaeth, ond gellid ei ddefnyddio ar y cyd â’r mathau hyn o gynefin yn y
broses benderfynu lle nad yw trawsnewid neu adfer yn amcan dymunol. Gan ddefnyddio Dosbarthiad
Safleoedd Ecolegol y Comisiwn Coedwigaeth114 ar y cyd â’r egwyddorion hyn, gallwn nodi’r ystod llawn 
o rywogaethau potensial sydd ar gael i ni.

Llun: Dafydd Fryer
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Atodiad 6: Nodiadau a chyfeiriadau
1 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2009) Coetiroedd i Gymru: Strategaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer coed

a choetiroedd. Y Comisiwn Coedwigaeth, Mawrth 2009, 49 tt

2 Gellir cael Mwy o Wybodaeth am Gynhadledd y Gweinidogion ar Warchod Coedwigoedd yn Ewrop (MCPFE) 
a elwir bellach yn FOREST EUROPE yma: http://www.mcpfe.org/

3 Gellir cael Mwy o Wybodaeth am y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yma: http://www.biodiv.org/default.shtml

4 Gellir cael Mwy o Wybodaeth am Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd yma: 
http://unfccc.int/2860.php

5 Gellir gweld y trafodion a’r cyhoeddiad yn deillio o Ail Gynhadledd y Gweinidogion ar Warchod Coedwigoedd yn Ewrop 
(MCPFE), Helsinki; 1993 yma: http://www.mcpfe.org/eng/Commitments/Ministerial_Conference/Helsinki_1993/

6 Cydnabuwyd yn ymateb yr UKFS i’r MCPFE nad oedd natur llawer o adnoddau pren y DU yn frodorol i’r DU ac felly 
byddai’n angenrheidiol rhoi mwy o bwyslais ar y gwahaniaethau mewn gwerthoedd y daw’r rhywogaethau 
“anfrodorol” hyn i egwyddorion coedwigaeth gynaliadwy. Mynegir hyn fel “Mae’r defnydd o rywogaethau brodorol 
yn faes pwyslais gwahanol hefyd: dim ond un rhywogaeth conwydd frodorol (Pinus sylvestris) sy’n cael ei 
defnyddio’n fasnachol ar gyfer pren, ac o ganlyniad, mae coed anfrodorol yn chwarae rhan fawr yng 
nghoedwigaeth y DU. Felly, mae gan Safon Coedwigaeth y DU lai i’w ddweud am dân a choedwigoedd ar gyfer 
gwarchod pridd, a mwy am rywogaethau anfrodorol, nag y gellid disgwyl mewn gwledydd Ewropeaidd eraill”

7 I gael gwybodaeth am adolygiad 2009/2010 o’r UKFS a’r Canllawiau gweler http://www.forestry.gov.uk/ukfs

8 Y Comisiwn Coedwigaeth (2004) Safon Coedwigaeth y DU (ail argraffiad) 
Y Comisiwn Coedwigaeth, Caeredin 
http://www.forestry.gov.uk/pdf.fcfc001.pdf/$FILE/fcfc001.pdf t38

9 Y Comisiwn Coedwigaeth (2004) Safon Coedwigaeth y DU (ail argraffiad) 
Y Comisiwn Coedwigaeth, Caeredin http://www.forestry.gov.uk/pdf.fcfc001.pdf/$FILE/fcfc001.pdf t39 

10 Cyfarwyddeb Fframwaith dŵr Ewropeaidd http://www.euwfd.com/html/water_framework_directive.html

11 Cyfarwyddeb Fframwaith Pridd Ewropeaidd http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

12 I gael mwy o wybodaeth am y Gyfarwyddeb Iechyd Planhigion a Rheoliadau’r DU gweler:
Deddf Iechyd Planhigion 1967
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005
Gorchymyn Clefyd Dyfrnod (Awdurdodau Lleol) 1974
Gorchymyn Clefyd Llwyfen yr Isalmaen (Awdurdodau Lleol) 1984
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Phytophthora ramoruma) (Prydain) 2002
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Marcio Deunydd Pecynnu Pren) 2006
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiad) 2006
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) 2006
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiad) 2008
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Diwygiad) 2008

13 I gael mwy o wybodaeth am y Gyfarwyddeb Deunydd Atgynhyrchiol Coedwigoedd a Rheoliadau’r DU 
http://www.forestry.gov.uk/frm

14 I gael mwy o wybodaeth am y Gyfarwyddeb Asesiad Amgylcheddol Strategol a’i throsi i Reoliadau’r DU gweler: 
http://www.sea-info.net/
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15 I gael mwy o wybodaeth am y Gyfarwyddeb Asesiad Effaith Amgylcheddol a’i throsi i Reoliadau’r DU gweler: 
http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/19990293.htm

16 Mae mwy o wybodaeth am gonfensiynau rhyngwladol, Cyfarwyddebau Ewropeaidd a Rheoliadau’r DU 
yn ymwneud â chadwraeth natur (gan gynnwys y Gyfarwyddeb Cynefinoedd a’r Gyfarwyddeb Adar) ar gael o: 
http://www.jncc.gov.uk/page-1359

17 I gael mwy o wybodaeth am Gynllun Gweithredu Coedwigoedd yr UE a chrynodeb, gweler: 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/124277_en.htm

18 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2007) Cymru’n Un: Rhaglen flaengar ar gyfer llywodraethu Cymru. Cytundeb rhwng
Grwpiau Llafur a Phlaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol 27 Mehefin 2007.
http://new.wales.gov.uk/about/strategy/strategypublications/strategypubs/onewales/?lang=en 

19 Plant! coeden i bob plentyn yng Nghymru – mae mwy o wybodaeth ar gael o 
http://new.wales.gov.uk/environmentcountryside/forestry/plantatree/?lang=en

20 Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, Cynllun Datblygu Cynaliadwy newydd i Gymru (2009) Llywodraeth Cynulliad 
Cymru. Ar gael o: http://wales.gov.uk/topics/sustainabledevelopment/publications/onewalesoneplanet/?lang=en

21 Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006) Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer Cymru. 
http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/Envstratforwales/?lang=en

22 Mae mwy o wybodaeth am ymateb polisi a rhaglenni y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru i newid yn yr hinsawdd 
ar gael o: http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climatechange/tacklingchange/strategy/?lang=en

23 Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) Trywydd Ynni Adnewyddadwy Cymru: Ymgynghoriad ar y ffordd ymlaen i 
Gymru lanach, wyrddach a llai gwastraffus. Llywodraeth Cynulliad Cymru, Chwefror 2008, 58 tt. 
http://new.wales.gov.uk/consultations/closed/envandcouncloscons/renewenergymap/?lang=en

Mae’r cyfrifiadau yn y fersiwn ddrafft o’r Trywydd Ynni Adnewyddadwy ar gyfer tanwydd pren cartref yn seiliedig 
ar amcangyfrif o faint pren ‘gwastraff’ (h.y. cynnyrch teneuo, gweddillion cynaeafu) sydd ar gael ar hyn o bryd. 
Yn ddiau mae cyfle i gynyddu’r cyfraniad at borthiant biomas sy’n deillio o gynaeafu coetiroedd preifat yn well. 
Bwriadwn hefyd archwilio’r modd y gellid targedu’r cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru yn fanylach, neu 
wneud trefniadau i annog cydweithredu ar ran grwpiau o ffermwyr er mwyn nodi a chael gafael ar ddeunydd 
biomas ar gyfer mentrau penodol

24 Chwyldro Carbon Isel – Datganiad Polisi Ynni Llywodraeth Cynulliad Cymru, Mawrth 2010: 
http://new.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/energy/renewable/policy/lowcarbonrevolution/
;jsessionid=wH8pLjcJHTY7nF0M1TvQK4ptJ1rYZymVIqhLhjJJWnxQWrJtQy6Q!1719244923?lang=en

25 Rhaglenni gweithredu fel y Cynllun Busnes Ynni Pren

26 Read, D.J. et al (2009) Adroddiad Read Y Llyfrfa, Caeredin

27 Dogfen ymgynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru (wedi cau) ar Gynllun Gweithredu Pridd Cymru arfaethedig: 
http://new.wales.gov.uk/consultations/closed/envandcouncloscons/130308welshsoilsactionplan/?lang=en
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28 Mae ymchwil sy’n dangos rôl coetiroedd o ran lliniaru llifogydd yn cynnwys: 
Calder, I.R. et al. (2008) Gweithredoedd coetiroedd ar gyfer bioamrywiaeth a’u rôl o ran rheoli dŵr. Coed Cadw, 24 tt.
http://www.woodland-trust.org.uk/water/index.htm 

A all coedwigaeth leihau llifogydd? Crynodeb Ymchwil Goedwig. 
http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-6MVECJ

Thomas, H. a Nisbet, T.R. (2006) An assessment of the impact of floodplain woodland on flood flows. 
Water and Environment Journal 21 (2) tt114-126.
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.17476593.2006.00056.x?prevSearch=allfield%3A%28Nisbet%29

Asiantaeth yr Amgylchedd (2007) Adolygiad diweddaru Ymchwil a Datblygu o effaith defnydd a rheolaeth tir 
ar lifogydd, 64 tt. http://www.defra.gov.uk/environ/fcd/policy/strategy/ha6ha7lu.pdf 

Nisbet, TR (2006) Interactions between floodplain woodland and the freshwater environment. Adroddiad 
a chyfrifon blynyddol Ymchwil Goedwig, Forestry Research, Alice Holt Lodge, Farnham, Surrey. 

http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/FR_report_2004-5_floodplain.pdf/$FILE/FR_report_2004-5_floodplain.pdf

29 I gael mwy o wybodaeth am Gynlluniau Rheoli Basnau Afonydd, Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylch 
a chyhoeddiadau eraill Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, gweler:
Dolen we Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru â CFMPs 
http://www.environment-agency.gov.uk/subjects/flood/1217883/1217968/907676/

Dŵr i bobl a’r amgylchedd – Strategaeth adnoddau dŵr ar gyfer Cymru a Lloegr
http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO0309BPKX-E-E.pdf

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru Adnoddau Dŵr ar gyfer y Dyfodol Mawrth 2001
http://www.environment-agency.gov.uk/regions/wales/858612/1317944/1319586/?version=1&lang=_e

Dolen we Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru â CAMs
http://www.environment-agency.gov.uk/regions/wales/858612/1317944/1325232/?version=1&lang=_e

Cynllun gweithredu pridd Asiantaeth yr Amgylchedd Pridd: adnodd gwerthfawr Hydref 2007
http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO1007BNDB-e-e.pdf?lang=_e

30 Mae adroddiadau cyhoeddedig ar ddatblygu rhwydwaith cynefinoedd coetiroedd yn cynnwys: 
Watts, K., Ray, D., Quine, C.P., Humphrey, J.W. a Griffiths, M (2007) Arfarnu Bioamrywiaeth mewn Tirweddau 
Tameidiog: Cymhwyso offer ecoleg tirwedd, Nodyn Gwybodaeth y Comisiwn Coedwigaeth, Mawrth 2007.
http://www.forestry.gov.uk/pdf/FCIN085.pdf/$FILE/FCIN085.pdf

Watts K., Griffiths M., Quine C., Ray D. a Humphrey J.W. (2005). Tuag at Rwydwaith Cynefin Coetir i Gymru. 
Adroddiad Gwyddoniaeth Contract, 686. Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Bangor.

Mae adroddiadau cyhoeddedig sy’n crynhoi ymatebion rhywogaethau i’r newid yn yr hinsawdd ac ymyriadau 
cysylltedd tirwedd yn cynnwys:

Walmsley C.A. et al. (2007). MONARCH: Modelling Natural Resource Responses to Climate Change - 
a synthesis for biodiversity conservation. Adroddiad Technegol UKCIP, Rhydychen.
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/resprog/findings/monarch/index.htm

Hopkins et al. (2007) Gwarchod Bioamrywiaeth mewn hinsawdd sy’n newid: arweiniad ar feithrin gallu i addasu. 
Defra ar gyfer Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth. 
http://www.ukbap.org.uk/Library/BRIG/CBCCGuidance.pdf
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31 Defra, Gwarchod Bioamrywiaeth – Ymagwedd y DU (Hydref 2007)
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/pdfs/biodiversity/conbiouk-oct2007.pdf

32 Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth yw ymroddiad y DU i Erthygl 6A Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar 
Amrywiaeth Biolegol. Mae’n disgrifio prif rywogaethau a chynefinoedd y DU ac mae’n cynnwys camau gweithredu
wedi’u targedu. Cyhoeddir adroddiadau cynnydd ar Gynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth bob tair blynedd. 
Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn adrodd ar dueddiadau ar draws yr holl fathau o goetiroedd brodorol yng 
Nghymru. Eleni, dechreuwyd ar waith i ‘gyfeirio’ rhywogaethau â blaenoriaeth sy’n ddibynnol ar goetiroedd i 
gamau gweithredu penodol sydd eu hangen yn y cynefinoedd â blaenoriaeth y maent yn dibynnu arnynt. Mae 
hyn yn rhoi cyfle gwerthfawr i dargedu mwy ar gefnogaeth a chamau gweithredu â blaenoriaeth sy’n gallu 
gwneud gwahaniaeth go iawn o ran gwrthdroi dirywiad peth o’n bywyd gwyllt pwysicaf. 
http://www.ukbap.org.uk/NewPriorityList.aspx

33 Gellir cael mwy o wybodaeth am y Fframwaith Bioamrywiaeth ar gyfer Cymru yn: 
http://biodiversitywales.org.uk/English/Library/default.aspx?pid=1

34 Mae tystiolaeth i gefnogi’r syniad bod defnyddio a mwynhau’r amgylchedd naturiol yn gwella iechyd a lles pobl 
yn gyffredinol yn cynnwys: 

CJC Consulting (2005) Manteision Economaidd Mannau Glas Hygyrch ar gyfer Iechyd Corfforol a Meddyliol: 
Astudiaeth rychwantu,Y Comisiwn Coedwigaeth. 
http://www.forestry.gov.uk/pdf/FChealth10-2final.pdf/$FILE/FChealth10-2final.pdf

O’Brien, L. (2005) Coed a Choetiroedd: Gwasanaeth iechyd natur. Y Comisiwn Coedwigaeth.
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-5ZBBG5

O’Brien, L. (2006) Strengthening heart and mind: using woodlands to improve mental and physical well-being. 
Unasylva - Forests and human health. Rhifyn 224 (Cyfrol 57, 2006/2), cyhoeddiad gan Sefydliad Bwyd ac Amaeth 
y Cenhedloedd Unedig.
http://www.fao.org/docrep/009/a0789e/a0789e14.htm

Tabbush, P., a O’Brien, L. (2002) Iechyd a lles: Coed, coetiroedd a mannau naturiol. Y Comisiwn Coedwigaeth. 
http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/

35 Mae enghreifftiau o Strategaethau a rhaglenni Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer dysgu a sgiliau yn cynnwys:

Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007) Fframwaith Strategol Cenedlaethol ar gyfer Datblygiad Cymunedol yng Nghymru.
Llywodraeth Cynulliad Cymru, Ionawr 2007

Llywodraeth Cynulliad Cymru (nd) Y Wlad sy'n Dysgu: gweledigaeth ar waith, 
LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU, Caerdydd

Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) Sgiliau sy’n gweithio i Gymru: strategaeth a chynllun gweithredu sgiliau 
a chyflogaeth. LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU, Caerdydd

Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007) Dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth: Gwneud y gorau o brofiad ymarferol 
o'r amgylchedd naturiol. LLYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU, Caerdydd

36 Y Comisiwn Coedwigaeth (2009) Ffeithiau a Ffigurau Coedwigaeth 2009 canran a ddyfynnwyd ar gyfer y 27 gwlad 
yn yr UE (nid yw’n cynnwys y Ffederasiwn Rwsiaid) http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcfs209.pdf/$FILE/fcfs209.pdf

37 Ar sail y cyfartaledd dros y 5 mlynedd diwethaf yn cynnwys 349 hectar o WGS/BWW a chreu coetir o dan Tir Gofal 
ar gyfer coedwigoedd sy’n llai na 0.5ha) c. 30 hectar y flwyddyn. Mae coetir newydd a gafodd ei greu gan y 
Cynllun Plant! yn cyfrif yn fras am 21 hectar y flwyddyn ac nid yw’n rhan o’r cyfanswm
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38 Map y Rhestriad Coedwigoedd Cenedlaethol 2008 (yn seiliedig ar ffotograffau awyr o 2006)

39 Diffiniad o goetir cymysg Conwydd >50%-80% 6110 hectar a Llydanddail >50%-80%. Ffigurau NIWT II, 2008

40 Arolwg NIWT1 2002

41 Rhagolwg y DU 2005 o argaeledd pren meddal

42 NIWT, 2002

43 Data Ystadegau Coedwigaeth ar symud pren caled

44 NIWT, 2002. Cyfrifwyd am 55% o’r arwynebedd Coedwig Uchel ym 1998 yn ôl wyth rhywogaeth conwydd, 
mewn celli unrhywogaeth, un oed yn bennaf

45 Rhagolwg y DU 2005 o argaeledd pren meddal

46 Mae ein dealltwriaeth o gyflwr presennol arferion rheoli mewn coetiroedd nad yw’r Cynulliad yn berchen arnynt 
yn cynnwys y canlynol:

Mae llai na hanner y 178,000 hectar o goetiroedd nad yw’r Cynulliad yn berchen arnynt wedi bod yn rhan 
o’r hen Gynllun Grantiau Coetir (data’r Comisiwn Coedwigaeth) 

Nid oes gan tua 23% (42,000 hectar) o goetiroedd yng Nghymru nad yw’r Cynulliad yn berchen arnynt unrhyw 
reolaeth amlwg (Gilbert, J. (2007) Rhestriad Cenedlaethol o Goetiroedd a Choed 1995-1999: Dadansoddiad 
o ddata rheolaeth a bioamrywiaeth. Y Comisiwn Coedwigaeth http://www.forestry.gov.uk/inventory)

Yn 2005, roedd cynlluniau Coetir Brodorol yn cwmpasu 3,028 hectar yn unig o goetiroedd fferm (Comisiwn 
Coedwigaeth Cymru (2006) Adroddiad Cynnydd Coetiroedd i Gymru 2001-2005, Y Comisiwn Coedwigaeth. 160 tt. 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5nlkt7).

47 Diffiniad o goetir cymysg Conwydd >50%-80% 6110 hectar a Llydanddail >50%-80%. Ffigurau NFI, 2008 
yn seiliedig ar ffotograffiaeth awyr 2006

48 Mae data ar gyfer Cymru o’r Rhestriad Cenedlaethol o Goetiroedd a Choed (NIWT) 2000 a’r Arolwg o Goetiroedd 
Bach a Choed (SSWT) 2000 (http://www.forestry.gov.uk/inventory) yn awgrymu bod tua 68% o goetiroedd brodorol 
Cymru mewn blociau o <20 hectar, gyda 38% <10 ha a 12% mewn blociau o <2 hectar.

A Finch, P., Gilbert, J., Peace, A, a West, V., (yn y wasg) Arwynebedd coetir brodorol a math HAP o NIWT I: 
Cymru. Y Comisiwn Coedwigaeth

49 Arolwg NIWT 1 2002

50 Garforth, M., a Frost, R. (2001) Coetiroedd llydanddail Cymru: Adolygiad o’u potensial economaidd, 
adroddiad i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


58

Coetiroedd Cymru -
ehangder, eu natur a’u cymeriad

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

51 Mae adroddiadau am ddiffyg sgiliau yn y sector coedwigaeth yng Nghymru yn cynnwys: 

Hughes, C. (2007) Astudiaeth Adnoddau Cynaeafu Coed Cymru: Adroddiad i Bartneriaeth Fusnes Coedwig Cymru, 
Mawrth 2007. Canolfan Asesu Canolbarth Cymru a’r Gororau (MWMAC) Ltd. 
http://www.wfbp.org/files/WFBP1407HarvestingResourceReportApril07.doc?PHPSESSID=
41cf375a17e5697d5508fffaf3dc9e61 

Y Comisiwn Coedwigaeth (2007) Adroddiad ar Adnoddau Cynaeafu Rhaff Wifrau yng Nghymru. Roger Nock, 
Cynaeafu a Marchnata Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Ionawr 2007. 17 tudalen.

Burley, J. et al. (2004) Forest Education and Research in the United Kingdom. Cyflwyniad i’r Symposiwm 
Rhyngwladol ar Ymchwil ac Addysg Coedwigoedd ar gyfer yr 21ain Ganrif, Prifysgol Genedlaethol Seoul 
a Chymdeithas Coedwigoedd Korea, Seoul, 12 Hydref 2004.

52 Er enghraifft, gweler: Keith, S.A., Newton, A.C., Morecroft, M.D., Bealey, C.E. a Bullock, J.M. (2009) 
Toxonomic homogenization of woodland plant communities over 70 years.
Trafodion y Gymdeithas Frenhinol B (doi: 10.1098.rspb.2009.0938)

53 Arolwg o Gefn Gwlad, Canlyniadau Cymru o 2007

54 Exegesis (2009) Coetiroedd Hynafol yng Nghymru: Astudiaeth beilot i asesu effaith newid y sail mapio ar gyfer 
y Rhestriad Coetiroedd Hynafol. Adroddiad i’r Comisiwn Coedwigaeth, Ionawr 2009.

55 Castle, G., Latham, J a Mileto, R. (2008) Nodi Coetiroedd Hynafol yng Nghymru - 
Rôl y Rhestriad Coetiroedd Hynafol, mapiau hanesyddol a rhywogaethau dangosol. Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Bangor.

56 Hen Goetir Lled-naturiol Hynafol (ASNW) sydd wedi’i ailblannu bron yn gyfan gwbl â rhywogaethau brodorol neu 
anfrodorol, ac mae’r gwerth ecolegol wedi’i ddiraddio. Mae’r golled o ran bioamrywiaeth yn amrywio’n fawr yn 
ôl y rhywogaethau a blannwyd a’r rheolaeth ddilynol.

57 Canlyniad y dadansoddiad oedd cynhyrchu cyfres o fapiau yn dangos ehangder posibl rhwydweithiau 
cynefinoedd ar gyfer coetiroedd brodorol a llydanddail, yr ystyrir bod iddynt flaenoriaeth uchel o ran cadwraeth 
yng Nghymru. Rhennir y rhwydweithiau yn Rwydweithiau Craidd (lleiniau coetir mawr â chysylltiad agos 
rhyngddynt) a Rhwydweithiau Ffocal (sy’n cynnwys lleiniau cynefinoedd llai a rhwydwaith ehangach). Bwriedir i 
gamau rheoli yn y dyfodol gysylltu’n ôl â’r elfennau rhwydwaith hyn. Mae’r camau yn adlewyrchu’r angen i ehangu
gweithredu o Rwydweithiau Craidd presennol, i Rwydweithiau Ffocal. I gael mwy o wybodaeth, gweler 
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-6A5BNW

58 Mae ynysoedd gwres trefol yn ffurfio mewn dinasoedd gan fod wynebau concrid a tharmac yn amsugno gwres 
yr haul yn hytrach na’i adlewyrchu, gan achosi i dymhereddau aer wyneb a thymhereddau amgylchynol 
cyffredinol godi. Mae ymchwil sy’n dangos effaith oeri mannau glas a choed yn cynnwys:

Gill, S.E. et al. (2007) Adapting Cities for Climate Change: The Role of the Green Infrastructure. Built Environment, 
33 (1) tudalennau 115-133. 
http://www.atyponlink.com/ALEX/doi/abs/10.2148/benv.33.1.115

Rhaglen Technoleg Newid yn yr Hinsawdd UDA (2005) Technology Options for the Near and Long Term.
A compendium (dyddiedig Medi 2005) of technology profiles and ongoing research and development at 
participating Federal agencies. Pennod 1.2.4 Urban Heat Island Technologies. Tudalen 1.2-9.
http://www.climatetechnology.gov/library/2005/tech-options/tor2005-124.pdf

Akbari H.1; Pomerantz M.; Taha H. (2001) Wynebau oer a choed cysgodol i leihau’r defnydd o ynni a gwella 
ansawdd yr aer mewn ardaloedd trefol. Solar Energy, Cyfrol 70, Rhif 3, 2001 , tt. 295-310(16)

Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn cynllunio mwy o ymchwil yn y maes hwn.
http://www.forestry.gov.uk/newsrele.nsf/WebPressReleases/B42C6B6182C73554802573910050D32C  
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59 Cyfeiriwch at yr adroddiadau ar goed ac adroddiadau’r Grŵp Dylunio Gweithredu gan gynnwys Dim Coed 
Dim Dyfodol Tachwedd 2008 yn: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-7KDEHU

60 Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Comisiwn Coedwigaeth (yn y wasg) Coetir a’r Gyfarwyddeb Fframwaith dŵr (FR ac ADAS)

61 Mae ffynonellau gwybodaeth bellach yn cynnwys:
Gellir gweld mesurau pecyn offer newydd ar gyfer buddion iechyd coed trefol yn:
http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-7MCF8G, ac i gael mwy o wybodaeth am bobl, coed a choetiroedd gweler:
http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-5STBZ2

Borough Tree Strategies Cyhoeddwyd gan The London Tree and Woodland Framework. Arweiniad i Awdurdodau 
Lleol ar Gynhyrchu Strategaeth Goed Gynhwysfawr, ar gael o: 
http://www.;forestry.gov.uk/pdf/london-tree-strategy-guidance-draft.pdf/$FILE/london-tree-strategy-guidance-draft.pdf

62 Wavehill Consulting (2009) Arolwg o ffermwyr â choetir ar eu tir.
Adroddiad ar gyfer Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Tachwedd 2009.

63 Cyfeiriwch at, er enghraifft, rôl coetir mewn ffermio sy’n sensitif i ddalgylch, ar gael o: 
http://www.forestry.gov.uk/pdf/fce-catchment-sensitive-farming.pdf/$FILE/fce-catchment-sensitive-farming.pdf

64 Mae ffynonellau gwybodaeth yn cynnwys:

Mae Cenhedlaethcoed yn fenter goedwigaeth drefol a ddatblygwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gyda 
chynrychiolwyr o Gyngor Cefn Gwlad Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Sir y Fflint, Awdurdod 
Datblygu Cymru a changhennau lleol mudiadau amgylcheddol gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Brydeining i 
Wirfoddolwyr Cadwraeth ac Ymddiriedolaeth Groundwork. Nod y prosiect yw helpu i wella ardaloedd trefol trwy 
ddarparu cymorth a chyllid ar gyfer cynlluniau plannu coed. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect 
Cenhedlaethcoed i’w gweld yma: http://www.treegeneration.org.uk/
Uned Adfywio Tir Ymchwil Goedwig – Ymchwil a chyngor ar sefydlu mannau gwyrdd / coetiroedd ar dir llwyd. 
http://www.forestresearch.gov.uk/landreclamation

Mae dolenni i gyhoeddiadau defnyddiol yn cynnwys lawrlwythiadau o 
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-5WPKNB

Cyfleoedd Coetir ar Dir Halogedig, Nodyn gwybodaeth ymchwil (Medi 2002). 
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/fcin44.pdf/$FILE/fcin44.pdf

65 Ystyrir yn gyffredinol bod cwympglirio yn addas ar gyfer ardaloedd dros 0.25 hectar, o dan y trothwy hwn gellir 
ystyried y gallai’r gwaith fod yn rhan o system SYSTEMAU HEB GWYMPGLIRIO, cwympo coed grŵp neu stribed.

66 NIWT 1997, tudalennau 24 – 27

67 Canllaw Polisi Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru AT07 Agwedd at Blannu Newydd (2009). 
Gellir cael mwy o wybodaeth am y Cynllun Grant Coetir Coetiroedd Gwell i Gymru o ‘Ganllawiau Polisi Coetiroedd 
Gwell i Gymru’ yn http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-6YMLSQ

68 Ray, D. et al. (Mehefin 2008) Effaith Newid yn yr Hinsawdd ar Goedwigoedd yng Nghymru, 
Nodyn Gwybodaeth Ymchwil 301 y Comisiwn Coedwigaeth, Y Comisiwn Coedwigaeth

69 Canllaw Polisi Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru AT02 Agwedd at Goedwigaeth Gorchudd 
Di-dor (2006). Gellir cael mwy o wybodaeth am y Cynllun Grant Coetir Coetiroedd Gwell i Gymru o ‘Ganllawiau 
Polisi Coetiroedd Gwell i Gymru’ yn http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-6YMLSQ

70 Mae prosiect Helyg i Gymru yn ymchwilio i botensial coedlannau helyg cylchdro byr fel cnwd biomas 
yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: http://www.iger.bbsrc.ac.uk/Willow/welcome.htm
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71 Mae’n ymddangos bod gan goedwigaeth gylchdro byr botensial fel ffynhonnell o danwydd adnewyddadwy 
ar gyfer cynhyrchu gwres ac ynni ym Mhrydain Fawr, yn ôl astudiaeth a gynhaliwyd gan y Comisiwn Coedwigaeth 
a Defra. Fodd bynnag, mae awduron yr astudiaeth yn cynghori bod angen mynd i’r afael â sawl mater cyn y gellid 
sefydlu coedwigaeth cylchdro byr yn eang.
Hardcastle, P.D. (gol) (2006) Adolygiad o Effeithiau Posibl Coedwigaeth Cylchdro Byr, Chwefror 2006, 
Adroddiad Terfynol. Astudiaeth gan LTS International ar ran y Comisiwn Coedwigaeth a Defra. 
http://www.forestry.gov.uk/pdf/SRFFinalreport27Feb.pdf/$FILE/SRFFinalreport27Feb.pdf Datganiad i’r wasg 2006:
http://www.forestry.gov.uk/newsrele.nsf/WebPRByCountryLang/E09728F06ED2D7CE8025710000537C7D

72 Hardcastle, et al. (2006) Adolygiad o effeithiau posibl Coedwigaeth Cylchdro Byr  LTS International. Gellir gweld 
copi o’r Adroddiad Terfynol ar SRF yn:
http://www.forestrresearch.gov.uk/pdf/SRFFinalreport27Feb.pdf/$FILE/SRFFinalreport27Feb.pdf

73 Ralph Harmer a Robin Gill (Gorffennaf 2000) Natural Regeneration in Broadleaved Woodlands: Deer Browsing 
and the Establishment of Advance Regeneration, FCIN 35

74 Mathau o ddifrod gan famaliaid i goed a choetiroedd (Ymchwil Goedwig)
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-6K4KAF

75 Canfuwyd gyntaf yn y DU ym 1953. Erbyn 1995, roedd rhyw 95% o gwningod yn y DU yn farw.

76 Ray, D. et al. (Mehefin 2008) Effaith Newid yn yr Hinsawdd ar Goedwigoedd yng Nghymru, Nodyn Gwybodaeth 
Ymchwil 301 y Comisiwn Coedwigaeth, Y Comisiwn Coedwigaeth

77 Daeth i mewn i Brydain gyntaf ym 1927, ac erbyn y 1990au roedd wedi difa’r Llwyfen bron yn gyfan gwbl o’r dirwedd

78 Gallwch ddod o hyd i sylwadau’r Comisiwn Coedwigaeth am ddefnyddio plaladdwyr yn
http://www.forestry.gov.uk/pesticides

Am wybodaeth am ddatblygu dewisiadau eraill i chwynladdwyr a phlaladdwyr wrth reoli coetiroedd: Gwefan 
Ymchwil Goedwig am leihau mewbynnau chwynladdwyr wrth reoli llystyfiant mewn coedwigoedd. 
http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-678DFH

Gwefan Ymchwil Goedwig am Adnoddau plaladdwyr a gwybodaeth.
http://www.forestresearch.gov.uk/forestry/INFD-5XSH89

Willoughby et al. (2004) Lleihau’r defnydd o blaladdwyr mewn coedwigaeth. Canllaw Ymarfer y Comisiwn 
Coedwigaeth 15. Y Comisiwn Coedwigaeth Caeredin
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/fcpg015.pdf/$FILE/fcpg015.pdf

Am fwy o wybodaeth am driniaeth nematod ar gyfer rheoli gwiddonyn y pinwydd ac  amddiffyn coed, ewch i:
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/infd-6s8ggt

Am fwy o wybodaeth am amddiffyn coed a rheoli Heterobasidion annosum gyda PG Suspension ewch i:
http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-66RFCW

79 Am fwy o wybodaeth am Fwrdd Rhaglen Bioddiogelwch Prydain y Comisiwn Coedwigaeth, gan gynnwys ei 
Aelodaeth, ei Gylch Gwaith a chofnodion Cyfarfodydd, ewch i:
http://www.forestry.gov.uk/website/forestry.nsf/byunique/infd-7xugl2

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


61

Coetiroedd Cymru -
ehangder, eu natur a’u cymeriad

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

80 Gellir cael mwy o wybodaeth am glefydau Phytophthora mewn amryw o gyhoeddiadau’r Comisiwn Coedwigaeth, 
gan gynnwys:

Brasier, C.(Hydref 1999) Nodyn Gwybodaeth 30 y Comisiwn Coedwigaeth Pathogenau Phytophera mewn Coed: 
eu proffil cynyddol
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/fcin30.pdf/$FILE/fcin30.pdf

Webber et al (Rhagfyr 2004) Nodyn Gwybodaeth 6 (diwygiedig) y Comisiwn Coedwigaeth Clefyd Phytophera 
mewn coed Gwern
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/fcin6.pdf/$FILE/fcin6.pdf

Brasier et al (2006) Clefydau Phytophera mewn coed coedwigoedd Ymchwil Goedwig – cyhoeddiad IUFRO.
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-72ZDTE

81 Am fwy o wybodaeth am blâu a chlefydau yn y DU, rhaglenni ymchwil a’u rheolaeth, gweler:
http://www.forestresearch.gov.uk/protectingtrees

82 Brown, A a J, Webber FCRN02 Mehefin 2008 Malltod nodwyddau band coch ar goed conwydd ym Mhrydain
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/fcrn002.pdf/$FILE/fcrn002.pdf

83 Ray, D. et al. (Mehefin 2008) Effaith Newid yn yr Hinsawdd ar Goedwigoedd yng Nghymru, Nodyn Gwybodaeth 
Ymchwil 301 y Comisiwn Coedwigaeth, Y Comisiwn Coedwigaeth

84 Gallwch gael mwy o wybodaeth yma: UKWAS Ail argraffiad (2006, diwygiwyd Tach 2008)
http://www.ukwas.org.uk/standard/certification_standard/index.html  Amserlen diwygio’r 3ydd argraffiad 
http://www.ukwas.org.uk/standard/revision/index.html

Daw data am arwynebedd presennol y coetiroedd ardystiedig yng Nghymru o Ddangosydd F6 yn: Comisiwn 
Coedwigaeth Cymru (2006) Adroddiad Cynnydd Coetiroedd i Gymru 2001-2005, Comisiwn Coedwigaeth. 160 tt. 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5nlkt7

85 Mae hyn yn cynnwys Coetiroedd Gwell i Gymru, Cynllun Grantiau Coetir neu gynllun pwrpasol.

86 Rheoliadau Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth) (Cymru a Lloegr) 1999 
http://www.forestry.gov.uk/pdf/EIAGeneral09.pdf/$FILE/EIAGeneral09.pdf

87 Am fwy o wybodaeth am y cynllun Glastir, ei ddatblygiad a’i gynnydd, gweler:
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/ruraldevelopment/axis2/glastir/
glastirallwaleselement/?lang=en

88 Wavehill Consulting (2009) Arolwg o ffermwyr â choetir ar eu tir.
Adroddiad ar gyfer Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Tachwedd 2009.

89 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2009) Coetiroedd i Gymru: Strategaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer 
coed a choetiroedd. Y Comisiwn Coedwigaeth, Mawrth 2009
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90 Mae Ymchwil Goedwig yn bartneriaid allweddol mewn nifer o brosiectau ymchwil Ewropeaidd, gan gynnwys:

MOTIVE “MOdels for AdapTIVE Forest Management” - prosiect amgylcheddol y Seithfed Fframwaith a ariennir gan 
yr UE sy’n rhoi sylw i reoli coedwigoedd a newid yn yr hinsawdd. Bydd yr ymchwil yn datblygu methodolegau 
i helpu coedwigwyr fabwysiadu arferion rheoli cyfredol er mwyn cydbwyso amcanion lluosog dan hinsawdd sy’n 
newid. Un o’r prif amcanion MOTIVE i’w gyflawni fydd pecyn offer Rheoli Coedwigoedd Addasol (AFM). Bydd 
y pecyn offer yn darparu dulliau cyfoes ar gyfer cynllunio a gwneud penderfyniadau mewn Rheoli Coedwigoedd 
Addasol i’w defnyddio gan reolwyr coedwigoedd a llunwyr polisi mewn cynllunio rheoli coedwigoedd strategol 
a thactegol. Mae gweithgareddau Ymchwil Goedwig yn canolbwyntio ar ‘Astudiaeth achos ranbarthol’ 
o ardaloedd coedwig yng Nghymru. Mae hwn yn un o 10 o astudiaethau achos rhanbarthol ledled Ewrop sy’n 
ymdrin â phrif fathau o goedwig a rhanbarthau biohinsoddol yn yr UE. I ddechrau bydd yr astudiaeth achos hon 
yn canolbwyntio ar ddefnyddio offer a modelau sydd ar gael i helpu integreiddio addasu newid yn yr hinsawdd 
mewn cynlluniau coedwig lleol yng nghoedwigoedd Gwydr a Chlocaenog yng Ngogledd Cymru.
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-7UCBJW

ForeStClim - prosiect amgylcheddol a ariennir gan yr UE sy’n rhoi sylw i goedwigoedd a newid yn yr hinsawdd. 
Mae’r enw byr yn sefyll am “Transnational Forestry Management Strategies in Response to Regional Climate 
Change Impacts”. http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-7PNFBV

REsource INfrastructure  for monitoring and adpatin European Atlantic FORests under Changing climatE (REINFORCE)
- cydgyfrannu cynhwysedd 12 o sefydliadau i wynebu mater trawswladol, sef addasu i effeithiau newid yn yr 
hinsawdd yng nghoedwigoedd yr Iwerydd. Bydd y prosiect yn sefydlu offer ar gyfer monitro newid yn yr hinsawdd 
a’i effaith ar arfordir yr Iwerydd, ac yn profi effeithlonrwydd mesurau addasol. 
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-7YTC93

91 Ar hyn o bryd daw 65% o’r pren sydd ar gael o goes Sbriws. Cyf. Rhagolwg 2005 Y Deyrnas Unedig o argaeledd 
pren meddal pob coetir.

92 Nodyn: Mae Ffigurau 1 a 2 yn dangos amodau hinsoddol cyfartalog a ragamcanir ar gyfer cyfnodau 30 mlynedd 
yn y dyfodol, gyda 2050 yn ganolbwynt. Mae’r rhagamcaniadau yn awgrymu newid sylweddol yng nglawiad yr 
haf ac anweddiad yn nwyrain a de Cymru, gan arwain at amodau sychach yn yr haf a sychder yn digwydd yn 
amlach yn ystod yr haf. I lawer o rannau o orllewin a gogledd Cymru, disgwylir i ragamcaniadau glawiad yr haf 
ar gyfer 2050 gynnal lleithder y pridd drwy’r tymor tyfu. Mae’r ddau ffigur yn seiliedig ar ragamcaniadau o senarios
allyriadau Isel ac Uchel UKCIP 2002.

93 Nodyn: mae’r mapiau hyn yn seiliedig ar senarios allyriadau Isel ac Uchel UKCIP 2002, ac maent yn fapiau 
mynegol sy’n defnyddio data cydraniad isel ar ansawdd pridd a ddeilliwyd o ddata digidol Arolwg Pridd Cymru 
a Lloegr ar raddfa 1:250 000. Ar gyfer rhagamcaniadau o amodau hinsoddol ar gyfer 2080 gweler 
www.forestresearch.gsi.gov.uk/climatechangewales

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


63

Coetiroedd Cymru -
ehangder, eu natur a’u cymeriad

argraffu tudalen cynnwys tudalen geirfa
flaenorol nesaf

94 Tabl wedi’i grynhoi o Ymchwil sy’n dangos effaith debygol newid yn yr hinsawdd ar goetiroedd yng Nghymru 
a’r DU, gan gynnwys:

Read, D.J. et al (2009) Adroddiad Read Y Llyfrfa, Caeredin

Ray, D. et al. (Mehefin 2008) Effaith Newid yn yr Hinsawdd ar Goedwigoedd yng Nghymru, 
Nodyn Gwybodaeth Ymchwil 301 y Comisiwn Coedwigaeth, Y Comisiwn Coedwigaeth 

Broadmeadow, M. a Ray, D. (2005) Newid yn yr Hinsawdd a Choetir Prydain, Nodyn Gwybodaeth y Comisiwn 
Coedwigaeth, Mehefin 2005, Comisiwn Coedwigaeth.
http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcin069.pdf/$FILE/fcin069.pdf

Broadmeadow, M. (2004) Adolygiad o effaith bosibl newid yn yr hinsawdd ar goed a choetiroedd yng Nghymru. 
Adroddiad a baratowyd ar gyfer Gweithgor 4 Fforwm Coetiroedd Cymru. Y Comisiwn Coedwigaeth.

Broadmeadow, M., (2002) Newid yn yr Hinsawdd – Effeithiau ar goedwigoedd y DU. Bwletin 125 y Comisiwn 
Coedwigaeth, Y Comisiwn Coedwigaeth.
http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-5ZYHMC 

Broadmeadow, M. a Ray, D. (2005) Newid yn yr Hinsawdd a Choetir Prydain, Nodyn Gwybodaeth y Comisiwn 
Coedwigaeth, Mehefin 2005, Y Comisiwn Coedwigaeth.
http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcin069.pdf/$FILE/fcin069.pdf

Broadmeadow, M. a Matthews, R. (2003) Coedwigoedd, Carbon a Newid yn yr Hinsawdd: cyfraniad y DU. Nodyn 
Gwybodaeth y Comisiwn Coedwigaeth, Mehefin 2003. http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcin048.pdf/$FILE/fcin048.pdf

95 Mae’r holl ragamcaniadau ar addasrwydd wedi’u seilio ar Ddosbarthiadau Safleoedd Ecolegol, ESC

96 Mae gwybodaeth am warchod adnoddau genetig coedwigoedd mewn hinsawdd sy’n newid yn cynnwys: 

Hubert a Cottrell (2007) Rôl adnoddau genetig coedwigoedd mewn helpu coedwigoedd Prydain i ymateb i’r newid 
yn yr hinsawdd. Nodyn Gwybodaeth rhif 086 y Comisiwn Coedwigaeth, Mehefin 2007. 
http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcin086.pdf/$FILE/fcin086.pdf

Cottrell, J (2008) Do seed zones conserve adaptive variation? Yn newyddlen Ecotype rhif 40 Ymchwil Goedwig 
Ionawr 2008, t.7. http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/Ecotype40.pdf/$FILE/Ecotype40.pdf
Broadmeadow, M. a Ray, D. (2005) Newid yn yr Hinsawdd a Choetir Prydain, Nodyn Gwybodaeth y Comisiwn 
Coedwigaeth, Mehefin 2005, Y Comisiwn Coedwigaeth.
http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcin069.pdf/$FILE/fcin069.pdf

97 Detholiad o: Ray, D. et al. (Mehefin 2008) Effaith Newid yn yr Hinsawdd ar Goedwigoedd yng Nghymru, 
Nodyn Gwybodaeth 301 y Comisiwn Coedwigaeth, Y Comisiwn Coedwigaeth.

98 Read, D.J. et al (2009) Adroddiad Read Y Llyfrfa, Caeredin 

99 Mae dwy brif amcan i’r model cyfrifo carbon CARBINE: i) Amcangyfrif stociau carbon celli a choedwigoedd (mewn 
biomas byw a marw ac mewn pridd), ac unrhyw gynhyrchion pren cysylltiedig a gynaeafir, a ii) Amcangyfrif 
yr allyriadau nwyon tŷgwydr sy’n cael eu hosgoi trwy ddefnyddio cynhyrchion pren sy’n disodli tanwyddau ffosil a 
deunyddiau dwys tanwydd ffosil. I gael mwy o wybodaeth gweler: http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-633DXB

100 Jaakko Pöyry Consulting (2004) Diwydiant Coedwigoedd Cymru: Mapio a meincnodi’r diwydiant coedwigoedd. 
Adroddiad a gomisiynwyd gan Fforwm Coetiroedd Cymru. 
http://www.forestry.gov.uk/pdf/walesjpcexecsummary.pdf/$FILE/walesjpcexecsummary.pdf
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101 “O ganlyniadau’r arolwg a gynhaliwyd i ddarparu mesur o ddeunydd ardystiedig sy’n cael ei fewnforio i’w werthu 
yn y DU, amcangyfrifir: bod 6.4 miliwn metr ciwbig, neu 55.8% o’r cyfaint sy’n cael ei fewnforio wedi’i ardystio 
o dan y cynlluniau a enwir yma.” Mesur Ardystio Pren SECTOR DIWYDIANT: MEWNFORIO A MASNACHU PREN 
TACHWEDD, 2006 Nid yw 46% yn sefyll felly. 

102 Arolwg NIWT 1 2002

103 Rhagolwg 2005 y Deyrnas Unedig o argaeledd pren meddal ar Ystâd y Comisiwn Coedwigaeth, FS a’r Sector Preifat

104 Mae Cynllun Busnes Ynni Pren 2 (WEBS 2) yn gynllun grant cyfalaf £17 miliwn sy’n cael ei ariannu o gronfeydd ERDF
Ewropeaidd drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), a bydd yn rhedeg tan 2013. Bydd WEBS2 yn adeiladu 
ar gyflawniadau WEBS Amcan 1 a 2 (2004/08). Ei brif nod yw darparu cymorth grant cyfalaf i fusnesau micro, 
busnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol er mwyn datblygu ymhellach y farchnad gwres pren 
cynaliadwy ac adnewyddadwy ledled Cymru.

105 Read, D.J. et al (2009) Adroddiad Read Y Llyfrfa, Caeredin

106 Am fwy o wybodaeth am iechyd a gwarchod planhigion coedwig, cyfeiriwch at: 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5azlca

107 Argymhellion sy’n datblygu ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd, gan: Ray, D. et al. (Mehefin 2008) Effaith 
Newid yn yr Hinsawdd ar Goedwigoedd yng Nghymru, Nodyn Gwybodaeth Ymchwil 301 y Comisiwn 
Coedwigaeth, Y Comisiwn Coedwigaeth

108 Read, D.J. et al (2009) Adroddiad Read Y Llyfrfa, Caeredin

109 Mae setiau data hirdymor gwerthfawr sy’n ein helpu i fonitro tueddiadau yn ansawdd amgylcheddol coetiroedd 
Cymru yn cynnwys y Rhestriad Cenedlaethol o Goed a Choetiroedd. http://www.forestry.gov.uk/inventory

110 Rhaglen Monitro Coedwigoedd yr UE a Forest Focus
http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-63JHPZ
Rhaglen Monitro Hirdymor Dwys Ecosystemau Coedwigoedd. 
Mae’r rhaglen fonitro ddwys Lefel II yn adnodd hanfodol o ran canfod newidiadau amgylcheddol yng 
nghoedwigoedd y DU ac yn darparu dull o egluro newidiadau i dwf coedwigoedd. Er mwyn cael dealltwriaeth well
o effeithiau llygredd aer a ffactorau eraill sy’n effeithio ar ecosystemau coedwigoedd yn y DU, sefydlwyd lleiniau 
monitro dwys hirdymor ar gyfer pum rhywogaeth o goed. Achubwyd ar gyfleoedd i ddatblygu’r rhwydwaith 
ymchwil hwn, e.e. i ddogfennu newidiadau o ganlyniad i arferion rheoli, cefnogi rhaglenni ymchwil amgylcheddol 
eraill a darparu gwybodaeth ar gyfer amcanion ehangach y Comisiwn Coedwigaeth, megis cynaliadwyedd, pridd 
ac ansawdd dŵr. O’r 20 o leiniau monitro dwys hirdymor, mae tair wedi’u lleoli yng Nghymru, ym Mrechfa (coed 
ffawydd), Clocaenog (sbriws Norwy) a Llyn Brianne (sbriws Sitka). 
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-67MEVC a
http://www.forestresearch.gov.uk/website/forestresearch.nsf/ByUnique/INFD-67MFFB

111 Mason, W.L., Jinks, R.L. a Harrison, A.J. 2008. Trosolwg o Arbrofion Coedwigoedd Hirdymor ym Mhrydain yn cael 
eu rheoli gan Ymchwil Goedwig. Yn: Karlsson, Kristian (golygyddion) 2008. Arbrofion Maes Hirdymor mewn 
Ymchwil Goedwig. Metlan työraportteja / Papurau Gweithio Sefydliad Ymchwil Coedwigoedd y Ffindir 105. 47 s.
ISBN 978-951-40-2144-2 (PDF).

112 Yn gyffredinol gellir diffinio math o goedwig fel: ‘Categori o goedwig a ddiffinnir yn ôl ei chyfansoddiad, 
a/neu ffactorau’r safle (ardal), fel y câiff ei chategoreiddio gan bob gwlad mewn system sy’n addas i’w 
sefyllfa’ (Gwasg Montreal, 1998).

113 Mathau o goedwig fel a gydnabyddir gan Gynhadledd y Gweinidogion ar Warchod Coedwigoedd yn Ewrop (MCPFE)

114 Dosbarthiad Safle Ecolegol y Comisiwn Coedwigaeth: http://www.forestresearch.gov.uk/esc
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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).  

Gallwch gysylltu â ni hefyd am wybodaeth ar gyfieithiadau neu i drefnu i swyddog roi
galwad ffôn ichi i egluro unrhyw ran (nau) o’r cyhoeddiad hwn yr hoffech gael eu
hegluro ichi. 

Ffotograffau: Mae pob delwedd dan Hawlfraint y Goron o Lyfrgell Luniau’r Comisiwn
Coedwigaeth oni nodir yn wahanol. 

Dyddiad cyhoeddi Medi 2010 
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