
STRATEGAETH IECHYD COED LLYWODRAETH CYMRU 
 
Cyflwyniad 
 
Roedd strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd, Coetiroedd i Gymru, yn cynnwys ymrwymiad i sicrhau bod rhagor 
o goetiroedd yn cael eu rheoli, cynyddu gorchudd coetiroedd a gwneud coetiroedd a choed Cymru'n fwy gwydn er mwyn rhoi rhagor o 
fudd i'r cyhoedd. 
 
Gweledigaeth y strategaeth yw: 
 

‘i Gymru gael ei chydnabod 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.’ 

 
Mae gan blâu a chlefydau botensial sylweddol i effeithio ar iechyd coed a choetiroedd yng Nghymru. Nid yw plâu a chlefydau'n talu 
unrhyw sylw i ffiniau gwleidyddol ond maent fel arfer yn cael eu hachosi gan newidiadau yn yr hinsawdd, patrymau tywydd, diffyg 
rheolaeth o ddeunydd planhigion sy'n cael ei fewnforio a faint o gynefinoedd newydd addas sydd ar gael. Dros y degawd diwethaf, 
mae sawl pla a chlefyd newydd wedi'i ganfod yn y DU, ac mae rhai wedi ennill eu plwyf, gyda chanlyniadau economaidd (e.e. 
Phytophthora ramorum), cymdeithasol (gwyfyn Ymdeithiwr y Derw) ac amgylcheddol (Chalara fraxinea) difrifol.  
 
Gall plâu a phathogenau ddod i'r DU a Chymru mewn sawl ffordd - rydym ni'n prynu a gwerthu planhigion a choed ar draws y byd ac 
yn defnyddio mwy a mwy o ddeunydd pacio sy'n deillio o bren. Mae ymwybyddiaeth o effaith newid yn yr hinsawdd ar rai o'r plâu a 
chlefydau sydd eisoes yn broblem yn hollbwysig hefyd, gan fod hinsawdd a thywydd yn cael dylanwad enfawr ar ymddygiad a 
phoblogaeth llawer o organebau, er gwell ac er gwaeth. Rhaid i ddulliau rheoli effeithiol fod yn ymarferol ar ystod o raddfeydd gofodol, 
a rhaid iddynt hefyd gydymffurfio â gofynion ardystio coetiroedd a gofynion polisi mwy cyffredinol i leihau'r defnydd o gemegion. 
 
Mae dibyniaeth Cymru ar amrywiaeth bach iawn o rywogaethau'n ei rhoi mewn sefyllfa fregus, yn enwedig os yw clefydau penodol yn 
ymsefydlu. Mae angen i ni wella'n dealltwriaeth o ofynion rhywogaethau o ran mathau o safleoedd a'r berthynas rhwng rhywogaethau 
ar safle. Bydd gwella systemau coedamaeth, sicrhau mwy o amrywiaeth o rywogaethau, y dewis o safleoedd a gofal wrth ddewis 
tarddiad deunydd yn unol â gwaith ymchwil yn hollbwysig i iechyd coetiroedd Cymru yn y dyfodol. 
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Amcanion Strategaeth Iechyd Coed Cymru 
 
Amcan allweddol Strategaeth Iechyd Coed Cymru yw: 
 

‘Sicrhau coed a choetiroedd iach a byw yng Nghymru drwy strategaethau i allgau, canfod ac ymateb i blâu a phathogenau hen 
a newydd, a brodorol ac egsotig, sy'n effeithio ar goed. Cymryd mesurau rhagweithiol i leihau effaith plâu a chlefydau ar goed a 
choetiroedd Cymru.’ 

 
Cyflawnir yr amcan hwn drwy gyfres o gamau gweithredu sy'n cynnwys:  
 

• sicrhau bod ein polisïau iechyd coed yn gydnaws â pholisïau'r UE a'r DU os yw'n briodol er mwyn ymateb i fygythiad plâu a 
chlefydau mewn ffordd gydlynol; 

 
• sicrhau rheolaethau effeithiol ar ein ffiniau, a'u bod yn gymesur â'r risgiau sy'n deillio o fygythiadau bioddiogelwch hysbys ac 

anhysbys, ar sail y dystiolaeth sydd ar gael; 
 

• sganio a monitro'r gorwel i weld a oes plâu nad oedd yma cynt, neu i weld a yw'r plâu sydd yma'n barod yn lledaenu; 
 

• cefnogi gwaith ymchwil i ddeall potensial plâu a chlefydau sy'n newydd i Brydain a Chymru a datblygiad y rhai sydd yma'n 
barod; 
 

• cefnogi ymchwil i helpu i ddeall effaith amodau newidiol ar y plâu a chlefydau sydd yma'n barod; 
 

• asesu gallu plâu a chlefydau i achosi difrod i goed a choetiroedd yng Nghymru ar sail y dystiolaeth wyddonol orau sydd ar gael;  
 

• sefydlu gweithdrefnau llywodraethu clir i roi cyfarwyddyd ac atebolrwydd ar gyfer ymdrin ag achosion o blâu nawr ac yn y 
dyfodol;  

 
• annog y defnydd cyson o arferion bioddiogelwch trylwyr mewn coetiroedd cyhoeddus a phreifat drwy fynd ati i godi 

ymwybyddiaeth i ysgogi newid mewn diwylliant ac ymddygiad; 
 



• cynorthwyo asiantaethau cyhoeddus a rhanddeiliaid i gydgysylltu eu gwaith er mwyn osgoi bylchau bioddiogelwch ar gyfer ein 
coedwigoedd, coed a choetiroedd, a'r amgylchedd ehangach yn gyffredinol; 

 
• darparu cyfryngau cyfathrebu effeithiol i hysbysu rhanddeiliaid a'r cyhoedd am faterion iechyd coed, ac i helpu i nodi problemau 

posibl yn gynnar; a 
 

• phennu'r ffordd orau o fynd i'r afael â risgiau coed a fewnforir, yn cynnwys y rhai y bwriedir eu plannu mewn trefi, ar iechyd 
coedwigoedd a choetiroedd. 

 
Mae manylion rhai o'r problemau iechyd coed sydd gennym ar hyn o bryd yn Atodiad 3. 
 
Cynyddu Amrywiaeth Rhywogaethau a Gwydnwch Rhywogaethau 
 
Mae coetiroedd yn chwarae rhan bwysig yn ein hecosystemau, yn enwedig coetiroedd â strwythur a rhywogaethau amrywiol. Mae 
coetiroedd â phrinder amrywiaeth yn cyfrannu llai at werth ein hecosystemau ac yn tueddu i fod yn fwy agored i effaith plâu a 
chlefydau. Mae cynyddu amrywiaeth coetiroedd yn helpu i wella gwerth amgylcheddol coetiroedd a'u gallu i wrthsefyll plâu a 
chlefydau. 
 
Tan ganol y 1970au, roedd coedwigo yn canolbwyntio ar dir uchel ar roedd y dewis o rywogaethau'n gyfyngedig yno. Mae hyn wedi 
safoni'r dewis o rywogaethau yng nghoedwigoedd Prydain ac maent yn dibynnu'n drwm ar nifer cyfyngedig o rywogaethau. Mae 
cynnydd diweddar yn nifer y plâu a’r clefydau sydd wedi'u cyflwyno sy'n effeithio ar ein coed a'n coedwigoedd, ac effaith debygol 
newid yn yr hinsawdd, yn golygu nad yw rhai rhywogaethau pwysig (llarwydden, onnen, pinwydden Corsica) yn ddewisiadau posibl 
mwyach ac maent wedi creu'r angen i ystyried portffolio ehangach o rywogaethau fel elfen o strategaethau rheoli i addasu ein 
coedwigoedd a choetiroedd ar gyfer y dyfodol. 
 
Gan ystyried y materion hyn, mae angen i ni: 
 

• weithio gydag eraill i nodi rhywogaethau wrth gefn a genoteipiau gwydn i gymryd lle'r rhywogaethau sy'n cael eu heffeithio gan 
blâu a chlefydau nawr ac yn y dyfodol; 

 
• cynyddu amrywiaeth cyfansoddiad rhywogaethau a strwythurau cellïoedd i gynyddu gwydnwch coedwigoedd; 
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• asesu ystod ehangach o rywogaethau a tharddleoedd sy'n debygol o fod yn fwy addas i'r hinsawdd a ragwelir yn y dyfodol;  
 

• cynyddu sgiliau coedamaeth ymysg rheolwyr coetiroedd yng Nghymru i'w helpu i gynyddu amrywiaeth coetiroedd, a 
 

• gweithio gyda phlanhigfeydd coed i sicrhau eu bod yn cael digon o amser i gynhyrchu stoc plannu ar gyfer amrywiaeth 
ehangach o rywogaethau. 

 
• wrth gyflwyno rhywogaethau newydd o goed, neu ddefnyddio mwy o rywogaethau llai cyffredin, mae angen gwerthuso 

tystiolaeth ynghylch pa mor dueddol ydynt i blâu a chlefydau a'u gallu i gynhyrchu pren defnyddiol.    
 
 
Cyflawni  
Grŵp Llywio Iechyd Coed Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2013, fydd yn rheoli'r gwaith o gyflawni 
Strategaeth Iechyd Coed Cymru.  
 
Diben y Grŵp yw rhoi cyngor a chymorth i Lywodraeth Cymru wrth iddi lunio'i pholisi a datblygu ei hymateb strategol i achosion o blâu 
a chlefydau sy'n effeithio ar goed, yn cynnwys ystyried eu heffaith bosibl ar blanhigion yn yr amgylchedd ehangach. 
 
Mae manylion pellach am gylch gorchwyl ac aelodau'r grŵp, a'i berthynas â grwpiau perthnasol eraill, yn yr adran ar lywodraethu yn 
Atodiad 2. 
 
 



                Atodiad 1 
 
Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Mae'r angen am strategaeth glir ar gyfer rheoli pla neu glefyd penodol yn bwysicach na dim er mwyn gallu ymateb yn gyflym pan fo 
mwy o fygythiad o ymosodiad. Mae angen i'r strategaethau hyn ystyried canlyniadau amgylcheddol ac economaidd ehangach yr haint, 
yn hytrach na gweld rheoli plâu a chlefydau fel rhywbeth annibynnol ar bopeth arall. Ar ôl diffinio'r strategaeth, cyfrifoldeb yr holl 
sefydliadau sy'n ymwneud â choetiroedd yng Nghymru fydd ei gweithredu a chyflawni unrhyw ddyletswyddau statudol cysylltiedig. 
 
Mae dyletswydd gyffredinol ar Weinidogion Cymru I ystyried budd cenedlaethol cynnal ac ehangu adnoddau coedwigaeth yng 
Nghymru. Mae rheoli effaith plâu a chlefydau'n elfen allweddol o gyflawni'r ddyletswydd hon. 
 
Yn ogystal â'i gyfrifoldebau iechyd coed, mae dyletswydd statudol gyffredinol ar CNC i hyrwyddo buddiannau coedwigaeth, datblygu 
coedwigo a chynhyrchu a chyflenwi 
coed yng Nghymru a hybu'r gwaith o greu a chynnal cronfeydd wrth gefn digonol o goed sy'n tyfu.  
 
Mae adran 83 dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i ddiffinio'r trefniadau hyn wedi eu cytuno gan Weinidogion Cymru a'r 
Comisiynwyr Coedwigaeth ac mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth a Chyfoeth 
Naturiol Cymru yn disgrifio'u cyd-ddealltwriaeth o sut byddant yn cydweithredu i gyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau mewn perthynas ag 
iechyd coed yng Nghymru. 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb polisi dros iechyd coed yng Nghymru felly mae'r strategaeth hon ac unrhyw gynlluniau i fynd i'r 
afael â chlefydau penodol er mwyn rheoli pathogenau yng Nghymru yn eiddo iddi hi. Mae Tîm Amgylchedd Naturiol ac 
Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru'n gyfrifol am iechyd planhigion yng Nghymru ac mae'r Tîm Polisi Coedwigaeth yn arwain ar 
faterion iechyd coed.  
 
O 1 Ebrill 2013, mae swyddogaethau iechyd coed Gweinidogion Cymru wedi'u dirprwyo i'r Comisiynwyr Coedwigaeth a Chyfoeth 
Naturiol Cymru. Maent yn gyfrifol am wahanol swyddogaethau, fel y gwelir yn y siart llif yn Atodiad 3. 
 
Mae'r Comisiynwyr Coedwigaeth yn gyfrifol am swyddogaethau fel ag y maent yn berthnasol i fewnforio deunydd o drydydd gwledydd 
a symud deunydd i'r Undeb Ewropeaidd, yn cynnwys pasbortau planhigion a chofrestru masnachwyr coedwigaeth. 
 

5 
 



Mae'r ddau gorff yn gyfrifol am awdurdodi unigolion fel arolygwyr, ond at ddibenion gwahanol: mae'r rhai a awdurdodir gan y Comisiwn 
Coedwigaeth yn arolygu a gorfodi mewn perthynas â safleoedd masnachwyr coedwigaeth cofrestredig (cwmnïau sy'n mewnforio pren 
rhywogaethau coed a reolir i'r DU) ac mae'r rhai a awdurdodir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn arolygu a gorfodi safleoedd eraill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atodiad 2 
Llywodraethu 
 
Grŵp Llywio Iechyd Coed Cymru (WTHSG) 
 
Mae'r Grŵp yn rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar y materion canlynol:   
• Canfod ffyrdd o gynyddu gallu coed a choetiroedd (cyhoeddus a phreifat) i wrthsefyll plâu a chlefydau yn y tymor byr, canolig a 
hir; 
 
• Cysylltu â grwpiau eraill yn yr UE a Phrydain i adolygu bygythiad plâu a chlefydau newydd sy'n effeithio ar goed a phlanhigion 
cysylltiedig i Gymru fel y gall Llywodraeth Cymru gydgysylltu'r gwaith o ddatblygu cynlluniau i ymateb i blâu a chlefydau penodol; 
 
• Ystyried goblygiadau plâu a chlefydau ar adnoddau a chost strategaethau rheoli a pha mor hawdd ydynt i'w cyflawni; 
 
• Cydgysylltu camau gweithredu grwpiau strategol a gweithredol sy'n ymwneud â rheoli plâu a chlefydau coed yng Nghymru i 
sicrhau bod eu gwaith yn cyd-fynd ag anghenion Cymru. Mewn perthynas â rheoli Phytophthora ramorum, mae Tîm Ymateb 
Gweithredol Phytophthora (PORT) Cymru yn gyfrifol am argymell unrhyw newid yn y dull o reoli'r clefyd yng Nghymru i Grŵp Llywio 
Iechyd Coed Cymru ac am gysylltu â Thîm Rheoli Achosion (OMT) Prydain i sicrhau ei fod yn ymwybodol o'r sefyllfa yng Nghymru; 
 
• Nodi rhwystrau posibl fel diffyg rheolaethau mewnforio digonol i ddiogelu iechyd coed a choetiroedd ac awgrymu ffyrdd o 
ddatrys y rhwystrau hynny; 
 
• Meithrin sgiliau a gallu yng Nghymru i gefnogi gwaith arolygu, canfod a sganio'r gorwel mewn perthynas ag iechyd coed, yn 
cynnwys drwy gyfrwng hyfforddiant priodol a'r defnydd o wyddoniaeth dinasyddion; 
 
• Datblygu a monitro'r gwaith cynllunio ar gyfer digwyddiadau annisgwyl a'r trefniadau ar gyfer ymateb mewn argyfwng, ac 
argymell gwelliannau yn ôl yr angen; 
 
• Monitro'r broses o weithredu ymateb strategol Llywodraeth Cymru i blâu a chlefydau i sicrhau ei bod yn diwallu anghenion 
sector coedwigaeth Cymru (cyhoeddus a phreifat) a diogelu amgylchedd ehangach Cymru. 
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• Datblygu a chyflwyno Cynllun Cyfathrebu i hysbysu ac ymgysylltu â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a'r sector coedwigaeth 
ynglŷn â'r hyn mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu coed a choetiroedd. 
 
 
Mae'r Grŵp yn cael ei gadeirio gan Ddirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Tir, Natur a Choedwigaeth Llywodraeth Cymru, ac mae'n atebol i'r 
Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd.  
 
Mae'r ffeil pdf sydd ynghlwm yn dangos safle'r grŵp yn y strwythur llywodraethu ar gyfer rheoli iechyd coed ym Mhrydain. 
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Atodiad 3 

 
Dyletswyddau a swyddogaethau Gweinidogion Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth a CNC mewn perthynas ag Iechyd 

Planhigion/Coed yng Nghymru 
 

Dyletswyddau a Swyddogaethau Gweinidogion Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud ag 
Iechyd Planhigion/Coed yng Nghymru 

 
Corff Adnoddau Naturiol Cymru 

Dyletswyddau a swyddogaethau statudol o dan 
Ddeddf Coedwigaeth 1967 

 
 

 
 
 
 

Ystad Goed Cymru 
o pŵer i reoli tir o dan awdurdod 

Gweinidogion Cymru at ddibenion ei 
swyddogaethau; 

o yn gallu caffael neu waredu tir fel asiant 
Gweinidogion Cymru yn unig, yn amodol ar 
gyfyngiadau trefniant adran 83; 

o mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd 
gyffredinol i ystyried budd y genedl wrth 
gynnal ac ehangu adnoddau coedwigaeth 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyletswydd Gyffredinol 
o hyrwyddo buddiannau  

coedwigaeth, datblygu coedwigo 
a chynhyrchu a chyflenwi pren 
yng Nghymru; 

o hyrwyddo a chynnal stociau 
digonol o goed sy’n tyfu 

 
 
 
 
 
 
 Ymrwymiadau Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb 2000/29/EC – mesurau 
yn erbyn cyflwyno a lledu plâu a 

chlefydau iechyd planhigion. 

Deddfwriaeth Ddomestig 
Deddf Iechyd Planhigion 1967 – 
Deddf fframwaith i reoli plâu a 
chlefydau mewn coed, llwyni ac ati. 

Iechyd Planhigion 



 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Annex 3 
          Annex 3 
 
 
 
 
                                                                     Atodiad 3 
           
 

Coed a Phren Coedwigoedd Planhigion Eraill 

Gorchymyn Iechyd Planhigion 
(Coedwigaeth) 2005 

o Gweinidogion Cymru yw’r “awdurdod 
priodol” bellach  

o trefniadau adran 83* ar waith gyda’r 
Comisiwn Coedwigaeth a CNC i 
weithredu swyddogaethau 
Gweinidogion Cymru .   

o archwiliad gan Dîm Iechyd Planhigion y 
Comisiwn Coedwigaeth 

o egw ithredu darpariaethau pontio 
Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol 

o arolygydd yn cyhoeddi bod angen i berchennog/deilydd tir ladd coed sydd wedi’u 
heintio; 

o mae methu â chydymffurfio yn drosedd sy’n arwain at ddirwy o hyd at £5,000; 
o mae arolygydd y Comisiwn Coedwigaeth neu Cyfoeth Naturiol Cymru  

cymeradwy yn gallu diwygio neu ddileu hysbysiadau; 
o mae’n rhaid i’r penderfyniad gydymffurfio ag egwyddorion cyfraith gyhoeddus 

(rhesymol, rhesymegol ac ati); 
o gall rheoli’r clefyd drwy ddefnyddio Hysbysiad gael ei negyddu gan ledaeniad 

cyflym y clefyd; 
o rheolaeth amgen i gyfyngu ar symudiad rhisgl a phren sydd wedi’u heintio. 

Rheoliadau Iechyd Planhigion 
o yr un rheoliadau yng Nghymru a Lloegr 
o yr un drefn ag ar gyfer iechyd coed; 
o archwilio, ymchwilio a gorfodi; 
o arolygiaeth Iechyd Planhigion a Hadau 

FERA; 
o gweithredu yng Nghymru o dan drefniant 

adran 83  

Is-ddeddfwriaeth – Dwy Drefn: 
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Problemau Iechyd Coed Cyfredol a Bygythiadau'r Dyfodol 
 

1. Y mwyaf actif ar hyn o bryd ac yn broblem ddifrifol 
 

• Mae’r genera Phytophthora ('dinistrydd planhigion' yn yr iaith Roegaidd) sydd wedi cael effaith fwyfwy sylweddol ar 
ecosystemau coedwig Ewrop dros y ddau ddegawd diwethaf yn destun pryder arbennig yng Nghymru ar hyn o bryd. 

 
• Yng Nghymru mae P ramorum wedi lledaenu'n gyflym yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn y llarwydden, cymaint felly fel bod 

disgwyl i bron bob llarwydden yng Nghymru gael ei heintio. Mae Tîm Ymateb Gweithredol Phytophthora (PORT) Cymru yn 
gyfrifol am gynghori Grŵp Llywio Iechyd Coed Cymru ar gyflawni strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli'r clefyd hwn 
yng Nghymru ac argymell unrhyw newid yn y dull gweithredu yn dibynnu ar safle'r clefyd. 

 
• Nid yw clefyd Chalara fraxinea coed ynn yn achosi cymaint o ddifrod yng Nghymru ac y mae mewn rhannau eraill o'r DU ar hyn 

o bryd. Er hynny, mae posibilrwydd y gallai gael fwy effaith ar ein coetiroedd. Mae yna Gynllun Rheoli Chalara ar gyfer Cymru 
ac mae Grŵp Llywio Iechyd Coed Cymru yn ei adolygu pan fo sefyllfa'r clefyd yn newid.  

 
2. Bygythiadau sefydledig i iechyd coed sy'n sefydlog ac yn cael eu rheoli fel mater o drefn ar hyn o bryd ond a allai 

newid yn sgil newid yn yr hinsawdd neu'r tywydd. 
 

• Mae Malltod Nodwyddau Band Coch (a achosir gan ffwng Dothistroma septosporum) yn achosi pryder cynyddol ac mae wedi 
cael effaith ar ardaloedd eang o Brydain, ar goed pinwydd Corsica'n bennaf, ond ar rywogaethau eraill o goed pinwydd hefyd. 
Gallai fod yn fwy difrifol yng Nghymru yn y dyfodol. Mae'n achosi nodwyddau i gwympo cyn amser, gan leihau cnydau ac, mewn 
achosion difrifol, mae'r coed yn marw. Gellir ei reoli drwy arferion teneuo da. 

 
• Mae'r gwiddonyn Pinwydd Mawr (Hylobius abietes) a rhywogaethau Hylastes  yn broblemau arbennig sy'n gysylltiedig â 

systemau llwyrgwympo ac ailstocio, ac maent yn effeithio ar bob rhywogaeth o goed conwydd. Gyda'i gilydd, dyma'r plâu mwyaf 
difrifol sy'n effeithio ar goed sydd newydd eu plannu yng Nghymru. Dylai rheolwyr coetiroedd ddefnyddio dulliau rheoli 
coedwigoedd integredig er mwyn defnyddio llai o gemegion a strategaethau anghemegol sy'n amddiffyn rhag Hylobius os ydynt 
yn ddibynadwy ac yn gost-effeithiol. 

 



• Mae'r chwilen rhisgl sbriws fawr (Dendroctonus micans) yn bla sydd wedi ennill ei blwyf yng ngorllewin Prydain. Cafodd ei 
gyflwyno'n ddamweiniol o gyfandir Ewrop. Y sbriwsen yw'r pwysicaf o'n rhywogaethau coed masnachol a byddai rheoli'r pla 
hwn yn brif flaenoriaeth os nad yw'r mesurau rheoli cyfredol yn parhau i leihau ei effaith. 

 
• Ceir nifer o rywogaethau Phytophthora ym Mhrydain ac maent yn creu problemau i amrywiaeth o rywogaethau planhigion/coed 

e.e. P cinnamomi a P cambivora. 
 

3. Bygythiadau newydd i iechyd planhigion a allai fod yn ddifrifol iawn rywbryd yn y dyfodol 
 

• Mae Dirywiad Aciwt Coed Derw (AOD) yn effeithio ar ddwy o rywogaethau derw brodorol Prydain. Fe’i ceir mewn coed aeddfed 
yng nghanolbarth Lloegr ond mae'n lledaenu i ardaloedd ehangach. Nid oes dealltwriaeth o'r hyn sy'n ei achosi felly nid yw'n 
destun rheoleiddio ar hyn o bryd. 

 
• Mae Chwilen Hirgorn Asia a'r Chwilen Hirgorn Sitrws yn tyllu i mewn i'r pren ac maent yn ymosod ar amrywiaeth eang o goed 

collddail, yn enwedig rhywogaethau Acer. Mae achosion yn yr Eidal a'r Iseldiroedd ar hyn o bryd. Bu ymdrechion i ymdrin ag 
achos yn Ne-orllewin Lloegr yn llwyddiannus. 

 
• Wrth i'r hinsawdd fynd yn fwy ffafriol (gaeafau gwlypach a mwynach) gallai achosion o'r gwyfyn ymdeithiwr y derw 

Thaumetopoea processionea, siobyn y sipsi Lymantria dispar a'r chwilen rhisgl sbriws Ewropeaidd Ips typographus (pla sbriws 
a allai fod yn ddifrifol iawn yng Nghymru) olygu bod angen cymryd camau ar frys. 

 
 
Mae Cynllun Wrth Gefn Generig wedi'i baratoi sy'n disgrifio sut mae Llywodraeth Cymru'n gweithio  gyda phartneriaid fel y Comisiwn 
Coedwigaeth a Forest Research i nodi ac ymateb i fygythiad plâu a chlefydau coed newydd yng Nghymru. 
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