
 

Byddwn yn datblygu tirwedd sy’n gyforiog o 
goed, coedwigoedd a gwrychoedd, ynghyd â 
choetiroedd sydd wedi’u rheoli’n well, 
coetiroedd hynafol sydd wedi’u hadfer, a mwy 
o goed, i sicrhau’r buddiannau cymdeithasol 
ac ecolegol a ddaw yn eu sgil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu Cynllun Coedliniau, i ehangu 
ac adfer coetiroedd a choed ar draws y Parc Cenedlaethol, gan sicrhau bod y 
cynigion:
 

yn cyfrannu at iechyd, swyddogaeth a chydnerthedd ecosystemau;
yn helpu i liniaru ac addasu i ganlyniadau newid hinsawdd; ac
wedi’u cysylltu’n dda ac yn integreiddio â rhwydweithiau Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus, Teithio Llesol a Bwyd Lleol. 

 
Byddwn hefyd yn cefnogi ymdrechion i gofnodi a gwarchod coed hynafol a 
nodedig, yn ogystal â chefnogi ffyrdd cynhwysol a hygyrch o gymryd rhan mewn 
prosiectau i reoli, ymchwilio, monitro, dathlu ac elwa o gymeriad hardd ac 
amrywiol y coed sydd yn y Parc Cenedlaethol.

 
 



COEDLINIAU

Coetiroedd er lles pawb 

 

Mae nifer o goedliniau gwahanol yn y Parc 

Cenedlaethol.  Yn rhan o’n Hamgylchedd 

Hanesyddol, maent yn darparu ystod eang o 

fuddiannau o ran bioamrywiaeth a phobl, gan 

gynnwys:

 

Coetir hynafol lled-naturiol 

Coetir brodorol llydanddail

Coed ffriddoedd, rhostir a gweundir

Gwrychoedd

Perllannau 

Planhigfeydd a choetir brodorol newydd 

Coedwigoedd glaw tymherus

Coed a choetir trefol

Coetir gwlyb a thorlannol

Tir pori coediog a thir parc 

 

Yn seiliedig ar bedair thema, mae Coetiroedd i 

Gymru yn amlinellu gweledigaeth a thargedau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer coed, coetiroedd a 

choedwigoedd Cymru sef: 

ymateb i newid yn yr hinsawdd

coetiroedd i bobl

sector coedwigaeth integredig a 

chynaliadwy

ansawdd amgylcheddol.

 

Mae sylfaen tystiolaeth y goedwigaeth genedlaethol 

yn darparu adnodd gwych i ddechrau ar y gwaith 

hwn yng nghyd-destun y Parc Cenedlaethol.

 

I gyrraedd ‘sero net’ o ran allyriadau Nwyon Tŷ 

Gwydr, bydd angen gwneud newidiadau mawr i’r 

ffordd rydym yn rheoli tir, ochr yn ochr â 

datgarboneiddio ynni, trafnidiaeth, a sectorau eraill.

 

Mae yna werth cynhenid i goed a choetiroedd.  

Maent hefyd yn cynnal bioamrywiaeth, yn ffordd 

naturiol o liniaru, yn ogystal ag addasu i effeithiau 

newid hinsawdd, yn cyfrannu at lesiant, a gallant fod 

o werth diwylliannol ac economaidd.  Canfu 

adolygiad diweddar o’r sylfaen tystiolaeth 

gwyddonol o allu cynefinoedd lled-naturiol i ddal a 

storio carbon, mewn perthynas â’u cyflwr a/neu 

reolaeth:

 

 

 

 

 

 

 

• Bod coetiroedd brodorol llydanddail yn ddalfeydd 

carbon dibynadwy sy’n parhau i amsugno carbon am 

ganrifoedd lawer, er budd bioamrywiaeth a 

gwasanaethau ecosystemau eraill, er bod y raddfa’n 

amrywio’n fawr yn ôl rhywogaeth ac oedran y coed, ac 

mae priddoedd a hinsawdd hefyd yn ddylanwad mawr.

 

• Gall coetir brodorol sy’n cael ei reoli gyda’r lleiaf 

posib o ymyrraeth fod yn gyfrwng effeithiol i liniaru 

effeithiau newid hinsawdd.

 

• Gall cynhyrchu coed helpu i liniaru effeithiau newid 

hinsawdd pan fydd cynnyrch coed yn storio carbon 

dros yr hirdymor neu’n cymryd lle deunydd a 

thanwydd sy’n defnyddio mwy o danwydd ffosil.

 

• Bod rhywogaethau coed anfrodorol fel arfer yn 

cynnal lefelau isel o fioamrywiaeth, ac mae 

planhigfeydd ar fawndiroedd wedi arwain at golli 

bioamrywiaeth yn ogystal â charbon.

 

• Gall gwrychoedd, perllannau a choed unigol hefyd 

ddal a storio carbon, yn ogystal â darparu buddiannau 

eraill o fewn cyd-destun amaethyddiaeth a 

bioamrywiaeth.

 

 

Trawsnewid tir 

Newid hinsawdd 

Llygredd aer 

Ansawdd pridd a dŵr 

croyw

Llwyth nitrogen a 

ffosfforws 

Llygredd cemegol 

Adfer natur 

Llonyddwch a 

thywyllwch 

Tirwedd 

Yr Amgylchedd 

Hanesyddol 

Addysg (ymwelydd) 

Incwm 

Dŵr

Iechyd 

Pam mae hyn yn bwysig?
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Y nod fydd gweithio mewn partneriaeth i lunio cynllun 

adfywio coedliniau ac ehangu coetiroedd ar gyfer y 

Parc Cenedlaethol, ac eiriol dros ei gynnwys o fewn 

Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Cynghori a dylanwadu ar gynlluniau amaeth-

amgylcheddol sy’n annog plannu coed, a rheoli 

coetiroedd a choedliniau.

 

Rhoi’r polisi hwn ar waith i gyfleu negeseuon cyson ar 

gynlluniau adnoddau coedwigaeth a sgrinio Asesiadau 

o’r Effaith Amgylcheddol, a cheisiadau am ganiatâd y 

mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n ymgynghori â 

rhanddeiliaid yn eu cylch.

 

Gweithio gyda’r gymuned drwy wardeniaid coed a 

chynlluniau llysgenhadon i hyrwyddo rheolaeth 

goedyddol dda o goed presennol, ac eiriol dros 

ddatblygu coetiroedd cymunedol. 

 

Gweithio gyda’r gymuned a Coed Cadw i gofnodi, 

gwarchod a dathlu coed hynafol, urddasol, a chynllunio 

ar gyfer cenedlaethau pellach o goed hynafol. 

Gweithio gyda rheolwyr tir i annog datblygiad coed-

borfeydd, sef defnyddio tir ar gyfer coed a chynhyrchu 

bwyd. 

 

Byddwn yn mesur cynnydd yn erbyn y Cynllun 

Coedliniau wrth inni ei roi ar waith. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

Mi fydd y Cynllun Coedliniau ar gyfer adfer ac ehangu 

coetiroedd wedi’i ddatblygu a bydd ei roi ar waith 

wedi’n helpu i wneud y canlynol:  

Diffinio’r amcanion ar gyfer Statws Cadwraeth 

Ffafriol coetiroedd llydanddail a phriddoedd ym 

Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

Diffinio llwybr i sicrhau Statws Cadwraeth 

Ffafriol coetiroedd, gan gynnwys 

Adfer ‘coedcae/ ffridd’ a pharthiad lledredol 

coetiroedd a choed  

Adfer ac ehangu tir pori coediog a thir parc.

Adfer ac ehangu coetir torlannol  

Adfer ac ehangu coetir llydanddail ar Safleoedd 

Coetiroedd Hynafol Planedig  

Adfer ac ehangu bioamrywiaeth cynefinoedd 

coediog.

Sicrhau consensws ar y ffordd orau o weithredu 

i adfer coetiroedd ar dir comin cofrestredig. 

Adfer arllwysiad afonydd mwy gwastad a 

rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.  

Datblygu a gweithredu protocol ar gyfer cnydio 

coed, ffibr, a dal carbon.  

Osgoi plannu gormod o goed conwydd ar dir a 

ryddhawyd o amaethyddiaeth.  

Cael gwared â lleiniau cysgodi a choetir 

amhriodol (gan gynnwys cael gwared â choed 

ac adfer mawndiroedd).  

Cynyddu’r canopi o orchudd coed mewn trefi a 

phentrefi.  

Cefnogi a chynyddu nifer y mentrau coetir 

cymunedol.  

Byddwn wedi diogelu’r amgylchedd hanesyddol 

yn ystod cynlluniau creu coetiroedd.

 

 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?




