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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’n 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 ac ein gobaith yw y bydd
yr holl sefydliadau blaen a chefnogol yn ymddwyn yn debyg.

Felly’r brif gynulleidfa arfaethedig ar gyfer y Safbwyntiau Polisi hyn yw’r rhai sy’n gyfrifol am ddatblygu
polisïau a'u rhoi 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, neu mewn Coetiroedd i Gymru yn ei gyfanrwydd.

1: Cyflwyniad
1.1 Nodau ac amcanion

Mae ein safbwynt ar ddŵr a phriddoedd yn cynnwys yr elfennau allweddol canlynol:

• Mae rheoli coetiroedd yn cyflawni safonau uchel o stiwardiaeth amgylcheddol lle caiff ansawdd dŵr, 
adnoddau dŵr, adnoddau priddoedd, carbon priddoedd a swyddogaeth priddoedd eu diogelu a’u gwella

• Deuir a mwy o goetiroedd sy’n bodoli eisoes o dan reolaeth briodol a chynaliadwy ac mae’n cyflawni 
gwasanaethau ecosystem o ansawdd uchel, yn enwedig mewn dalgylchoedd sydd mewn perygl o fethu
cyrraedd statws ecolegol a chemegol da

• Mae coetiroedd a choed yn cael eu hintegreiddio’n well i arferion rheoli tir ehangach (yn enwedig 
amaethyddiaeth) lle mae coetiroedd a choed newydd yn cynorthwyo gwasanaethau a swyddogaethau 
amgylcheddol, dŵr a phridd gwell (gan gynnwys ardaloedd trefol)

• Defnyddir coetiroedd a choed yn fwy eang fel dewis rheoli tir cadarnhaol ar gyfer rheoli’r perygl o lifogydd 

Nodau’r Safbwynt Polisi hwn yw:

• Cefnogi datblygiad rhaglenni gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a sefydliadau eraill yn unol â’r themâu 
Coetiroedd a Choed Cymru, Ansawdd Amgylcheddol ac Ymateb i Newid yn yr Hinsawdd a gynhwysir yn 
strategaeth Coetiroedd i Gymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru1

• Cefnogi defnydd o goed a choetiroedd wrth gyflawni agenda Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) 
ynghylch adnoddau dŵr a phriddoedd, eu hansawdd, diogelwch a’u rheolaeth

• Cefnogi rheoli coetiroedd a choed i gynnal cyflawniad tymor hir o ecosystemau, nwyddau 
a gwasanaethau o ansawdd uchel 

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-7GDE7A
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-7GDE7A


6
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Mae’r diagram yn Atodiad 1 yn dangos safle’r Safbwynt Polisi hwn yn yr hierarchaeth bolisi 
o safbwyntiau LlCC a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Yn ogystal â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, mae’r gynulleidfa darged ar gyfer y Safbwynt Polisi hwn yn
cynnwys perchnogion a rheolwyr coetiroedd, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (AAC), Cyngor Cefn Gwlad
Cymru, Awdurdodau Lleol, cynllunwyr defnyddio tir a sefydliadau cyhoeddus eraill, y sector gwirfoddol a
sefydliadau cymorth eraill sydd â swyddogaeth o ran diogelu a rheoli dŵr a phriddoedd yng Nghymru.

1.2 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

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 hisafu. Cynhwysir crynodeb o dystiolaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn perthynas
â’r safbwynt polisi hwn ar ddŵr a phriddoedd a choetiroedd a choed yng Nghymru yn Atodiad 2.

1.3 Gyrwyr polisi

1.3.1 Dŵr

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr2

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Ewrop yw’r fframwaith strategol i gyflawni rheolaeth gynaliadwy o ddŵr ar
draws holl Aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd. Nod cyffredinol y Gyfarwyddeb yw cyflawni ‘statws
da’ o leiaf erbyn 2015. (Ar hyn o bryd, rhwng 25% a 30% o ardaloedd dyfrol Cymru yn unig sy’n debygol o
fodloni statws da neu uchel erbyn 2015.) Defnyddir pum prif faes i fonitro’r targedau a osodwyd:

1.   Cyflawni statws cemegol ac ecolegol da ym mhob dŵr wyneb, dŵr daear, gwlypdiroedd sy’n 
ddibynnol ar ddŵr daear ac ardaloedd a warchodir

2.   Atal dirywiad mewn ansawdd ac adnoddau dŵr

3.   Atal, gostwng a chyfyngu ar lygredd

4.   Hyrwyddo defnydd cynaliadwy o ddŵr

5.    Lliniaru effeithiau llifogydd a sychderau

Mae AAC wedi nodi dalgylchoedd ac ardaloedd dyfrol sydd ‘mewn perygl’ o fethu â bodloni’r amcanion
hyn. Mireiniwyd a chytunwyd ar Raglenni o Fesurau i leihau’r pwysau ar yr amgylchedd dŵr ar draws tair
ardal basn afon: Dyfrdwy, Gorllewin Cymru a Hafren. Nodwyd nifer o bwysau allweddol ar gyfer coetiroedd
a’u rheoli gan gynnwys asideiddio, gwaddodi, plaleiddiaid, maeth-gyfoethog ac effeithiau coedwigoedd ar
lif nentydd a chynnyrch dŵr. Cydnabyddir bod rhan gan goed a choetiroedd i’w chwarae i ddarparu
atebion rheoli tir mewn dalgylchoedd uchaf eu blaenoriaeth.

Mae nifer o epil gyfarwyddebau gan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gan gynnwys Cyfarwyddeb y
Comisiwn Ewropeaidd ynghylch Asesu a Rheoli’r Perygl o Lifogydd (cyfeirir ati fel arfer fel y Gyfarwyddeb
Lifogydd) a diweddariad i’r gyfarwyddeb nitradau sy’n cyfyngu ar faint o nitrad a ganiateir mewn dŵr
wyneb a dŵr daear. Er nad yw rheoliadau sy’n berthnasol i Barthau Perygl Nitradau yn cynnwys
coedwigoedd, mae’r Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr yn argymell cadw at y cyfyngiadau ar nitradau sy’n
gymwys yn y parthau hyn. Bwriedir bod synergedd agos rhwng cynlluniau gweithredu ar gyfer basnau
afonydd, y perygl o lifogydd a rheoli nitradau.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Datganiad safbwynt strategol Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai (DESH) ynghylch dŵr3

Mae DESH wedi cynhyrchu datganiad safbwynt strategol ynghylch dŵr sy’n nodi’r cyfleoedd, heriau a’r
blaenoriaethau i Gynulliad Cymru o ran rheoli dŵr a darparu gwasanaethau dŵr mewn hinsawdd sy’n
newid. Er ei fod yn canolbwyntio ar y diwydiant dŵr, mae’n cynnwys argymhellion am reoli tir mewn
cydweithrediad â’r Adran Materion Gwledig (DRA)

Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylchoedd4 (CFMP)

Cynlluniau strategol tymor hir yw CFMP sy’n darparu ymateb ar sail polisi i reoli’r perygl o lifogydd gan
ddefnyddio tystiolaeth gyfredol o lifogydd ynghyd â rhagfynegiadau ynghylch llifogydd oherwydd
hinsawdd sy’n newid. Maent yn ymateb i’r amcanion a’r ymrwymiadau a nodir yng Nghyfarwyddeb
Llifogydd y CE. Mae deg ardal CFMP yng Nghymru, gweler Map 1 (rheolir Hafren o Loegr). Gweithrediad
generig sy’n ymddangos yw swyddogaeth gadarnhaol coed a choetiroedd mewn systemau draenio
cynaliadwy ac yn arwydd ar gyfer penderfyniadau rheoli tir yn y dyfodol i wella draenio cynaliadwy
mewn ardaloedd gwledig. Nid yw elfennau ’cynllun gweithredu’ y CFMP yn ddigon manwl i wneud
penderfyniadau ar y defnydd o dir ar sail dalgylch, ond cydnabyddir y bydd coetiroedd newydd priodol a
thargedig yn un o’r dewisiadau i reoli’r perygl o lifogydd mewn dalgylchoedd penodol yn nes ymlaen.

Mae CCC wedi cynhyrchu ‘map cyfleoedd’ lle mae gan goetiroedd y gallu i leihau’r perygl o lifogydd
mewn dalgylchoedd â blaenoriaeth. Ynghyd ag ymchwil modelu, mireinir y map ymhellach i fodelu
ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer coetiroedd newydd (e.e. atgyfnerthu coetiroedd brodorol) a thrwy
eithrio ardaloedd sy’n anaddas ar gyfer creu coetiroedd (e.e. diogelu safle gwarchod natur a
hanesyddol). Felly, cynhwysir coetiroedd newydd yn y cymysgedd o ddewisiadau rheoli’r perygl o
lifogydd yn unol â strategaethau CFMP Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Polisi a chynlluniau Asiantaeth yr Amgylchedd: Dŵr i bobl a’r amgylchedd5

Mae’r strategaeth hon ar gyfer Cymru a Lloegr yn cynnwys cyfres o weithredoedd y cred Asiantaeth yr
Amgylchedd fod angen eu cyflawni er mwyn darparu cyflenwad dŵr sicr a gwarchod yr amgylchedd.
Maent yn disodli’r strategaeth Adnoddau Dŵr ar gyfer y Dyfodol6 a gynhyrchwyd ym mis Mawrth 2001. 

Glastir

Mae adolygiad Echel 2 wedi arfarnu cryfderau a gwendidau’r cynlluniau cymell a chymorth rheoli tir
presennol, gan gynnwys Coetiroedd Gwell i Gymru na fydd yn derbyn ceisiadau newydd ar ôl diwedd
2010. Mae’r arfarniad yn seiliedig ar ganlyniadau a gynigiwyd ar gyfer yr amgylchedd a nodir yn
Strategaeth Amgylchedd Cymru7 sy’n argymell mwy o integreiddio rhwng cynlluniau ac angen
ailstrwythuro i fodloni gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Cyhoeddodd y Gweinidog dros Faterion
Gwledig gynllun amaeth-amgylchedd arfaethedig newydd ar gyfer Cymru gyfan o’r enw Glastir. Mae
canlyniadau strategol ynghylch priddoedd a dŵr wedi’u cytuno ar gyfer y cynllun newydd  ac yn ogystal,
cynllunnir lefelau uwch o gymhellion ar gyfer cyflawniadau mwy lleol ac mae’n bosibl y defnyddir
ymagwedd ar sail dalgylch.

Cynlluniau Rheoli Echdynnu Dalgylch8 (CAMS)

Strategaethau ar gyfer rheoli adnoddau dŵr ar lefel leol ac asesu argaeledd adnoddau dŵr yn ein
hafonydd a dŵr wyneb yw CAMS. Maent yn cynnwys strategaethau trwyddedu echdynnu ac yn llywio
Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd. Mae 18 CAMS yng Nghymru a chwblhawyd y cylch cyntaf ym mis
Mawrth 2008.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Map 1: Ardaloedd Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch, Asiantaeth yr Amgylchedd yng
Nghymru. Rheolir CFMP Hafren gan Loegr 

Conwy a Chlwyd

Dyfrdwy

Cymoedd Dwyrain Cymru

Llwchwr i Daf

Gogledd-orllewin Cymru

Ogwr Tawe (gan gynnwys Ddawen a Thregatwg)

Afonydd Sir Benfro a Cheredigion

Hafren

Taf ac Elái

Gwy ac Wysg

Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylch, Asiantaeth yr Amgylchedd

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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1.3.2 Pridd

Cyfarwyddeb Fframwaith Pridd Ewrop9

Amcan cyffredinol y Gyfarwyddeb hon yw gwarchod pridd a gwneud defnydd cynaliadwy ohono. Mae
coetiroedd yn chwarae rhan allweddol yn rheoli, ffurfio a gwarchod pridd. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw
gytundeb ffurfiol ynghylch y fframwaith ac roedd y DU yn gwrthwynebu ei fabwysiadu gan gyfeirio at
gryfder y sylfaen wybodaeth gyfredol a’r mesurau gwarchod a oedd ar gael ym Mhrydain. Fodd bynnag,
mae’r egwyddor arweiniol ar gyfer y gyfarwyddeb fel a ganlyn:

• Atal unrhyw ddirywiad pellach o bridd a chynnal ei swyddogaethau

• Adfer pridd a ddirywiwyd i lefel o swyddogaeth sy’n gyson â’r defnydd cyfredol neu’r defnydd 
a fwriadwyd o leiaf, gan ystyried y goblygiadau i adfer y pridd o ran y gost

Cynllun Gweithredu Pridd Cymru10

Mae’r ddogfen ymgynghori ar Gynllun arfaethedig Gweithredu Pridd Cymru yn cydnabod yr angen i
asesu’r rhan y gall coed a choetiroedd eu chwarae i reoli’r perygl o lifogydd, llygredd ymledol ac erydu
pridd yn arolwg Echel 2 o gynlluniau amaeth-amgylcheddol. 

Polisi a chynlluniau Asiantaeth yr Amgylchedd

Ym mis Hydref 2007, lansiodd Asiantaeth yr Amgylchedd ‘Pridd: adnodd gwerthfawr’11, sef strategaeth 
ar gyfer gwarchod, rheoli ac adfer pridd. Er mai bwriad y strategaeth oedd cynorthwyo Asiantaeth yr
Amgylchedd i ymgymryd â’i swyddogaethau a’i dyletswyddau am bridd yn effeithlon ac yn effeithiol,
mae'n tynnu sylw at yr heriau i bridd, ac mae pob un ohonynt yn berthnasol o ran rheoli pridd mewn
coetiroedd:

• Integreiddio rheoli aer, dŵr a phridd

• Mynd i’r afael ag effeithiau amaethyddiaeth

• Gwarchod priddoedd yn yr amgylchedd adeiledig

• Deall bioamrywiaeth pridd

• Gwella’r sylfaen wybodaeth a’r camau gweithredu i’w cymryd

Mae’r camau gweithredu a flaenoriaethwyd yn cynnwys rheoli carbon organig priddoedd, systemau
draenio cynaliadwy mewn ardaloedd trefol a gwledig, cysylltu rheoli’r perygl o lifogydd â materion sy’n
ymwneud â rheoli tir a gwella’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth am briddoedd a’u rheoli. Ceir proffil o’r
defnydd o goetiroedd i reoli gwaddodi ac mae’r strategaeth yn ceisio nodi sut y gallai troi tir yn goetir
wella rheoli tir a lle y gall coetiroedd newydd gynorthwyo fwyaf o ran rheoli erydu.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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1.3.3 Yr Amgylchedd 

Strategaeth Amgylchedd Cymru 

Strategaeth tymor hir Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer amgylchedd Cymru yw Strategaeth
Amgylchedd Cymru sy’n gosod cyfeiriad strategol ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf. Mae’r strategaeth yn
gwneud ymrwymiadau cryf ar gyfer adnoddau dŵr, defnydd effeithlon ohono, ansawdd dŵr yfed,
rheoli’r perygl o lifogydd, ansawdd dŵr a rheoli llygredd ymledol. Geir cyswllt pwysig rhwng amgylchedd
dŵr gwell ac ymrwymiadau bioamrywiaeth y Strategaeth. Cyfeirir at integreiddio gwell o reoli cefn gwlad
a chymorth ar gyfer datrysiadau arloesol. Mae’r Cynllun Gweithredu treigl perthnasol yn cynnwys nifer o
weithrediadau lle mae coetiroedd a choed yn cyfrannu’n uniongyrchol i’w cyflawni - gan gynnwys: mynd
i’r afael â newid yn yr hinsawdd, defnydd cynaliadwy o adnoddau, bioamrywiaeth a thirwedd nodedig,
gwella amgylchedd lleol (gan gynnwys ardaloedd trefol a mynediad at fannau gwyrdd) a lleihau
peryglon i’r amgylchedd.

Mae mwy na 20 o ganlyniadau sy’n berthnasol i’r safbwynt polisi hwn a gynhwysir yn y Strategaeth gan
gynnwys y canlynol: 

• Deallir swyddogaethau a chyfrifoldebau sefydliadau gan arwain at integreiddio gwell ar gyfer 
cyflawni gwarchod a gwella’r amgylchedd

• Rheolir adnoddau dŵr yn gynaliadwy gan fodloni anghenion y gymdeithas heb achosi difrod 
i’r amgylchedd

• Rheolir pridd i warchod ei allu i gefnogi planhigion ac anifeiliaid, i storio carbon a darparu 
gwasanaethau ecosystem pwysig eraill

• Mae mesurau priodol ar waith i reoli’r perygl o lifogydd o afonydd a’r môr ac i gynorthwyo addasu 
i effeithiau newid yn yr hinsawdd

• Mae lleihad mewn llygredd aer yn arwain at gynnydd mewn disgwyliad oes a gwarchod ecolegol

• Mae ansawdd ein dyfroedd daear, afonydd, llynnoedd a dyfroedd arfordirol yn cael ei gynnal 
a’i wella 

• Deellir llygredd ymledol yn well a chymerir camau i’w leihau a’i rheoli

Cynllun Gwaith Bioamrywiaeth y DU12 a Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru13

Fframwaith y DU yw Cynllun Gwaith Bioamrywiaeth y DU sy’n cyflwyno’r Confensiwn ar Amrywiaeth
Biolegol14. Mae’n cynnwys cynlluniau gweithredu i warchod a gwella cynefinoedd a rhywogaethau 
sy’n brif destun cadwraeth. Mae Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru yn tanategu Cynllun Gwaith
Bioamrywiaeth y DU a chanlyniadau Strategaeth Amgylcheddol Cymru ar gyfer bioamrywiaeth ac yn
darparu man cyffredin i bawb a wnelont â gweithredu am gynyddu bioamrywiaeth. CCC yw’r prif bartner
ar gyfer cyfres o Gynlluniau Gweithredu Cynefinoedd coetiroedd brodorol ac mae ganddo gyfraniad
sylweddol i’w wneud i oroesiad tymor hir llawer o rywogaethau sy’n ddibynnol ar goetiroedd. Mae
rheolaeth briodol o ddŵr a phriddoedd mewn coetiroedd yn chwarae rhan hanfodol i warchod a rheoli
cynefinoedd a rhywogaethau. Mae cysylltiadau rhwng safonau stiwardio’r amgylchedd mewn
gweithrediadau rheoli coetiroedd a’r rhagolygon tymor hir ar gyfer rhywogaeth sy’n ddibynnol ar ddŵr
fel y fisglen berlog, y dwrgi a physgod salmonid.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
http://wales.gov.uk/strategy/strategies/environment/e.pdf?lang=en&ts=4
http://wales.gov.uk/strategy/strategies/environment/e.pdf?lang=en&ts=4
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1.3.4 Strategaeth Coetiroedd i Gymru

Mae Coetiroedd i Gymru1 yn cynnwys nifer o amcanion perthnasol ar gyfer coetiroedd a choed sy’n
bodoli eisoes a rhai newydd i gyfrannu i reoli dŵr a phridd. Bwriadwn gyflawni’r amcanion hyn drwy:

• Sicrhau bod rheoli’r coetiroedd presennol yn cyfrannu’n llawn i ddiogelu a chadwraeth dŵr a phridd

• Annog ymagwedd fwy strategol ac integredig i benderfyniadau ynghylch y defnydd o dir a 
gweithrediadau rheoli tir fel y gall coetiroedd chwarae eu rhan lawn i wella ansawdd yr amgylchedd 
ac yn enwedig adnoddau dŵr a phridd yng Nghymru

• Cefnogi’r defnydd o goetiroedd a choed lle y bo’n briodol, i leihau llif dŵr ffo o ddŵr wyneb 
dalgylchoedd uwch ein hafonydd

• Annog i goetiroedd gael eu rheoli neu eu creu fel rhan o fesurau i ymdrin â’r cynnydd yn y perygl 
o lifogydd yn nyfroedd isaf afonydd 

• Hyrwyddo’r pwysigrwydd o goed unigol mewn ardaloedd gwledig a threfol fel ei gilydd

1.3.5 Rheolaeth Coedwigoedd Cynaliadwy

Safon Coedwigaeth y DU15

Mae’r Safon yn ystyried agweddau allweddol ar reolaeth coedwigoedd cynaliadwy: priddoedd, dŵr, aer,
cynhyrchiant pren, amrywiaeth biolegol, y gweithlu, cymunedau, treftadaeth a thirweddau. Mae’r meini
prawf ar gyfer rheolaeth gynaliadwy o ddŵr a phriddoedd mewn coedwigoedd yn cynnwys:

• Cynnal a chadw swyddogaeth diogelu mewn rheoli coedwigoedd (pridd a dŵr yn benodol) 
a’u gwella lle bo’n briodol

• Diogelu a gwella ansawdd dŵr, cynnal lefelau dŵr uwchben unrhyw lefel gritigol ac amherir ar 
batrymau gollyngiad dŵr yn unig pan na ellir osgoi hynny a bod yr holl opsiynau wedi’u harchwilio

• Bod cyflwr pridd y goedwig yn sefydlog neu’n gwella tuag at fod yn fwy sefydlog (ac nid yw hyn 
yn niweidiol i gynefinoedd lled-naturiol pwysig)

Mae’r Comisiwn Coedwigaeth wedi cyhoeddi cyfres o Ganllawiau i gefnogi Safon Coedwigaeth y DU.
Cynhyrchwyd pedwerydd rhifyn Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr16 yn 2003, ac fe’i datblygwyd mewn
partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd, Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban, Cydbwyllgor
Cadwraeth Natur a Gwasanaeth yr Amgylchedd a Threftadaeth Gogledd Iwerddon. Caiff y pumed rhifyn
ei gyhoeddi yn 2010. Mae’r canllawiau yn cynrychioli diwedd blynyddoedd o brofiad ac ymchwil, ers
cyhoeddi’r rhifyn cyntaf ym 1988. Tanategir y Canllawiau gan lenyddiaeth arfer gorau, ymchwil,
hyfforddiant, methodoleg asesu risg, cynllunio safleoedd ac archwilio ar gyfer gweithgareddau
coedwigoedd unigol.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Dangosyddion coedwigaeth cynaliadwy y DU17

Fframwaith y DU yw Cynllun Gwaith Bioamrywiaeth y DU sy’n cyflwyno’r Confensiwn ar Amrywiaeth
Biolegol14. Mae’n cynnwys cynlluniau gweithredu i warchod a gwella cynefinoedd a rhywogaethau sy’n
brif destun cadwraeth. Mae Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru yn tanategu Cynllun Gwaith
Bioamrywiaeth y DU a chanlyniadau Strategaeth Amgylcheddol Cymru ar gyfer bioamrywiaeth ac yn
darparu man cyffredin i bawb a wnelont â gweithredu am gynyddu bioamrywiaeth. CCC yw’r prif bartner
ar gyfer cyfres o Gynlluniau Gweithredu Cynefinoedd coetiroedd brodorol ac mae ganddo gyfraniad
sylweddol i’w wneud i oroesiad tymor hir llawer o rywogaethau sy’n ddibynnol ar goetiroedd. Mae
rheolaeth briodol o ddŵr a phriddoedd mewn coetiroedd yn chwarae rhan hanfodol i warchod a rheoli
cynefinoedd a rhywogaethau. Mae cysylltiadau rhwng safonau stiwardio’r amgylchedd mewn
gweithrediadau rheoli coetiroedd a’r rhagolygon tymor hir ar gyfer rhywogaeth sy’n ddibynnol ar ddŵr
fel y fisglen berlog, y dwrgi a physgod salmonid.

Safon Sicrhau Coetir y DU18

Safon ardystio annibynnol yw UKWAS i ddilysu rheoli cynaliadwy o goetiroedd yn y DU. Fe’i llunnir i
ddarparu un safon gyffredin i’w defnyddio mewn rhaglenni ardystio coedwigoedd sy’n gweithredu yn y
DU. Mae’r rhaglen ardystio yn darparu ffordd i sicrhau prynwyr a defnyddwyr bod pren a chynhyrchion
pren yn dod o goetiroedd a reolir yn gynaliadwy. Mae UKWAS yn hyrwyddo mesurau lluosog i warchod
a gwella’r amgylchedd dŵr a phridd o dan adrannau sy’n cynnwys cynllunio a dylunio, gweithredu,
gwarchod a chynnal a bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem.

Crynodeb o’r gyrwyr

Gyda’i gilydd, mae’r Gyrwyr Polisi yn rhoi cyfeiriad clir i:

• Ddiogelu a gwella ansawdd dŵr

• Diogelu adnoddau dŵr yn enwedig mewn hinsawdd sy’n newid

• Diogelu a gwella adnoddau, cyflwr a swyddogaethau pridd

• Integreiddio coed newydd a chreu coetiroedd newydd yn llawn i reolaeth tir ehangach 
yn yr amgylchedd gwledig a threfol ar gyfer ystod o fuddion amgylcheddol a chymdeithasol

• Lleihau, lle bynnag y bo modd, lle bo coetiroedd yn rhoi pwysau ar yr amgylchedd, a dylid mynd 
i’r afael yn gyntaf â’r dalgylchoedd hynny sydd yn y dosbarth ‘mewn perygl’

• Annog plannu coed lle y gellir dangos bod coetiroedd yn darparu buddion ecosystem tymor hir

• Yr angen i reoli coetiroedd a choed er mwyn lliniaru’r effaith o newid yn yr hinsawdd a chynnal 
a gwella Cymru i addasu i newid yn yr hinsawdd

• Hyrwyddo coetiroedd a choed yn arfer rheoli tir i leihau’r perygl o lifogydd a llygredd ymledol

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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2: Cefndir
2.1 Swyddogaeth coetiroedd

Crynodeb yw’r canlynol o dystiolaeth ymchwil am swyddogaeth gadarnhaol coetiroedd a choed ar reolaeth 
a swyddogaethau dŵr a phridd.

2.1.1 Cyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd

Mae’r berthynas rhwng coetiroedd, dŵr a’r newid yn yr hinsawdd a ragwelir yn gymhleth ac yn ansicr19. Fodd
bynnag, derbynnir yn gyffredinol y gallai hafau twymach, sychach a thymor tyfu estynedig olygu defnyddio mwy 
o ddŵr coedwig i raddau mwy na defnyddiau eraill o dir. Gallai newid ym mhatrymau glawio effeithio ar y
crynodiad o lygryddion a ragdorrwyd gan goetiroedd er nad yw’n glir beth fydd yr effeithiau (cadarnhaol neu
negyddol) ar ansawdd dŵr. Bydd y newidiadau hyn ym mhatrymau glawio yn achosi newidiadau yn statws
maeth pridd oherwydd cynnydd mewn trwytholchi a chyfrannu hefyd i golli carbon yn y pridd o bosibl. Gallai
newid ym mhatrymau glawio a chynnydd yn y perygl o ddigwyddiadau gwyntoedd eithafol yn cynyddu’r pwysau
ar adnoddau pridd drwy’r perygl o erydu, coed a ddiwreiddir neu a dorrir gan wynt a gwaddodi yn enwedig ar ôl
cael gwared ar goed.

Awgryma ymchwil20 fod gan goetiroedd ran i’w chwarae i gyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd o ran:

• Lliniaru llifogydd (rheoli’r risg o gynhyrchu a chludo llifogydd)21

• Lleihau’r pwysau thermal yn amgylcheddau gwledig a threfol, diogelu nifer pysgod a chreaduriaid 
di-asgwrn-cefn22

• Cyfyngu ar y perygl cynyddol o waddodion a llygryddion23 o ddefnyddiau eraill o dir yn wyneb digwyddiadau 
tywydd eithafol a newid i batrymau sychder a glawio

• Dod â buddion cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach - er enghraifft mwy o hygyrchedd i hamdden 
gysgodol a buddiant bioamrywiaeth drwy greu / adfer coetiroedd gwlyb a gwlypdiroedd24

• Diogelu statws maethol pridd, atal erydu’r pridd, cynnal a gwella storio carbon25

• Lleihau effaith gwlypter cynyddol pridd yn y gaeaf a dyfrlawni priddoedd drwy reolaeth coedwigoedd cynaliadwy26

2.1.2 Lliniaru llifogydd drwy ddefnyddio coetiroedd graddfa fferm

Efallai mai defnyddio blaenddwr coediog, coetiroedd torlannol a gorlifdir i arafu cynnydd llif llifogydd yw’r ffordd
orau o bosibl i gynorthwyo rheoli llifogydd. Mae hyn yn ddibynnol ar arwder hydrolig a grëir gan argae a grëwyd
gan weddillion coed mewn sianelau nentydd a thrwy bresenoldeb coed, prysglwyni a choed marw ar y gorlifdir.
Effaith gyffredinol y nodweddion hyn yw lleihau cyflymder llifogydd, gwella’r llif o’r glannau a chynyddu storio dŵr
ar y gorlifdir gan olygu digwyddiad llifogydd llai i lawr yr afon27.

Mae coetiroedd yn cynnig nifer o gyfleoedd posibl i reoli llifogydd. Dengys ymchwil a phrofiad fod y cyfleoedd
hynny a ddarperir gan y defnydd mwy o ddŵr gan goed ac effaith ‘sugno’r’ dŵr gan goedwigoedd wedi’u
cyfyngu i flaenddwr a lefel dalgylch bychan yn bennaf. Awgryma astudiaethau modelu mai coetiroedd gorlifdir
yw’r brif ffordd o wella digwyddiadau llifogydd eithafol ar raddfa dalgylch fawr, er bod y canlyniadau hyn heb eu
profi’n ymarferol. Yn gyffredinol, ymddengys fod lle sylweddol i ddefnyddio coetiroedd i gynorthwyo lleihau’r
perygl o lifogydd, yn ogystal â darparu ystod o fuddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd eraill. Fodd
bynnag, er mwyn cyflawni’r rhain, mae angen bod coetiroedd wedi’u hintegreiddio’n well ag amaethyddiaeth a
defnyddiau eraill o dir fel rhan o ymagwedd dalgylch llawn i reoli llifogydd cynaliadwy.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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2.1.3 Lliniaru llygredd ymledol sy’n gysylltiedig â defnyddiau eraill o dir 

Mae gan goetiroedd a choed y potensial i ragdorri llwybrau llygredd gan leihau dosbarthu gwaddodion
a llygredd nitrad ymledol a ffosffad sy’n gysylltiedig â defnyddiau eraill o dir neu ddatblygiadau trefol
newydd. Er enghraifft: plannu priddoedd sy’n dueddol i erydu a’r defnydd o goetiroedd fel byfferau a
defnyddio Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy mewn ardaloedd trefol28. Mae’r hyn sy’n deillio o
ffynonellau llygredd ymledol yn cynnwys gwaddodion, asideiddio a phlaleiddiaid.

2.1.4 Diogelu adnoddau’r pridd a swyddogaeth ecosystem coetiroedd

Mae gan dargedu a phlannu priodol o goetiroedd newydd o fewn ardaloedd torlannol a’r gorlifdir y
posibilrwydd i leihau’n sylweddol y pwysau morffolegol mwy sy’n gysylltiedig â defnyddiau amaethyddol
a thir trefol. Mae gwerth arbennig i blannu coed i fynd i’r afael â phwysau diwygio ffisegol ar ffurf rheoli’r
risg o lifogydd ac erydu’r tir a gellir ei gynnwys yn fwyaf priodol yn y fframwaith Cynlluniau Rheoli
Llifogydd Dalgylch. Mae gan goetiroedd y gallu i ddiogelu a gwella strwythur y pridd, sylwedd organig y
pridd a lleihau llygredd ymledol. Mae rheoli cynaliadwy o goetiroedd a safonau stiwardio amgylcheddol
o weithrediadau rheoli yn holl bwysig i ddiogelu pridd y coetiroedd a chynnal ecosystem goetiroedd iach
a gweithredol.

2.1.5 Rheoli carbon yn y pridd

Mae hyn yn destun i ymdrech gwaith ymchwil parhaus a fydd yn datblygu’n bellach y canllawiau arfer
gorau am reoli carbon yn y pridd a chyhoeddwyd synthesis o’r wyddoniaeth bresennol o dan y teitl
‘Combating Climate Change - A role for UK forests’ (2009)29 a adweinir hefyd fel ‘Adroddiad Read’. Mae’r
adroddiad yn darparu asesiad cenedlaethol annibynnol o goedwigoedd y DU a newid yn yr hinsawdd.
Mae’n archwilio’r posibilrwydd i goed a choetiroedd y DU i liniaru ein hinsawdd sy’n newid ac i addasu
iddo. Yn gryno, mae tri phrif yrrwr unigol ar gyfer gweithredu:

• Addasu coetiroedd i gynnal eu gwytnwch

• Swyddogaeth coetiroedd i gynorthwyo cymdeithas i addasu i effeithiau hinsawdd gyfnewidiol; a

• Swyddogaeth coed a phren wrth liniaru newid yn yr hinsawdd y tu hwnt i encilio yn unig (h.y. diddymu
carbon net)

Mae Cod Carbon Coetiroedd y DU yn cael ei ddatblygu a fydd yn rhoi arweiniad pellach i fynd gyda
Safon Goedwigaeth y DU a’r canllawiau perthnasol ar gyfer dŵr, pridd a newid yn yr hinsawdd. Yn
ogystal, awgryma safbwynt Coetiroedd i Gymru ynghylch rheoli coetiroedd ar fawn dwfn y bydd angen
newidiadau i gymeriad coetiroedd neu i arferion rheoli coetiroedd er mwyn diogelu adnodd carbon y
pridd.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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2.1.6 Rheoli dalgylch integredig

Mae sail tystiolaeth gryf yn deillio sy’n awgrymu bod creu coetiroedd newydd yn mynd i fod yn gost-
effeithiol ar gyfer gwasanaethau dŵr ac felly mae’n gwarantu mwy o gefnogaeth o ran ymchwil a’i roi 
ar waith fesul achos. Byddai llawer o’r gweithrediadau yn cael effaith gadarnhaol ar adnoddau dŵr a
phridd fel gwelliant yn ansawdd y dŵr, gwanhau llif llifogydd a diogelu priddoedd30. Gwelir isod
ddetholiad o ymchwil gyfredol a wneir:

• Pont Bren yn y Canolbarth31 (Ffigur 1) - ymagwedd ar ffurf grŵp gan 10 fferm mewn dalgylch mil 
o hectarau yn rhoi’r cyfle i archwilio atebion cynaliadwy ac ymarferol, gan gynnwys effaith pori a 
phlannu coed ar yr amgylchedd pridd a dŵr â’r rheoli risg o lifogydd a gwaddodion perthnasol. 
Mae gwaith modelu yn dangos y buddion o blannu coed yn llinellol ar gyfer lleihau’r perygl o lifogydd
ar raddfa dalgylch fechan (<500 hectarau)  

• Prosiect Arafu’r Llif32 - yn Pickering, swydd Gogledd Efrog. Bwriad y prosiect hwn yw dangos sut y gall 
y defnydd integredig o ystod o ddulliau arferion gorau i reoli tir leihau’r perygl o lifogydd ar raddfa 

dalgylch yn ogystal â darparu buddion lluosog ehangach ar gyfer cymunedau lleol

• Prosiect dalgylch Parrett33 (Ffigur 2) - sy’n archwilio deuddeg maes gweithredu i wneud cyfraniad 
cyfunol sylweddol i leihau effeithiau croes llifogydd

Ffigur 1 Golygfa ar draws un o
ffermydd Pont Bren yn cynnwys
Gwregysau Cysgodi, gwrychoedd
wedi’u hadfer a mannau coediog
torlannol wedi’u ffensio.

Ffigur 2 Plannu coetiroedd
torlannol yn nalgylch Parrett. 

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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2.2 Pwysau sy’n berthnasol i Goetiroedd ar Ddŵr a Phridd yng Nghymru

2.2.1 Asideiddio dŵr wyneb

Dyddodiad asid yw prif ffynhonnell pwysau. Fodd bynnag, mae’r defnydd o dir, a choedwigaeth 
yn arbennig, yn addasydd sy’n gysylltiedig â mathau gwahanol o briddoedd / safleoedd a’r dewis 
o rywogaethau. Gall coedwigoedd conwydd mewn uwchdiroedd godi dyddodi llygryddion asid yn
sylweddol oherwydd cymysgu aer mwy aflonydd a grëir gan ganopïau coedwigoedd. Mae coedwigaeth
yn brif ddefnydd o dir yng Nghymru a lleolir cyfran fawr yn yr uwchdiroedd. Mae’r cyfuniad o briddoedd
wedi byffro’n wael ac wedi’u datblygu ar ddeunyddiau sail gwael, dyddodi uchel o asid a gorchudd
coedwigoedd ar raddfa eang wedi cyfrannu i asideiddio eang o ddŵr wyneb a lleihau neu golli
poblogaethau o bysgod a bywyd gwyllt dyfrol arall. Er bod rhywfaint o adferiad wedi dechrau mewn
ymateb i leihau allyriadau gan Aelod-wladwriaethau’r UE, mae llawer o gyrff yn parhau mewn perygl 
o hyd, yn enwedig mewn ardaloedd blaenddwr.

Sefydlwyd rhwydwaith Monitro Dŵr Asid y DU ym 1988 er mwyn penderfynu effeithlonrwydd polisïau
rhyngwladol i leihau allyriadau asid ar ecoleg a chemeg llynnoedd a nentydd a oedd yn sensitif i asid 
ar draws y DU. Dangosodd canlyniadau dadansoddi data’r pymtheg mlynedd cyntaf (1988-2003) fod
tystiolaeth o adferiad cemegol sylweddol a chyflym ar draws llawer safle34 (er bod amrywiaeth eang 
o ran adferiad o gyflym iawn i ychydig iawn). Mae llawer safle wedi dioddef newid biolegol bychan ond
sylweddol yn cynnwys ymddangosiad neu gynnydd mewn rhywogaethau sensitif i asid sy’n gyson â’r
gwelliant a gwelwyd yng nghemeg y dŵr. 

Mae’r ymagwedd llwythi critigol yn offeryn allweddol a ddefnyddiwyd ar gyfer lleihau allyriadau. Profodd 
i fod yn ddefnyddiol iawn i ddatblygu polisi gan fod ei ymagwedd ’ar sail effaith’ yn galluogi i fuddion
amgylcheddol o leihau allyriadau gael eu gwerthuso. Bellach, mae’n un o brif yrwyr cytundebau rheoli
allyriadau Comisiwn Economaidd Ewrop y Cenhedloedd Unedig (UNECE) Confensiwn Llygredd Aer
Drosffiniol (CLRTAP)35, Strategaeth Asideiddio Ewropeaidd y CE ac Aer Lân i Ewrop. Defnyddir llwythi critigol 
i ddiogelu’r gydran fwyaf sensitif o’r ecosystemau yn y tymor hir o dan gyflwr sefydlog ac effeithiau
llygryddion, a all gymryd sawl degawd i adfer.

Defnyddir yr ymagwedd i nodi pa ddyfroedd sydd mewn perygl rhag asideiddio gan ‘ysglyfaethu’ am
lygryddion asid gan goed. Mae angen asesiadau llwythi critigol ar sail dalgylchoedd ar gyfer plannu coed
newydd ac ailblannu coedwigoedd presennol yn uwch na 300 metr lle mae’r gorchudd coedwig yn fwy 
na rhai trothwyon (gweler Mapiau 2 a 336).

Nid oes llawer o dystiolaeth o astudiaethau tymor hir i ddangos bod nentydd coedwig, yn gyffredinol, yn
adfer ar gyfradd sy’n wahanol i nentydd gweundir. Mae graddfa’r adfer cemegol a biolegol (o fewnbwn
uchel llygryddion yn y 70au a’r 80au) yn debyg mewn safleoedd gweundir a choedwigoedd. Bydd adferiad
biolegol nentydd coedwigoedd (a gweundir) yn araf a bydd angen mwy o amser arnynt na’r cylch cyntaf 
o gynllunio basnau afonydd37. Ystyrir bod y digwyddiadau parhaol o ddyddodi asid yn un o’r prif achosion
am oedi'r adferiad biolegol.

Mae tystiolaeth gref i awgrymu nad yw calchu pridd, graean a blaenddwr fel mesur tymor byr i gynorthwyo
adfer pysgodfeydd blaenddwr ac i fynd i’r afael â’r asid a fu’n cronni’n hanesyddol mewn priddoedd naill ai
yn gost-effeithiol nac yn briodol. Mae calchu yn cynyddu gweithgaredd microbau yn y pridd ac o ganlyniad
ceir cynnydd tymor byr mewn crynodiadau nitradau dŵr nant ac mewn crynodiadau carbon organig
toddedig lle rhoddir calch ar fannau mawn. Mae’n debygol y bydd calchu yn drysu’r arwyddion monitro 
o’r ailstrwythuro tymor hir o goedwigoedd a gostyngiadau mewn allyriadau llygryddion38.
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Map 2: Coetiroedd lle mae perygl dangosol tebygol o asideiddio dŵr wyneb neu mae perygl cynyddol
o hyn. Dadansoddwyd drwy ddefnyddio trothwyon gwahanol o uchderau uwchben lefel y môr.

Allwedd
Mewn perygl 300 metr uwch lefel y môr

Mewn perygl 200 metr uwch lefel y môr

Mewn perygl 100 metr uwch lefel y môr

coetiroedd
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Map 3: Dalgylchoedd (mewn coch) sydd mewn perygl o gynnydd mewn asideiddio oherwydd
planhigfeydd coedwigoedd lle mae coedwigoedd conwydd yn fwy na’r trothwy gorchudd o 30% 

Allwedd
Dalgylchoedd blaenddwr

Mewn perygl (>30%)

Ddim mewn perygl (<30%)
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2.2.2 Gwaddodi dŵr

Mae perygl cydnabyddedig o gynnydd mewn cymylogrwydd a siltio o ganlyniad i aflonyddu’r pridd
sy’n gysylltiedig â rhai gweithrediadau trin tir, draenio, adeiladu ffyrdd a chynaeafu. Mae
Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr yn darparu mesurau a anelir at leihau’r perygl hwn ac fe’i cefnogir
gan gyfres o weithdrefnau arweiniad a chynllunio.

2.2.3 Defnyddio plaleiddiaid a chemegau mewn coedwigaeth

Mae’r defnydd o blaleiddiaid ar safleoedd ailstocio yn darparu lefel uchel o ddiogelwch rhag rhai
plâu ac felly’n gymorth i goed oroesi. Mae rheoli coedwigoedd cynaliadwy yn pwysleisio lleihau’r
perygl o lygredd o weithrediadau coedwigaeth drwy leihau’r defnydd o gemegau lle y bo’n briodol.
Ar sail gwariant sy’n berthnasol i amaethyddiaeth, garddwriaeth a gerddi, mae cyfran y sector
coedwigaeth i blaleiddiaid yn 0.12%39. Y nod a ddatganwyd yw lleihau mwy ar y defnydd o
blaleiddiaid (Y Comisiwn Coedwigaeth, 200440). Mae’r dull o ddefnyddio’r plaleiddiaid a’r dewis 
o blaleiddiaid yn cyfyngu ar y perygl. Nid oes llawer o dystiolaeth o effaith materion llygredd, hyd yn
oed mewn dalgylchoedd uwchdir sensitif sy’n deillio o ddefnyddio plaleiddiaid mewn coedwigoedd.  

Ystyrir bod perygl bychan o lygriad cemegol o weithrediadau coedwigoedd ond gostyngir y perygl
drwy newid i fio-olewau. Yn ddiweddar, mae’r Comisiwn Coedwigaeth wedi newid i ddefnyddio bio-
olewau yn unig yn ei beiriannau a’i offer cynaeafu. Mae angen storio cemegau, tanwydd, olewau
ac ireidiau a’u trin â llaw yn ddiogel. Mae mesurau yn cynnwys yr angen am gynllun wrth gefn i
ymdrin â gollyngiadau damweiniol ac mae hyfforddiant yn orfodol i holl aelodau staff. Yn ogystal,
mae’r cynllun achredu gwirfoddol, UKWAS, yn gweithredu i gyfyngu ar y perygl o lygriad cemegol
mewn coedwigaeth.

2.2.4 Llygredd ffosffad, llif nitradau a llygredd organig mewn dŵr wyneb

Cyfyngir ar fioleg ac ecoleg uwchdir maethol gwael Cymru gan y ffosfforws sydd ar gael a gall
cyfoethogi arwain at ostyngiad yn ansawdd dŵr a newid ecolegol. Mae cyfraniad coedwigoedd 
i fudo ffosffadau yn isel ac nid yw rhoi gwrtaith ar y tir o’r aer yn digwydd yng Nghymru. Mae’r
astudiaeth o lwythi Ffosfforws Adweithiol Molybdat Hydawdd a ddyrennir i sector coedwig pob Ardal
Basn Afon fel a ganlyn: Gorllewin Cymru 0.09%, Hafren 0.06% a Dyfrdwy 0.07%41. Mae rhywfaint 
o ddata ar gael ar fflwcs ffosffad o goedwigoedd sy’n awgrymu bod y gwerthoedd yn sylweddol
uwch o gymharu â glaswelltir nas rheolir mewn dalgylchoedd blaenddwr. Fodd bynnag, mae’r
gwerthoedd ar sail hen ddull o arfer rheoli coedwigoedd ac mae’n debygol eu bod yn
oramcangyfrifon.

Mae’n ymddengys nad oes llawer o dystiolaeth bod coedwigoedd yn ffactor risg sylweddol ar gyfer
llygredd organig - y galw am amonia ac ocsigen biocemegol a statws maethol dyfroedd derbyn.
Efallai y bydd perygl lleol o drwytholchi organig a maethol-gyfoethog o safleoedd cynaeafu ond nid
yw defnyddio wrea i drin boncyffion coed bellach yn arfer safonol i reoli Ffôms (Heterobasidon
annosum). Ni ddefnyddir gwrtaith nitrogen ar goedwigoedd yng Nghymru.
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Mae fflycsau nitradau i ddŵr o goedwigoedd uwch dir yn isel yn gyffredinol ac yn debyg i’r rhai sy’n
draenio gweundir. Mae’r prif berygl o goedwigaeth yn deillio ar ôl llwyrgwympo, er y gellir rheoli hyn
gan reoli graddfa ac amseru’r gweithgaredd hwn. Mae’r ystod o fesurau arfer gorau sydd ar gael
yn sicrhau bod lefelau nitradau mewn nentydd yn parhau’n isel. Er bod mesurau Parthau Perygl
Nitradau yn berthnasol i amaethyddiaeth, maent yn berthnasol i goedwigaeth hefyd oherwydd:

• Mae angen llawer llai o nitradau ar goed na thir âr ac felly maent yn ddewis da o ddefnydd tir 
lle cyfyngir ar gyfraniad nitradau

• Mae crynodiadau nitradau o dan goetiroedd llydanddail fel arfer yn sylweddol yn llai 
na glaswelltir a danreolir

• Gall coed ddefnyddio amonia a’i atal rhag cyrraedd dŵr

• Mewn rhai amgylchiadau, gall coed gynyddu crynodiadau nitradau mewn dŵr, e.e., 
mae trwytholchi nitrad yn cynyddu’n sylweddol drwy ddyddodiadau mewn celli sy’n fwy 
na 30 mlwydd oed42

2.2.5 Echdynnu dŵr a rheoleiddio llif dŵr

Bydd ailstrwythuro planhigfeydd conwydd, adfer a rheoli coetiroedd brodorol a symud tuag at
goedwigaeth gorchudd di-dor mewn safleoedd addas yn dylanwadu ar y defnydd o ddŵr mewn
coetiroedd presennol. Fodd bynnag, mae’n sefyllfa gymhleth gan y gall cynnydd ddigwydd yn y
defnydd o ddŵr gan ddargadwedd gan y canopi coetiroedd er y gellir gosod hyn yn erbyn defnydd
llai o ddŵr gan gellïoedd hŷn. Mae’r Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr yn cynnwys adran sy’n ymdrin
ag effeithiau coedwigaeth ar ddŵr a llif afonydd fel rhan o gynllunio dalgylch.

Mae gan rai fathau o goetiroedd y gallu i effeithio ar argaeledd adnoddau dŵr gan ddibynnu ar
fath, strwythur, cyfansoddiad a graddfa orchudd coedwig mewn dalgylch43. Mae angen cydbwyso
gallu rhai coedwigoedd i leihau cyflenwadau dŵr, yn enwedig mewn hinsawdd sy’n newid, â
buddion eraill, gan gynnwys y gallu i ddiogelu ansawdd dŵr, rheoleiddio llif-gwaelodol a gwella
cynefinoedd dŵr croyw.

2.2.6 Addasu morffolegol/ ffisegol o gyrsiau dŵr

Cydnabyddir y gall rhwydwaith mewnol coedwigoedd (e.e. pontydd, ffyrdd, draeniau a chwlferi),
technegau draenio a thechnegau trin tir hanesyddol roi pwysau ffisegol sylweddol ar yr amgylchedd
dŵr. Mae arfer gorau ar sail blynyddoedd o ymchwil ar gyfer rheoli coedwigoedd torlannol, paratoi
tir, rheoli clustogfa a gwella’r rhwydwaith mewnol. Anelir polisïau rheoli coedwigoedd cynaliadwy,
fel Safonau Coedwigaeth y DU, at leihau newidiadau i afonydd a llynnoedd a gwella cynefinoedd
afonydd drwy symud cysgodi gormodol gan gonwydd ar lannau, rheoli coedamaeth effaith isel ac
adfer ac ehangu coetiroedd gwlyb44.
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2.2.7 Gwelliant cynefinoedd lleol o gyrsiau dŵr

Dangosir bod cael gwared ar gysgodi conwydd trwchus ac agor glannau afonydd wedi gwella
cynefinoedd dyfrol a thorlannol yn sylweddol. Dengys canlyniadau ymchwil y gall clirio torlannol
gynyddu nifer creaduriaid di-asgwrn-cefn yn sylweddol a’r nifer o frithyllod lle mae ansawdd y dŵr
yn addas45. Felly, mae disgwyl rhesymol y gallai cael gwared ar gellïoedd torlannol o gonwydd sy’n
rhoi cysgod dros yr afon gynorthwyo pysgod fynd i fyny’r afon ac adferiad biolegol afonydd sy’n
dangos gwelliant cemegol mewn ymateb i ostyngiadau parhaus mewn allyriadau. Byddai buddion
eraill yn dilyn yn sgil hyn o ran gwella sefydlogrwydd y glannau a ffurf sianel yr afon.

O 2004 i 2008 gwariwyd dros £1 filiwn o gyllid craidd Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a
Chomisiwn Coedwigaeth Cymru a chyd-gyllid yr UE ar raglenni a dargedwyd i wneud gwaith gwella
cynefinoedd lleol yng Nghymru (Clwyd, Conwy, Dyfrdwy, Mawddach, Dyfi, Tywi, Ogwr, Gwy, Wysg a
Hafren ac ati). Mae rhaglenni eraill yn cyfrannu’n anuniongyrchol i ganlyniadau rheoli torlannol fel
Adfer ein Treftadaeth Anghofiedig (ROFI). Mae cyfleoedd sylweddol i ehangu’r rhaglenni gwaith hyn
er mwyn cyflawni buddion lluosog  ar gyfer ansawdd ac ecoleg dŵr, cyflwr coetiroedd,
bioamrywiaeth, mynediad a thirwedd.

2.2.8 Priddoedd coedwigoedd a newid yn yr hinsawdd

Bydd y newidiadau a ddisgwylir yn ein hinsawdd fel lefelau carbon deuocsid yn codi, tymheredd
uwch, newid yn y dosbarthiad tymhorol o law ac amlder gwyntoedd cryfion oll yn arwain at newid
yn swyddogaeth pridd ac ecosystem coedwigoedd ac, efallai yn bwysicaf oll, bydd yn effeithio ar
allu priddoedd i storio carbon46. Proffwydir y bydd gwlypter pridd, dyfrlawni a llifogydd i gyd yn
cynyddu yn y gaeaf a gall hyn fygwth adnoddau pridd coetiroedd47. Hyd yn hyn, dengys arolwg
ymchwil a monitro tymor hir:

• Cynnydd mewn carbon organig toddedig o briddoedd mawnog a phodsolig o dan goetiroedd 
conwydd. Mae hyn yn gysylltiedig ag adferiad nid o asideiddio yn unig ond hefyd oherwydd 
cynnydd yn nhymheredd pridd, ac felly gweithgaredd microbau yn y pridd uwch.

• Cynnydd yn nhymheredd blynyddol pridd uwch ar gyfartaledd am y 30 blwyddyn diwethaf 
(mesurwyd mewn tir agored) ym mhob math o bridd, gan gynnwys tua 1°C mewn clai a 2°C 
mewn priddoedd tywodlyd

Yr Arolwg BioPridd a gwblhawyd yn ddiweddar, sy’n rhwydwaith ar sail strategaeth disgrifio a
samplu priddoedd ar safle 16 metr x 16 metr o dan goedwigaeth, yw’r ymarfer unigol mwyaf o
samplu pridd a wnaed hyd yn hyn ar raddfa’r UE. Ei brif nod yw sefydlu gwaelodlin cyffredinol
Ewropeaidd gwell i briddoedd coedwigoedd at ddibenion amgylcheddol (e.e. asideiddio a/neu
orfaethu, asesu stoc carbon, effeithiau newidiadau i’r hinsawdd) ond bydd hefyd yn gwerthuso’r
fethodoleg cyn sefydlu rhaglenni monitro ar gyfer mathau eraill o ddefnydd tir ledled yr UE. Mae 167
o leiniau BioPridd ar grid 16 metr x 16 metr yn y DU ac mae 26 ohonynt yng Nghymru  (13 yn Ystad
Goetiroedd y Cynulliad a 13 yng nghoetiroedd preifat). Mae’r prosiect yn rhan annatod o ddatblygu
ein gwybodaeth am stoc carbon mewn coedwigoedd, gwerthuso asideiddio pridd, statws maethol
a chatïon sylfaenol pridd a dangosydd ansawdd pridd coedwigoedd. Awgryma gwerthusiad
cychwynnol o’r stoc carbon o rwydwaith BioPridd Cymru bod coedwigoedd Cymru yn storio
cyfanswm o 21 tunnell fetrig o garbon ac o hyn mae 14 tunnell o dan goedwigoedd conwydd a 7
tunnell o dan goed llydanddail (Vanguelova ac eraill48).
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Mae angen ymchwil a dadansoddi pellach i weld sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar
briddoedd coetiroedd yng Nghymru. Mae’r blaenoriaethau yn cynnwys: 

• Archwilio parhaus i’r cynnydd mewn carbon organig toddedig o briddoedd mawnog a phodsolig 
o dan goetiroedd conwydd. Mae hyn yn gysylltiedig ag adferiad nid o asideiddio yn unig ond hefyd 
oherwydd cynnydd yn nhymheredd pridd, ac felly gweithgaredd microbau yn y pridd uwch.

• Archwilio modelau presennol sy’n proffwydo statws carbon pridd a chronfeydd o faetholion eraill 
y dylanwedir arnynt gan newid yng nghrynodiad CO2 atmosfferig a’r hinsawdd

• Defnyddio setiau data tymor hir a/neu ffynonellau data amgylcheddol eraill fel Rhwydwaith Newid 
yn yr Amgylchedd i archwilio’r berthynas rhwng yr hinsawdd a maetholion pridd a dynameg carbon

• Archwilio a defnyddio data empirig ar gyfer modelau presennol fel Amcangyfrifo Carbon mewn 
Gollyngiadau Atafaeliadau Priddoedd Organig  (ECOSSE)49 sy’n proffwydo statws carbon pridd a 
chronfeydd maetholion eraill y dylanwedir arnynt gan newid yng nghrynodiad CO2 atmosfferig a’r 
hinsawdd

• Defnydd parhaol o rwydweithiau monitro tymor hir Lefel I50 a Lefel II51 (lleiniau monitro cyflyrau 
coedwigoedd a’r amgylchedd ledled Ewrop) a datasetiau BioPridd a ffynonellau data amgylcheddol 
eraill fel y Rhwydwaith Newid yn yr Amgylchedd i archwilio’r berthynas rhwng yr hinsawdd a 
maetholion pridd a dynameg carbon

• Defnyddio rhwydweithiau monitro tymor hir Lefel I50 a Lefel II51 ynghyd â BioPridd i uwchraddio’r 
sylfaen wybodaeth am swyddogaethau dynameg pridd i raddfa genedlaethol 

• Rhoi prawf ar fodelau gollwng carbon mewn priddoedd coedwigoedd (fel ECOSSE, Yasso52 ac ati)

• Ymchwil barhaol i briddoedd mawnog fel dalfa neu ffynonellau o garbon

• Ymchwil fanwl i gronfeydd gwahanol o garbon pridd

2.2.9 Swyddogaeth a chynaliadwyedd priddoedd coetiroedd

Mae pridd yn darparu nifer o swyddogaethau pwysig sy’n hanfodol i ecosystem iach i goetiroedd.
Dyfynnodd adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2003 y canlynol fel pwysau allweddol sy’n
effeithio ar swyddogaeth pridd a nodwyd bod coetiroedd yn cyfrannu iddynt:

• Colli drwy erydu - arferion gweithredol gwael

• Newid neu ddirywiad yn strwythur pridd - gan gynnwys cywasgu, selio, potsian, ac aflonyddu drwy 
lifogydd, coed yn cael eu diwreiddio neu eu torri gan wynt ac arferion gweithredol gwael

• Mater organig pridd - yn gostwng ar rai priddoedd, glaswelltir dwys yn bennaf 

• Materion yn ymwneud â maetholion pridd - disbyddu priddoedd bregus uwchdiroedd drwy lygredd 
aer, defnydd tir a’i rheoli, trwytholchi gormodol gan nitrogen yn achosi asideiddio pridd a dŵr

• Asideiddio - nid oes dealltwriaeth dda o swyddogaethau rhai ffactorau mewn asidedd pridd. Mae’n 
rhyngweithio ag asideiddio dŵr wyneb.
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Mae lleiniau Lefel II (Llyn Briane) wedi’u sefydlu er 1995 ac, yn gyffredinol, maent yn dangos
tystiolaeth o dueddiadau adfer yn y pridd, yn debyg i’r hyn a ddangoswyd gan yr amgylchedd dŵr
i asideiddio dŵr wyneb. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw esboniad am lawer o’r tueddiadau a welwyd
fel cynnydd mewn nitrogen organig a chynnydd mewn gweithgaredd microbau54. Dangoswyd bod
rhai gweithrediadau coetiroedd yn effeithio ar statws maethol pridd55 fel cael gwared ar falurion, 
yn enwedig o safleoedd uwchdir maethol isel. Mae malurion yn ffynhonnell o faetholion a gall cael
gwared arno waethygu asideiddio’r pridd. Gall cadw malurion arwain at orfaethu ar safleoedd lle
bo dirlawnder nitrogen yn broblem bosibl ar safleoedd iseldirol.

Hyd yn hyn, mae ymchwil, arolwg a monitro tymor hir wedi dangos:

• Gostyngiad sylweddol yn y mewnlifiad o doddiant sylffad mewn pridd a sylffwr gan goed sy’n 
gyson â’r gostyngiad mewn dyddodiad sylffwr o ganlyniad i bolisïau rheoli allyriadau

• Yr arwyddion cyntaf o adfer o asideiddio pridd ar safleoedd llygredig blaenorol. 

• Gostyngiad sylweddol mewn catïonau sylfaenol toddiant mewn pridd (K+ a Ca2+) mewn 
priddoedd coedwigoedd sydd â phridd a daeareg wael ac asidig, o bosibl oherwydd cynnydd 
mewn trwytholchi catïonau sylfaenol a/neu fewnlifiad coedwigoedd mewn ymateb i ymyrraeth 
rheoli ond hefyd oherwydd aer glanach.

• Nitrad amrywiol mewn toddiant pridd, ynghyd â chynnydd clir mewn nitrad a welir mewn 
priddoedd mawnog o dan sbriwsen Sitka

• Cynnydd mewn carbon organig toddedig o briddoedd mawnog a phodsolig. Mae hyn yn 
gysylltiedig ag adferiad nid o asideiddio yn unig ond hefyd oherwydd cynnydd yn nhymheredd 
pridd, ac felly gweithgaredd microbau yn y pridd uwch.

2.2.10 Coetiroedd ar fawn dwfn a chynefin gorgors

Mae tua 12,400 o hectarau o goetiroedd wedi’u sefydlu ar fawn dwfn - cyfeirir at Dabl 1 a Map 4.
Mae’r mwyafrif o’r hyn a blannwyd ar dir uchel, ar ddaeareg byfferog wael ar sgwariau llwythi
critigol dros y safon ac felly maent yn y perygl mwyaf i’r pridd a’r dŵr wyneb gael ei asideiddio.
Amcangyfrifir mai’r stoc o garbon sydd mewn priddoedd mawn ar gyfartaledd hyd at ddyfnder o 80
centimetr o rwydwaith BioPridd y DU yw 154 t ha-1.

Cyfanswm gorchudd coetiroedd ar fawn dwfn 12404 o hectarau

Gorchudd llydanddail 290 o hectarau

Gorchudd conwydd 9995 o hectarau

Cymysgedd 132 o hectarau

Coed ifanc  1050 o hectarau

Coed a gwympwyd 756 o hectarau

Tabl 1 - Gorchudd coetir ar fawn
dwfn amcangyfrifedig o  Restr
Genedlaethol  Coetiroedd a  Choed
2000 (NIWT 1). Mae ardaloedd
mawn dwfn yn cael eu diffinio fel 
y math hynny o bridd lle mae'r
haenen organig yn >40cm.
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Map 4: Dosbarthiad gorchudd coetiroedd ar fawn dwfn o NIWT 1 (2000)

Gorchudd Coetir 
Gorfawn / mawn

Gorchudd Coetiroedd ar Fawn Dwfn

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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2.2.11 Llygredd aer a chynaliadwyedd pridd

Mae ymchwil i effeithiau tymor hir a monitro effeithiau llygru’r aer ar asideiddio priddoedd a
bywiogrwydd coed56 wedi dangos57:

• Nad oes difrod eang i goedwigoedd a choed wedi digwydd o ganlyniad i lygredd atmosfferig

• Bod rhannau sylweddol o goedwigoedd mewn perygl o ddyddodiad asid yn ôl yr ymagwedd 
llwyth critigol i werthuso ecosystemau. (Defnyddir y llwythi critigol fel mesur o’r difrod posibl ond 
nid fel mesur o’r difrod sydd eisoes wedi digwydd)

• Bod dyddodiad nitrogen wedi gostwng er nid cymaint â sylffwr ac mae’n amrywio yn ôl y math o 
nitrogen. Mae nitrogen yn achosi mwy o bryder yn rhinwedd ei swyddogaeth mewn asideiddio 
dŵr a phridd a gorfaethu

• Gall dyddodi nitrogen arwain at newid yn fflora daear sy’n gysylltiedig â choetiroedd; cysylltir hyn
yn enwedig â chyrion coedwigoedd ac agosrwydd amaethyddiaeth ddwys

• Mae asideiddio pridd wedi digwydd yn hanesyddol yn y DU; fodd bynnag, cyfyng yw’r dystiolaeth
bod asideiddio pridd yn effeithio ar swyddogaeth pridd a/neu fywiogrwydd coed

• Canfu arolwg o briddoedd yn lleiniau cyflwr coedwigoedd Lefel I nad oedd unrhyw gysylltiad 
rhwng cyflwr neu dyfiant uwch y ddaear ac asideiddio pridd

• Mae arbrofion defnyddiad wedi sefydlu perthynas amlwg rhwng asideiddio pridd a gweithrediad
gwreiddiau coed

Bydd ymchwil bellach yn canolbwyntio ar berthynas achos-effeithiau dan ddaear a allai fod yn fwy
sensitif i lygredd.

2.2.12 Cydbwysedd Nwyan Tŷ Gwydr

Yn yr un modd â chyda rheoli carbon, mae effaith Nwyon Tŷn Gwydr ac yn enwedig adfer
cynefinoedd, yn feysydd gweithredol o ymchwil barhaus. Deellir yr egwyddorion sylfaenol o ddal
carbon mewn sylwedd pridd organig fel y deellir rhyddhau methan o briddoedd organig a achosir
gan dablau orllanw. Fodd bynnag, mae effeithiau dewisiadau coetiroedd a rheoli coetiroedd, yn
ogystal â phenderfyniadau ynghylch adfer cynefinoedd yn gymhleth. Am y rhesymau hyn, mae’r
gyrwyr bioamrywiaeth ehangach ar gyfer adfer cynefinoedd yn debygol o fod yn fwy cymhellol o ran
gwarchod/adfer cynefinoedd neu benderfyniadau ynghylch rheoli coetiroedd nag unrhyw effeithiau
bwriadol ar gydbwysedd Nwyon Tŷ Gwydr yn y tymor byr.
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3: Agenda Gweithredu
Rydym wedi datblygu’r agenda gweithredu ganlynol o adolygiad o dystiolaeth ymchwil sydd ar gael, o
weithdai a gynhaliwyd yn y seminar coetiroedd, dŵr a phridd ym mis Medi 200758 a’r gweithgareddau
cefnogol a nodwyd yng Nghoetiroedd i Gymru.

3.1 Cyflwyno Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr a Choedwigoedd a Phridd yn effeithiol.

Cydnabyddir yn eang y bydd cyflwyno’r canllawiau coedwigoedd perthnasol yn gyson yn ymdrin â llawer
o’r pwysau sy’n berthnasol i goetiroedd a nodir yn y Safbwynt Polisi hwn. Y rheolwr coetir perthnasol sydd
â’r cyfrifoldeb am gyflwyno’r Canllawiau hyn, gan gynnwys CCC fel rheolwr Ystad Goetir Llywodraeth
Cynulliad Cymru. Cyflwynir y canllawiau yn effeithiol drwy gyfuniad o brosesau gan gynnwys cynllunio
coedwigoedd, cynllunio gweithredol a chyflawniad uniongyrchol, yn ogystal â thrwy reoli contractau yn
effeithiol. Bydd y gweithgareddau canlynol yn bwysig i gefnogi cyflawni a rhoi ar waith Canllawiau’r DU:

• Codi ymwybyddiaeth o'r materion sy’n ymwneud â phwysau coedwigoedd ar yr amgylchedd dŵr
a phridd a’r mesurau y mae eu hangen i leihau’r perygl

• Hyfforddiant ac addysg wedi’i dargedu ar draws y sector at fusnesau, rheolwyr, contractwyr 
a gweithredwyr coedwigoedd

• Caiff cefnogaeth effeithiol i benderfyniadau ar sail risg ei datblygu i gynorthwyo rheolwyr 
coedwigoedd, yn enwedig ar gyfer safleoedd ymylol lle mae’n anodd gwneud penderfyniadau

• Monitro parhaus o ddetholiad o weithrediadau

• Adolygiadau cyson o ganllawiau er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i adlewyrchu canlyniadau 
ymchwil a phrofiad diweddar
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3.2 Arweiniad cynllunio a gweithredu clir i gyfyngu ar y pwysau ar adnoddau dŵr a
phridd drwy ailstrwythuro adnodd coetir.

Mae ‘cyfnod pontio’ wedi cychwyn o ran cynllunio tymor hir coedwigoedd Cymru a chyflawnir y buddion o
safonau uwch a dylunio da fel y bydd y cyflwyno yn mynd yn ei flaen. Ni chyflawnir newidiadau cymhleth a
chynaliadwy yng nghyfansoddiad coetiroedd (mwy o rywogaethau cymysg, strwythur oedran a chellïoedd)
ond dros gyfnodau hir o amser. Mae gan Ystad Goetir Llywodraeth Cynulliad Cymru gynlluniau strategol
tymor hir, sef Cynlluniau Dylunio Coedwigoedd. Mae’r rhain yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth
reoleiddiol gan nodi coed i’w cwympo a dewis rhywogaethau ar gyfer y dyfodol gyda’r amcan cyffredinol o
reolaeth coedwig gynaliadwy. Mae Ystad Goetir Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cael ei harchwilio’n
annibynnol a’i hardystio i UKWAS. Mae dyluniad da o goedwigoedd yn allweddol i gyflawni safonau’n
llwyddiannus a osodwyd gan y Canllawiau a’r arweiniad arfer gorau. Ers cyhoeddi pedwerydd argraffiad y
Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr, fel yr adolygir Cynlluniau Dylunio Coedwigoedd, dylent fod yn unol ag
arweiniad a safonau cyfredol59.

Gwneir y rhan fwyaf o greu a rheoli coetiroedd preifat drwy gynllun cymorth grant Coetiroedd Gwell i
Gymru60 a lansiwyd yn haf 2006. O dan y cynllun, mae’n ofynnol bod y cynlluniwr cymorth grant
achrededig yn cyflwyno cynllun rheoli tymor hir i gefnogi symud tuag at reoli coetir cynaliadwy trwy
gynorthwyo perchnogion i fodloni Safon Sicrhau Coetir y DU (UKWAS). Mae cynlluniau hyn yn cynnwys
manylion o waith arfaethedig am gyfnod o bum mlynedd. Ni fydd Coetiroedd Gwell i Gymru yn derbyn
ceisiadau newydd ar ôl diwedd 2010.   

Mae CCC yn gweinyddu Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth) Cymru a Lloegr 199961.
Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys i weithgareddau pedwar ‘prosiect coedwigaeth’, sef plannu newydd,
cwympo coed er mwyn newid i ddefnydd arall o’r tir, ffyrdd coedwigoedd a chwarela. 

Yn ogystal â Chanllawiau’r DU, mae angen i reolwyr coedwig gael eu cefnogi wrth lunio eu cynlluniau
ailstrwythuro coedwigoedd. Mae angen codi ymwybyddiaeth am effaith bosibl penderfyniadau ynghylch
rheoli coedwigoedd ar adnoddau dŵr a phridd. Mae angen gwella trosglwyddo gwybodaeth er mwyn
sicrhau y caiff tystiolaeth o brosiectau ymchwil a monitro ei defnyddio’n fwy buan ar draws y sector. Fel
rhan o gyfres ehangach o arweiniad dylid pwysleisio’r pwyntiau allweddol canlynol:

• Swyddogaeth bosibl system goedamaeth amgen i leihau cywasgu pridd a rheoli dŵr ar safle 
drwy leihau aflonyddu’r pridd a’r perygl o ryddhau maetholion sy’n gysylltiedig â chwympo coed

• Mae angen rhoi blaenoriaeth i goetiroedd ar fawn dwfn ar gyfer rheoli tymor hir er mwyn cael 
y manteision o ddiogelu dalgylchoedd blaenddwr, ansawdd dŵr a charbon pridd

• Cyflwyno cynlluniau rheoli dalgylchoedd sydd â blaenoriaeth (‘mewn perygl’) lle mae coetiroedd 
yn cael effaith ar adnoddau dŵr a phridd

• Lleolir y priddoedd a gedwir orau a’r stoc orau o garbon pridd o dan goetiroedd hynafol a lled-naturiol. 
Dylid ystyried cynnal a chadwraeth y cynefinoedd hyn yn flaenoriaeth ar gyfer rheoli dŵr a phridd, 
yn ogystal â fel gyrwyr bioamrywiaeth ehangach.
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3.3 Uchafu’r manteision amgylcheddol o goed newydd priodol a chreu coetiroedd a
dargedwyd

Mae Coetiroedd i Gymru yn nodi’r manteision o gynyddu gorchudd coetiroedd yn gyffredinol yng Nghymru
gan dynnu sylw at y ffaith bod diogelu a rheoli dŵr a phridd yn wasanaethau ecosystemau allweddol y gellir
eu gwella trwy greu ecosystemau coetiroedd newydd priodol.

Mae angen i ymgymryd â chynllunio gofodol penodol i gynorthwyo targedu unrhyw goetiroedd newydd er
mwyn cyflawni’r swyddogaethau allweddol hyn. Mae’r cyfleoedd yn cynnwys y defnydd posibl o goetiroedd a
choed a lleihau’r perygl o lifogydd ac erydu’r pridd (drwy greu coetiroedd newydd a chreu argaeau coediog),
er mwyn lleihau llygredd ymledol drwy glustogi a gwella bioamrywiaeth sy’n ddibynnol ar ddŵr, trwy greu
coetiroedd gwlyb newydd, yn enwedig fel rhan o rwydwaith cynefin ehangach.

Dylid mireinio’r cynllunio gofodol hwn i eithrio ardaloedd lle nad yw creu coetiroedd yn dderbyniol am
resymau tirwedd, buddiant cadwraeth neu warchod amgylchedd hanesyddol. Dylai dadansoddiad o’r fath
fod yn sylfaen ymagwedd gwasanaethau ecosystem i lywio polisi ynghylch dŵr a phridd gan gynnwys
asesiad o effeithiau a rhagfynegi’r canlyniadau tebygol ar gyfer ystod o wasanaethau ecosystem. Fodd
bynnag, ni all modelu gofodol wneud penderfyniadau neu bennu lleoliadau neu ffiniau manwl ac ni all
ddisodli barn a phenderfyniadau gwybodus y mae’n rhaid iddynt fod yn benodol ar gyfer safle.

Yn ogystal â’r dadansoddiad gofodol hwn, mae angen arweiniad mwy cyffredinol i fynd ymlaen â
swyddogaeth coetiroedd a choed mewn amgylcheddau trefol ar gyfer cynlluniau draenio cynaliadwy a’u
swyddogaeth mewn adfer tir llwyd.

Llun: Dafydd Fryer
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3.4 Cyweithio a phwtneriaid i gytlawni rhaglenni strategol sy'n addas ac yn effeithiol 
ar lefel lleol
Mae llawer sefydliad sydd am gydweithio â ni a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i gyflawni ystod o amcanion
amgylcheddol. Gall y partneriaethau hyn â sefydliadau allweddol fel Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor
Cefn Gwlad Cymru fod yn gymorth i gyflawni cydweithio mwy effeithiol a sicrhau ymagwedd gyffredin at ddatblygu
rhaglenni ar gyfer rheoli dŵr a phridd. Bydd ymagwedd ar sail partneriaeth yn effeithiol iawn i sicrhau bod:

• Rhaglenni ar sail tystiolaeth

• Prosiectau yn y dyfodol yn cael eu rhoi ar waith o fewn fframwaith priodol a digonol ar gyfer mesur canlyniadau 
amgylcheddol er mwyn barnu llwyddiant y prosiect. Mae’n rhaid i’r fframwaith hwn gynnwys monitro 
gwaelodlin rhag-ymyrryd digonol a rheolaeth

• Rhaglenni dalgylchoedd a dargedwyd y rhoddwyd blaenoriaeth iddynt yn ystyried creu coetiroedd newydd 
er buddiant ystod gyfan o ganlyniadau amgylcheddol

• Mynediad i hamdden yn ymwneud â dŵr yn cael ei ystyried

• Cynnydd mewn bioamrywiaeth ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau y rhoddwyd blaenoriaeth iddynt yn 
cael ei ystyried

• Data priodol yn cael eu rhannu

Cydlynir gweithgareddau ynghylch dŵr a phriddoedd yng Nghymru gan gyfres o gynlluniau a rhaglenni ac
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yw’r awdurdod cyfrifol amdanynt. Mae’n hanfodol bod yr ymchwil a’r wybodaeth
a gronnwyd yn y sector coedwigaeth yn cael ei rhannu a’i chyfathrebu ag eraill i sicrhau bod y cynlluniau hyn yn
cynnwys gweithgareddau priodol ar gyfer y sector coedwig ac yn elwa i’r eithaf ar yr hyn sydd gan goetiroedd i
gynnig i’r amgylchedd ac i’r gymdeithas. Er mwyn sicrhau y caiff gweithgareddau coetiroedd eu hintegreiddio i
lunio polisi a rhaglenni ehangach, dylid targedu’r cynlluniau allweddol canlynol:

• Paneli Cyswllt Basnau Afonydd - i sicrhau bod mesurau cenedlaethol a lleol sy’n gysylltiedig â choetiroedd a
choed yn cael eu cyflwyno drwy Gynlluniau Dylunio Coedwigoedd, Coetiroedd Gwell i Gymru ac Ystad Goetir
Llywodraeth Cynulliad Cymru, (lansiwyd Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd ym mis Rhagfyr 2008)

• Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylchoedd, a sicrhau y caiff plannu coetiroedd newydd eu targedu’n effeithiol

• Cefnogi Grŵp Rheoli Dŵr Wyneb Integredig a sefydlwyd i ystyried Systemau Draenio Cynaliadwy mewn 
perthynas â phlannu coed mewn ardaloedd sy’n datblygu ac yn adfer safleoedd tir llwyd. Parhau i gydweithio 
â phartneriaid sy’n datblygu’r fersiwn wledig o’r Systemau Draenio Cynaliadwy

• Parhau i sicrhau bod y system sefydledig ar gyfer y sector i ymgysylltu â’r Cynlluniau Rheoli Echdynnu Dalgylch 
yn ateb y diben ac yn sicrhau cydweithio parhaus

• Parhau i gefnogi grŵp llywio Cynllun Gweithredu Pridd Cymru a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer 
arweiniad y sector coedwig er mwyn adlewyrchu unrhyw weithrediadau perthnasol y cytunwyd arnynt

• Parhau i wneud cysylltiadau rhwng cynlluniau a rhaglenni eraill fel targedau Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth
y DU ar gyfer coetiroedd gwlyb drwy reoli priodol a thechnegau sefydlu er lles rheoli dŵr a phridd.

Yn ogystal â phartneriaethau â sefydliadau allweddol, bydd codi ymwybyddiaeth o’r rhannau y gall coed a
choetiroedd eu chwarae mewn perthynas â Pholisi Cynllunio Cymru62 a’r berthynas â Chymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru, y Parciau Cenedlaethol a’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru, eu hecolegwyr a’u hadrannau cynllunio
yn hanfodol. Bydd yn galluogi cydnabyddiaeth well o swyddogaeth coetiroedd o ran cyflawni atebion lleol ar gyfer
y defnydd o dir, defnyddio coetiroedd newydd mewn prosiectau datblygu ac adfer safleoedd tir llwyd. Yn ogystal,
bydd yn cryfhau gwarchod coed unigol a phlannu llai yn mynd o dan drothwy’r Rheoliadau Asesiad o’r Effaith
Amgylcheddol (coedwigaeth) sydd o bwysigrwydd arbennig mewn amgylcheddau trefol.
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4. Dulliau darparu
Bydd CCC ac ystod o sefydliadau eraill yn anelu at gyflawni’r Safbwynt Polisi hwn ar ran Llywodraeth
Cynulliad Cymru drwy’r mecanweithiau canlynol: 

• Cyflawni’n uniongyrchol ar Ystad Goetir Llywodraeth Cynulliad Cymru drwy safonau uchel 
o stiwardiaeth amgylcheddol a defnydd gwell o’r Canllawiau, gan gynnwys unrhyw newidiadau 
o ganlyniad i’r gwaith parhaol o adolygu’r Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr

• Defnyddio cyllid grant i berchnogion coedwigoedd eraill ar gyfer gweithrediadau priodol ar gyfer 
coetiroedd a dargedwyd fel creu coetiroedd newydd sy’n cefnogi lleihau’r pwysau ar lygredd ymledol 
ac yn cyfrannu i reoli’r perygl o lifogydd

• Cyfathrebu a chefnogi penderfyniadau gwell ar gyfer holl berchnogion a rheolwyr coetiroedd 
i gynorthwyo gwneud penderfyniadau lleol gwell sy’n cyfrannu i ganlyniadau tirwedd gwell ar gyfer 
adnoddau dŵr a phridd

• Datblygu rhaglenni strategol o fesurau sy’n cefnogi lleihau pwysau llygredd ymledol ac yn cyfrannu 
i reoli’r perygl o lifogydd drwy gyflawni’n uniongyrchol ar Ystad Coetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru

• Cefnogi eraill a’u dylanwadu i ddefnyddio coed a chreu coetiroedd newydd fel ateb i reoli gwell, o ddŵr
a phridd mewn ardaloedd trefol a gwledig, yn enwedig i leihau’r pwysau ar lygredd ymledol ac i reoli’r 
perygl o lifogydd  

Fel y datganwyd yn y Cyflwyniad, gobeithir y bydd sefydliadau eraill sy’n gyfrifol am gyflwyno polisi’r
llywodraeth hefyd yn datblygu ymateb corfforaethol i gynorthwyo cyflwyno’r ‘Agenda Gweithredu’ 
yn gyfunol.

5. Monitro a gwerthuso
5.1 Monitro

Ceir Cynllun Gweithredu sy’n cael ei fonitro’n flynyddol gyda’r strategaeth Coetiroedd i Gymru. Yn ogystal, mae
CCC wedi datblygu cyfres o raglenni Corfforaethol i gefnogi cyflwyno’r Safbwynt Polisi hwn, ac mae protocol
monitro gyda’r rhaglen hon. Cynhyrchir adroddiad Monitro Gweithredu cryno bob chwe mis.

5.2 Gwerthuso

Bydd gwerthuso ffurfiol o bolisi yn digwydd bob tair blynedd, er mwyn asesu pa effeithiol y mae wedi bod,
a pha wersi y gellid eu dysgu ar gyfer y dyfodol. Caiff llwyddiant y Safbwynt Polisi hwn ei asesu o ran
cyflawni’r canlyniadau a restrir yn y ddogfen hon. Mae’r gwerthusiad cyntaf wedi’i drefnu ar gyfer 2013 
ac fe’i arweinir gan CCC.

Bydd y gwerthusiad yn defnyddio ystod o dystiolaeth. Bydd gwybodaeth o Ddangosyddion Strategaeth
Coetiroedd Cymru a welir yn Nhabl 2 yn ddefnyddiol i’r gwerthusiad. Mae’r dangosyddion hyn yn cael eu
datblygu ar hyn o bryd. Yn ogystal, defnyddir gwaith monitro a wneir gan sefydliadau eraill. Mae rhai o’r
dangosyddion hyn yn cyfeirio’n benodol at goedwigaeth tra bod rhai eraill yn monitro amgylched y pridd a’r
dŵr yn ei gyfanrwydd ledled Cymru.
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Table 2: Dangosyddion sy'n berthnasol i safbwyntiau polisi Coetiroedd i Gymru

Enw’r dangosydd Disgrifiad Amlder Tuedd dymunol
adrodd

Coetiroedd i Gymru,
Dangosydd 21:
Coetiroedd fel
pwysau ar ddŵr 

Coetiroedd i Gymru,
Dangosydd 22:
Coetiroedd fel ateb 
i ddŵr 

I’w bennu

I’w bennu

Yn cael ei ddatblygu. Gwnaed
cynnydd o ran nodi ardaloedd
dyfrol sydd mewn perygl
oherwydd rhesymau sydd i’w
priodoli i goedwigaeth. Byddwn
yn datblygu ffordd o fonitro’r
graddau, y math a rheoli’r
coetiroedd yn y parthau hyn, ac
yn ogystal, mewn rhai achosion,
byddwn yn cydweithio ag
Asiantaeth yr Amgylchedd i fonitro
ansawdd y dŵr i lawr yr afon

Yn cael ei ddatblygu. Gwnaed
cynnydd o ran nodi
gweithrediadau dalgylchoedd
afonydd a dargedwyd ar gyfer
coedwigaeth, coed newydd a
chreu coetiroedd fel mesurau rheoli
tir cadarnhaol Byddwn yn datblygu
ffordd o fonitro’r graddau o
orchudd coetir priodol yn y parthau
hyn ac yn lleiniau torlannol.

Lleihau nifer / hyd ardaloedd
dyfrol yr ystyrir eu bod mewn
perygl oherwydd rhesymau
sydd i’w priodoli i goedwigaeth.
Yn y tymor hir, byddem yn
gobeithio gweld gwelliant hefyd
yn ansawdd dŵr i lawr afonydd
lle mae gwaith adfer eisoes
wedi’i wneud.   

Ardaloedd cynyddol o barthau
torlannol â gorchudd coetir
priodol. Cynyddu gorchudd
coetir priodol yn y parthau a
nodwyd yn flaenoriaethau er
mwyn lleihau llygredd ymledol
a’r perygl o lifogydd.   

Mae nifer o ddangosyddion cyd-destunol yn cefnogi’r fframwaith hwn sydd i’w gweld mewn Safbwyntiau
Polisi Coetiroedd i Gymru eraill gan gynnwys:

• Dangosydd 1 Coetiroedd i Gymru: Coetiroedd a Choed - nifer y coed y tu allan i goetir a hyd 
eu nodweddion llinellol megis perthi

• Dangosydd 2 Coetiroedd i Gymru: Arallgyfeirio coetiroedd - Mae’r mesurau arfaethedig (i’w datblygu) 
yn cynnwys mesur yr amrywiaeth o fathau o goetiroedd llydanddail ar raddfa dalgylch afonydd - 
amrywiaeth graddfa dirwedd (amrywiaeth o faint a math y bloc coedwig)

• Dangosydd 3 Coetiroedd i Gymru: Rheolaeth Coetir Gynaliadwy - arwynebedd coetir y gwyddys ei bod yn 
cael ei rheoli yn unol â Safon Coedwigaeth y DU, gan gynnwys ardal sydd wedi cael ardystiad gan 
y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC) neu Raglen er Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd (PEFC) 

• Dangosydd 4 Coetiroedd i Gymru: System Reoli - ardal o goetir a reolir am bren (i) drwy lwyrgwympo 
(ii) drwy beidio â llwyrgwympo, ac ardal a reolir fel gwarchodfa natur

• Dangosydd 6 Coetiroedd i Gymru: Coetir a choed trefol - gan gynnwys arwynebedd coetir trefol a nifer 
y coed trefol y tu allan i goetiroedd

• Dangosydd 18 Coetiroedd i Gymru: Cynefinoedd coetiroedd a choed hynafol - arwynebedd a chyflwr 
coetiroedd brodorol, a chyflwr coetiroedd ar safleoedd dynodedig neu hynafol 

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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5.3 Gwaith monitro perthnasol yr ymgymerwyd ag ef ar y cyd ag eraill neu gan erail

Dŵr: 

• Mae i’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn y DU fframwaith monitro a gwerthuso strwythuredig 
a chymhleth. Caiff llwyddiant y Rhaglenni o Fesurau yr ymgymerwyd â hwy drwy Gynlluniau Rheoli 
Basnau Afonydd eu cydlynu a’u mesur gan Asiantaeth yr Amgylchedd a byddant ar gael i’r cyhoedd. 
Gan weithio trwy gadw at y Strategaeth Gyflwyno Gyffredin, mae Grŵp Technegol Ymgynghorol y DU63

(UKTAG) ynghyd â Grŵp Llywio Rhyngraddnodi yn goruchwylio’r broses i benderfynu’r amodau 
amgylcheddol a fydd yn diffinio’r safon hwnnw. Ymgymerir â monitro ar sail gwyliadwriaeth, 
gweithredu ac ymchwilio sy’n cynnwys yr holl ddŵr wyneb, dŵr daear, gwlypdiroedd sy’n ddibynnol ar 
ddŵr daear ac ardaloedd a warchodir. Caiff ystod o baramedrau eu monitro ar gyfer pob ardal ddyfrol
gan gynnwys bioleg, hydromorffoleg, ffisico-cemegol a sylweddau y rhoddwyd blaenoriaeth iddynt. 
Dylai CCC ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (AAC) allu tynnu perfformiad/cyfraniad ardaloedd dyfrol 
a dalgylchoedd coediog er nad yw hyn wedi’i benderfynu eto. Ar gyfer yr ardaloedd dyfrol hynny  
a ddosberthir eu bod yn methu bodloni statws dŵr da, mae angen i CCC gydweithio ag AAC i 
benderfynu lle mae coedwigaeth yn bwysau. Fel man cychwyn, dylai Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd
allu llywio statws coedwigaeth fel pwysau/mater sy’n achosi’r perygl o fethu â bodloni statws ecolegol 
a chemegol da.

• Gall CCC ychwanegu at gyflwyno Cynlluniau Rheoli Llifogydd Dalgylchoedd a Chynlluniau Rheoli 
Echdynnu Dalgylch drwy ddalgylchoedd coediog yn cyfrannu i leihau’r perygl o lifogydd. Mae CCC 
ac AAC wedi cynhyrchu mapiau cyfleoedd lle gall coetiroedd mewn dalgylchoedd sydd mewn perygl 
o lifogydd fod o fudd.  

• Mae Ymchwil Goedwig ac AAC yn ymgymryd â monitro dŵr yn ddetholus yn safleoedd allweddol fel 
Llyn Briane. Mae’r set ddata hon yn ychwanegu at safleoedd rhwydwaith Monitro Dŵr Asid y DU. Gallai 
dehongli’r data hyn fod yn fwy amserol a chael ei ddefnyddio’n fwy effeithiol.

• Mae tîm tasg rhwng AAC a CCC yn asesu a monitro gweithredoedd a mesurau cyfredol y mae eu 
hangen i fodloni targedau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr drwy gyfleoedd rheoli coetiroedd a choed. 
Defnyddir ardal beilot yn Ne Cymru i benderfynu sut i fonitro effeithiolrwydd mesurau'r Gyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr ar gyfer coetiroedd a choed.

• Mae prosiect monitro ar y cyd rhwng AAC a CCC i asesu’r canllawiau arfer gorau cyfredol ar gyfer 
defnyddio cypermethrin ar safleoedd ailstocio ledled Cymru ac fe gyhoeddir y canllawiau yn haf 2010. 
Gweithredir y camau i’w cymryd drwy hyfforddi a diweddaru’r arweiniad. 

• Mae CCC wedi awgrymu safle arddangos i ddarparu tystiolaeth gefnogol bellach ynghylch sut y gall 
creu coetiroedd fod yn fuddiol i statws dŵr mewn dalgylchoedd yng Nghymru sy’n amaethyddol 
yn bennaf.

• Mae’r rhwydwaith Newid yn yr Amgylchedd yn monitro tueddiadau yn ansawdd cemegol a biolegol 
dŵr croyw mewn safleoedd ar draws y DU gan gynnwys tri safle yng Nghymru.

• Mae Rhwydwaith Monitro Dŵr Asid y DU yn monitro effaith ecolegol ar ddyddodiadau asid yn 22 safle 
ar draws y DU, gan gynnwys 4 safle yng Nghymru.

• Bob blwyddyn, adroddir am nifer o ‘ddigwyddiadau amgylcheddol’ i Asiantaeth yr Amgylchedd a phe 
bai unrhyw un o’r rhain yn berthnasol i’r sector coedwig gallwn ddefnyddio’r rhain fel dangosydd sy’n 
crynhoi digwyddiadau’r gorffennol (ynghyd â gwersi i’w dysgu). 
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Pridd: 

• Cynigiodd ymgynghoriad Cynllun Gweithredu Pridd Cymru fframwaith monitro a gwerthuso i gynnwys
diweddariad o’r map pridd strategol a gyhoeddwyd, arolygon pridd a gyhoeddwyd ac nis cyhoeddwyd,
cyhoeddiadau ymchwil a rhwydweithiau monitro pridd gan gynnwys Arolwg Cefn Gwlad64, Rhwydwaith Newid
i’r Amgylchedd65 ac Arolwg Llygredd Pridd a Llystyfiant66. Fodd bynnag, cydnabyddir bod y wybodaeth
bresennol yn annigonol ar gyfer datblygu rhaglen fonitro Cymru gyfan oherwydd nifer o fylchau allweddol a
nodir gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg yn 200267. Awgryma’r ymgynghoriad ymagwedd ar sail risg i fonitro
integredig, gan awgrymu canolbwyntio ar raddfa’r bygythiadau, eu difrifoldeb a’u heffeithiau gan asesu’r
camau gweithredu ar gost effeithlonrwydd ac ymarferoldeb (yn debyg i’r Cynlluniau Rheoli Basnau Afonydd ar
gyfer monitro ecolegol a chemegol ansawdd dŵr).

• Mae Consortiwm Dangosyddion Pridd y DU68 yn anelu at nodi dangosyddion ar gyfer ansawdd pridd 
a datblygu cynllun ar gyfer y DU sy’n sefydlu’n well beth yw cyflwr priddoedd y DU ac y gellir ei deilwra 
i adnoddau ac anghenion sefydliadau unigol a bydd yn adeiladu ar sylfeini ymchwil sefydledig. Fodd 
bynnag, ni fydd hyn yn mynd i’r afael â rhai o’r pwysau sy’n unigryw i Gymru fel graddau, difrifoldeb ac 
effeithiau cywasgu mewn glaswelltiroedd lled-naturiol (pwysau allweddol lle gall plannu coetir fod yn ateb).

• Rhaglenni ymchwil penodol i goedwigoedd yn cynnwys y prosiect BioPridd sydd â’r brif nod o sefydlu 
gwaelodlin Ewropeaidd gyffredin well i briddoedd coedwigoedd o ran asideiddio a/neu orfaethu; asesu stoc
garbon ac effeithiau newid yn yr hinsawdd. 

Asesiad Adnoddau Coedwig (FRA) a chyflwr Coedwigoedd Ewrop (MCPFE):
Mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn casglu data er mwyn adrodd ar lefel Ewropeaidd a byd-eang ar gyflwr
coedwigoedd y DU yn Gyffredinol (ac mae data ar gyfer Cymru ar gael ambell waith).Mae dangosyddion FRA
(byd-eang) a Chynhadledd Gweinidogion ar Warchod Coedwigoedd yn Ewrop am ddata ynghylch:

• stoc y carbon mewn priddoedd coedwig

• nodweddion priddoedd cemegol sy’n berthnasol i asid a gorfaethu; ac 

• arwynebedd ‘coedwigoedd a warchodir’- a luniwyd i atal erydu pridd, i gynnal adnoddau dŵr neu gynnal 
swyddogaethau ecosystemau coedwig eraill

Yr amgylchedd ac ansawdd bywyd:
Mae sawl dangosydd gan Strategaeth Amgylchedd Cymru sy’n berthnasol i fonitro pridd a dŵr yng Nghymru,
gan gynnwys:

• Dangosydd o’r newid mewn llif afonydd ac argaeledd dŵr (i’w ddatblygu)

• Newid mewn carbon pridd organig

• Dangosydd o gyflwr pridd (i’w ddatblygu pan fydd Consortiwm Dangosydd Pridd y DU yn adrodd)

• Y gost flynyddol o ddifrod oherwydd llifogydd, a’r nifer o eiddo yng Nghymru sydd mewn perygl sylweddol, 
canolig neu isel o ddioddef gan lifogydd o afonydd neu’r môr

• Canran o hyd afonydd Cymru o ansawdd cemegol a biolegol da, canolig, sâl neu wael

• Cydymffurfio â ‘statws da’ yn unol â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (i’w datblygu)

• Mae Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU yn monitro cyflwr coetiroedd a’r graddau y mae coetiroedd 
gwlyb, yn benodol, yn berthnasol i bridd a dŵr. Mae proses Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU 
yn monitro statws sawl rywogaeth sy’n ddibynnol ar ddŵr y rhoddwyd blaenoriaeth iddynt hefyd

• Bydd Strategaeth Datblygu Gynaliadwy Cymru 2006 a dangosyddion ansawdd bywyd cysylltiedig 
yn cynorthwyo nodi buddiant cyhoeddus ehangach yn deillio o weithrediadau coetiroedd i wella adnoddau 
ac ansawdd pridd a dŵr, gan gynnwys creu coetiroedd newydd

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Gwella ein dealltwriaeth a gwerthuso’r camau a gymerir
Yn ogystal â monitro a gwerthuso mwy cyffredinol, mae angen parhaus i wella ein dealltwriaeth 
o effeithiau gweithrediadau cyfredol neu rai sydd ar y gweill. Er enghraifft, dylai rheolwyr coedwig
ddefnyddio mapio gormodiant llwyth critigol i lywio eu proses rheoli risg ac i ddatblygu mesurau sy’n
lleihau llygredd ymledol yn bellach. Mae’r fethodoleg a ddefnyddir gan reolwyr coedwig ar hyn o bryd
fesul safle lle mae cwympo coed neu blannu newydd wedi’u cynllunio. Bydd rhannu’r asesiadau
diweddaraf drwy ddefnyddio asesiadau llwythi critigol ar sail dalgylchoedd ochr yn ochr â chefnogaeth
penderfyniadau sydd i’w roi ar waith yn gymorth i flaenoriaethu’r dalgylchoedd hynny sydd mewn perygl 
o fethu â bodloni’r trothwyon a osodwyd gan y Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr. Ochr yn ochr â’r
ymrwymiad hwn, y mae angen i ymdrin â’r pryder bod y mapio presennol yn darparu ciplun yn unig 
ar adeg ac mae angen mireinio’r fethodoleg i ddarparu tystiolaeth i seilio penderfyniadau tymor hir arni. 
Mae angen ail-arolygu a dilysu’r mapiau llwythi critigol ar y tir ac mae’n bosibl y caiff llawer o afonydd 
a nentydd eu clustogi’n well na’r safleoedd enghreifftiol a ddefnyddir ar hyn o bryd. Eir â’r gwaith hwn yn 
ei flaen drwy’r adolygiad presennol i’r Canllawiau Coedwigaeth a Dŵr a fydd yn diweddaru’r fethodoleg
llwythi critigol drwy ddefnyddio data dyddodi diweddarach. Mae’n debygol iawn y ceir lleihad yng
ngraddfa gormodiant llwythi critigol drwy’r gwaith hwn.

Yn ystod y ddegawd ddiwethaf hefyd, rhoddwyd ar waith rhai prosiectau partner arloesol a ariannwyd 
yn dda mewn coetiroedd er lles yr amgylchedd dŵr. Gweithredir y prosiectau hyn yn unol â chyfres
egwyddorion arweiniol ac mae’n hanfodol bod gwaith yn y dyfodol yn ystyried y canlynol:

• Defnyddio’r dystiolaeth orau sydd ar gael a threfnu ei bod ar gael i bawb

• Cyflawni lleol wedi’i dargedu a lywiwyd drwy raglen strategol, er mwyn sicrhau yr eir i’r afael â’r 
dalgylchoedd dŵr y rhoddwyd blaenoriaeth iddynt a’r priddoedd mwyaf bregus yn gyntaf

• Cyfathrebu gwell rhwng timau gan gynnwys ymchwil, polisi a chyflawni ar draws sefydliadau

• Cynlluniau cyflwyno lleol yn cael eu cefnogi gan fonitro a gwerthuso cadarn

• Cyflawniad a monitro lleol cyfatebol sy’n cyfrannu’n effeithiol i raglenni gwerthuso a strategol

• Rhannu canlyniadau rhaglenni gwerthuso a dysgu o brofiad

Meysydd eraill i’w datblygu
Mae angen datblygu nifer o feysydd gwaith allweddol yn bellach er mwyn cefnogi rhaglenni coetiroedd,
dŵr a phridd yn effeithiol. Dyma nhw:

Datblygu arfer gorau
Mae cyflwyno, recordio a rhannu arfer gorau yn hanfodol. Bydd dysgu o fonitro a gwerthuso parhaus a
rhannu canfyddiadau rhwng sefydliadau yn darparu ymagwedd fwy cydlynol i weld coetiroedd a choed 
fel dull cadarnhaol i wella ansawdd dŵr, lleihau’r perygl o lifogydd a chynnal swyddogaeth pridd a
stociau carbon.

Mesur lles i’r cyhoedd
Mae nifer o raglenni ymchwil a monitro sefydledig ar draws y DU ac Ewrop lle cesglir mwy o dystiolaeth 
i gefnogi’r rhan y mae coetiroedd yn eu chwarae o ran gwella ansawdd yr amgylchedd, a lleihau llygredd
ymledol a’r perygl o lifogydd. Dylai hyn gynnwys sefydlu cysylltiadau rhwng fframweithiau datblygu
cynaliadwy, dangosyddion ansawdd bywyd cysylltiedig â nodi’r buddiant ehangach i’r cyhoedd sy’n deillio
o weithrediadau coetir i wella adnoddau ac ansawdd pridd a dŵr, gan gynnwys creu coetiroedd newydd.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Datblygiad dangosyddion parhaus 

Mae CCC yn parhau’n bryderus am gyfyngiadau’r fethodoleg asesu risg a ddefnyddir yn ystod cam cyntaf
ac ail gam dadansoddiad nodweddion ac effeithiau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Yn yr un modd, mae
CCC o’r farn bod materion pwysig i’w trafod mewn perthynas â’r safonau amgylcheddol arfaethedig ar
gyfer cyflyrau asid, yn enwedig o ran cyfraniad asideiddio naturiol a’r posibilrwydd o adferiad ecolegol. Mae
arfer gorau rheoli coedwigaeth yn seiliedig ar ddadansoddiad yn erbyn gormodiant llwythi critigol yn
hytrach na throthwyon pH a ddefnyddir yn y fethodoleg asesu risg hyd yn hyn. (rhoddwyd dadansoddiad i
AAC)69. Mae angen datrys y mater hwn i gefnogi cyflawni nifer o ofynion o dan Agenda Gweithredu'r
Safbwynt Polisi hwn.

Datblygu cysylltiadau gwell rhwng portffolios polisi

Mae angen cael cysylltiadau gwell er mwyn datblygu mesurau a fydd o les ehangach i’r cyhoedd sy’n
deillio o weithrediadau coetir ar gyfer rheoli dŵr a phridd. Yn benodol, dylid cynnwys gallu coetiroedd i
gynnig ystod o wasanaethau ecosystem yn wyneb newid yn yr hinsawdd fel hamdden cysgodol mewn
mesurau ar draws llawer portffolio polisi. Efallai y bydd cyfleoedd i groesgyfeirio llawer mesur o dan
ddangosyddion Rheolaeth Coedwig Cynaliadwy y DU a chynorthwyo i fesur cyfraniad coetiroedd i ansawdd
bywyd. Bydd cyllid cyhoeddus a hyder mewn creu coetiroedd newydd ar gyfer rheolaeth well o adnoddau
dŵr a phridd yn parhau’n gyfyng oni bai y gellir dangos y buddion ehangach hyn. Y rhwystr pennaf i
gyflwyno creu coetiroedd newydd yn effeithiol yw goruchafiaeth amaethyddiaeth o hyd o ran y defnydd o
dir. Mae llawer o hyn y tu hwnt i gwmpas y sector coedwig ac mae angen cysylltu sylweddol ar draws
adrannau a sefydliadau gwahanol yng Nghymru ac yn y DU.  

Llun: Dafydd Fryer

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Atodiad 2: Tystiolaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Bydd gan ganlyniadau’r polisi hwn fanteision cadarnhaol i bobl Cymru gan gynnwys y rheiny 
a gynhwyswyd yn y chwe chainc amrywiaeth.

Ymhlith y buddion cadarnhaol mae rheoli’r perygl o lifogydd, cynnal a gwella ansawdd dŵr ac atal 
erydu’r pridd.

Bydd nodau’r safbwynt polisi lefel uchel hwn yn fuddiol i holl bobl Cymru gan gynnwys y rheiny yn y
chwe chainc amrywiaeth ac nid oes unrhyw dystiolaeth y bydd unrhyw effaith negyddol benodol ar
unrhyw un o’r grwpiau hyn

Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb mwy penodol ar gyfer
unrhyw brosiectau sy’n deillio o Gynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru o ran rheoli dŵr a phridd i
ystyried unrhyw effeithiau a rhoi cyfleoedd i hyrwyddo amrywiaeth. Gallai ymgynghoriadau lleol fod 
yn briodol mewn rhai achosion.

Datblygwyd y safbwynt polisi hwn i ddarparu mwy o fanylder, cefndir ac mae agenda gweithredu 
yn mynd â themâu strategol strategaeth Coetiroedd i Gymru yn eu blaen. Cynhaliwyd asesiad effaith
cydraddoldeb llawn yn ystod y broses o baratoi Coetiroedd i Gymru.

Llun: Dafydd Fryer

Llun: Dafydd Fryer
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6 Adnoddau dŵr ar gyfer y dyfodol, AAC, Mawrth 2001 
http://www.environmentagency.gov.uk/regions/wales/858612/1317944/1319586/?version=1&lang=_e

7 Strategaeth Amgylcheddol Cymru
http://new.wales.gov.uk/about/strategy/strategypublications/environment_strategy/?lang=en

ß Dolen we AAC i CAMs http://www.environmentagency.
gov.uk/regions/wales/858612/1317944/1325232/?version=1&lang=_e

9 Cyfarwyddeb Fframwaith Pridd Ewrop http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

ß Cynllun Gweithredu Pridd Cymru
http://new.wales.gov.uk/consultations/closed/envandcouncloscons/130308welshsoilsactionplan/?lang=en

11 Cynllun Gweithredu Pridd Asiantaeth yr Amgylchedd, Pridd: adnodd gwerthfawr Hydref 2007
http://publications.environmentagency.gov.uk/pdf/GEHO1007BNDB-e-e.pdf?lang=_e

12 UKBAP http://www.ukbap.org.uk/

13 Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru http://www.biodiversitywales.org.uk/English/Library/default.aspx?pid=1

14 Defra Conserving Biodiversity - The UK Approach Hydref 2007
http://www.defra.gov.uk/wildlifecountryside/pdfs/biodiversity/conbiouk-oct2007.pdf

15 Safon Coedwig y DU http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcfc001.pdf/$FILE/fcfc001.pdf

16 Y Comisiwn Coedwigaeth (2003) Canllawiau Coedwigoedd a Dŵr (pedwerydd argraffiad) Y Comisiwn 
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wyneb yng Nghymru, adroddiad nas cyhoeddwyd i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd 
Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru

39 WRc report to Defra no 7242 (Awst 2006) ’WFD economic analysis: information on trends to improve the 
baseline scenarios’

40 Dolen we i FC GB guidance on pesticide reduction http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-76lgsn

41 White PJ a Hammond JP (2006). Updating the estimate of the sources of phosphorus in UK waters. Defra project 
WT0701CSF 
http://www.defra.gov.uk/evidence/statistics/foodfarm/enviro/observatory/research/documents/ 
Arable%20Case%20Study.pdf

42 Emmet, B.A., Reynolds, B., Stevens, ac ati

43 Nisbet, T. Water Use by Trees, FCIN 65, Ebrill 2005,
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/FCIN065.pdf/$FILE/FCIN065.pdf

44 Calder I.R. et al Woodland actions for biodiversity and their role in water management 2008, Woodland Trust

45 Broadmeadow, S. a Nisbet, T. R. 2002.
The effect of riparian forest management on the freshwater environment.
SNIFFER Report SR(02)06F. Foundation for Water Research, Marlow, Bucks.

46 Bradley I, Moffat A, Vanguelova E, Falloon P a Harris J (2005).
The impact of climate change on soil functions. Final report for contract SP0538 to Defra. NSRI, Cranfield.

47 Ed Broadmeadow, M. FC Bulletin 125 Climate Change: Impacts on UK forests chapter 5 water and soils.
Crynodeb ar gael yn http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-5ZYHMC

48 Biosoil project http://www.forestresearch.gov.uk/biosoil & Vanguelova, E.I. (2009).
BioSoil in the UK. Report to the EU, Ebrill, 2009.

49 ECOSSE: Estimating Carbon in Organic Soils - Sequestration and Emissions: Final Report
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/03/16170508/0

50 Level I - Pan European network of plots for monitoring forest condition established 1987
http://www.icpforests. org/MonLvI.htm

51 Level II - Pan European network of plots for monitoring forest growth, condition and the environmental 
conditions that effect them. Established 1996. http://www.forestresearch.gov.uk/level2networ

52 Soil carbon model - Yasso, http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21594&lan=en

53 Gwerthusiad Beirniadol o Gyflwr Defnydd Cynaliadwy o Briddoedd yng Nghymru A'r Pwysau A'r Rheolaeth Ar 
Hynny - Adroddiad Terfynol i Lywodraeth Cynulliad Cymru, Medi 2002
http://www.ceh.ac.uk/sections/bef/Wales_Soil_Scoping_Study.html

54 Elena Vanguelova Pers. Comm. May 2008

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


42
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Rhagor o wybodaeth            
Mae hwn yn un ymhlith cyfres o Safbwyntiau Polisi sy’n darparu manylder a chefndir
ychwanegol i brif themâu strategaeth Coetiroedd i Gymru. Mae pob un yn cynnwys agenda
gweithredu sy’n amlinellu ffyrdd o ddarparu nodau ac amcanion strategol.

Gallwch gael y cyhoeddiad hwn mewn print mawr ac mewn ffurfiau eraill (e.e. Braille, 
tâp sain) drwy gysylltu â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru gan ddefnyddio’r rhif ffôn neu’r
cyfeiriad e-bost isod:                                   

Ffôn: 03000 680300         Ffacs: 03000 680301

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

(Codir tâl ar gyfradd ‘Lo-call’ ar gyfer galwadau i rifau 0300, bydd hyn yr un peth o ble
bynnag rydych yn ffonio).

Gallwch gysylltu â ni hefyd i gael gwybodaeth am gyfieithiadau neu i drefnu i swyddog eich
ffonio i esbonio unrhyw rannau o’r cyhoeddiad hwn ymhellach.

Lluniau: Mae pob delwedd yn Hawlfraint y Goron o Lyfrgell Lluniau Comisiwn Coedwigaeth
Cymru oni nodir yn wahanol.

Dyddiad cyhoeddi Awst 2010 
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