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1. CYFLWYNIAD I ATODIAD-1
Yn yr Atodiad hwn rydym yn edrych ar fanteision ac anfanteision creu a rheoli
coetiroedd i fioamrywiaeth coedwigoedd yng Nghymru. Yn gyntaf, mae'r Atodiad hwn
yn amlinellu'r ffactorau allweddol sy'n dylanwadu ar fioamrywiaeth coetiroedd ac mae
adrannau pellach yn cynnwys adolygiadau manwl o dystiolaeth ar gyfer tacsonau
penodol.
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2. ECOLEG TIRWEDD A BIOAMRYWIAETH
COEDWIGOEDD
Bioamrywiaeth a Newid Defnydd Tir
Bioamrywiaeth, a elwir hefyd yn amrywiaeth fiolegol, yw amrywiaeth yr holl fywyd ar y
ddaear. Mae bioamrywiaeth coedwigoedd yn ystyried cyfoeth a dosbarthiad cyfartal
rhywogaethau sy'n byw mewn coedwigoedd a choetiroedd gerllaw iddynt, a'r rhai
sy'n dibynnu ar y cynefinoedd hyn ar gyfer eu cylch bywyd cyfan neu ran ohono.
Mae coedwigoedd yn gartref i'r rhan fwyaf o fioamrywiaeth ddaearol fyd-eang (Aerts
a Honnay 2011; Liang et al. 2016; Perera, Peterson, Pastur, ac Iverson 2018), ond
mae ecsbloetio gan fodau dynol wedi arwain at newidiadau sylweddol o ran maint,
dynameg a strwythur coedwigoedd a chyfansoddiad rhywogaethau yn fyd-eang
(Halme et al. 2013) ac yng nghyd-destun y DU (Quine et al. 2011). Mae adfer a rheoli
bioamrywiaeth yn nod polisi allweddol (e.e. Llywodraeth Cymru 2015, 2016, 2018)
Wrth ystyried bioamrywiaeth a newid defnydd tir megis creu coetir, mae
trafodaethau'n debyg o ran yr ystod o ddefnydd tir a dulliau rheoli a'u gwerth biolegol
a diwylliannol nawr ac yn y dyfodol, yn ogystal â chyd-destun yn y dirwedd
ehangach. Gall newid defnydd tir hefyd gael effaith ar fioamrywiaeth ar raddfa
tirwedd ehangach ac felly mae angen ystyried pa mor agos yw'r tir at gynefinoedd
eraill hefyd. Mae'r symudiad tuag at ecoleg tirwedd a gwneud penderfyniadau'n
seiliedig ar dirwedd yn fuddiol iawn i fioamrywiaeth.
Mae ymchwil i fioamrywiaeth coetir yn cyflwyno heriau penodol, o ystyried yr
amserlenni hir ac, yn aml, y graddfeydd gofodol mawr sy'n gysylltiedig â hynny, yn
ogystal ag amrywiad enfawr yn nyluniad astudiaethau (Spake a Doncaster 2017).
Mae sawl dull o asesu bioamrywiaeth cynefinoedd gan gynnwys mesurau'n
ymwneud ag amrywiad genetig, rhywogaethau ac amrywiad ar lefel yr ecosystem
(Bellamy et al. 2018). Mae cymharu'r canlyniadau i fioamrywiaeth yn sgil newid
defnydd tir yn fwy cymhleth, oherwydd mae'n bosibl bod dulliau amgen o asesu
bioamrywiaeth wedi'u defnyddio ar gyfer gwahanol gynefinoedd, ar wahanol
raddfeydd. Gall asesiadau o fioamrywiaeth a phenderfyniadau ynghylch newid
defnydd tir hefyd gael eu cymhlethu gan bwysoliadau gwyddonol, diwylliannol neu
wleidyddol o werth rhywogaethau a/neu ecosystemau.
Gall creu coetir gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar agweddau penodol a
chyffredinol ar fioamrywiaeth (Burton et al. 2018), yn dibynnu ar nifer o newidynnau,
gan gynnwys cyflwr cyfredol y safle, y math o bridd, maint y coetir, y math o goetir a
rhywogaethau coed, y dull rheoli, math a chyflwr tir cyfagos, gan gynnwys y rhai i
lawr y llethr ac i lawr yr afon, a ffynonellau dŵr cyfagos (Natural England 2009).
Mae'r effeithiau'n amrywio ar wahanol gamau o gylchdro/cylch aildyfiant goedwig
(e.e. sefydlu, aeddfed, hynafol) ac o fewn tacsonau gwahanol, gan gynnwys
microbau, infertebratau, planhigion fasgwlaidd, ffyngau, cen, mwsoglau, ymlusgiaid,
amffibiaid, mamaliaid, ac adar, felly yn aml mae oedi rhwng creu coetir a
rhywogaethau'n cytrefu yno, yn enwedig arbenigwyr coetir; felly gall fod gostyngiad
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mewn bioamrywiaeth mewn safleoedd penodol yn y tymor byr cyn y gellir gweld y
manteision. Mae graddfa gweithredu'r cynlluniau hefyd yn cael effaith ar hyn.
Ystyrir yr effeithiau ar fioamrywiaeth yn sgil dod â choetir nad yw'n cael ei reoli o gwbl
a choetir nad yw'n cael ei reoli'n ddigonol o dan reolaeth weithredol yn Atodiad2/Adroddiad ERAMMP-34: Rheoli Coetir Nad yw'n Cael ei Reoli'n Ddigonol. Yn yr
adran hon rydym yn adolygu tystiolaeth allweddol ar fanteision ac anfanteision creu
coetir i fioamrywiaeth yng Nghymru, a sut y gellid lliniaru'r anfanteision.

Egwyddorion Bioamrywiaeth Coedwigoedd
Mae'r adran hon yn amlinellu ffactorau allweddol a allai effeithio ar fioamrywiaeth
coetir, gan roi cyd-destun ar gyfer yr adrannau sy'n dilyn sy'n cynnwys tystiolaeth
fanylach ar dacsonau penodol.
Math o Goetir
Mae cynefinoedd coetir â blaenoriaeth yng Nghymru yn cynnwys pob math o goetir
brodorol, yn enwedig coetir hynafol (CH) a choetir lled-naturiol hynafol (CLlNH), coed
derw'r ucheldir, coed ynn yr ucheldir, coetir gwlyb, coetir collddail cymysg yr iseldir a
choetir ffawydd yr iseldir yn ogystal â phorfa goed, parcdir a pherllannau traddodiadol
(Llywodraeth Cymru 2011). Mae cyfran uchel o rywogaethau sy'n flaenoriaeth yn
gysylltiedig â choetir brodorol a phlanhigfeydd sy'n cael eu hadfer ar safleoedd coetir
hynafol (PSCH) ac mae ardaloedd CLlNH sy'n ehangu wedi'u nodi fel rhai o'r
llwybrau gorau i gynyddu bioamrywiaeth yn y cynefinoedd hyn (Lindenmayer et al.
2008). Fodd bynnag, mae angen rhoi ystyriaeth ddyledus i'r cynefin a gollir yn sgil
ehangu coetir.
Mae sawl gwahaniaeth rhwng rhywogaethau coed gan gynnwys cylch bywyd a nifer
y rhywogaethau cysylltiedig (Mitchell et al. 2014; Mitchell et al. 2019). Gall mwy o
amrywiaeth mewn rhywogaethau coed a llwyni gynnal niferoedd mwy o rywogaethau
a chynyddu'r gallu i wrthsefyll straen amgylcheddol megis sychder a phlâu (Bellamy
et al. 2018). Yn gyffredinol, mae heterogenedd amgylcheddol yn annog
bioamrywiaeth, ac mae amddiffyn coed hŷn mewn clystyrau, a chynnal a chadw
cynefinoedd coed marw a gwlyptir mewn coetiroedd yn cael dylanwad cadarnhaol ar
fioamrywiaeth (Bellamy et al. 2018). Disgwylir y bydd meithrin a chynnal amrywiaeth
o ran cymysgedd y rhywogaethau, strwythur ac oedran clystyrau mewn coetir
newydd dros amser yn fuddiol i ystod o dacsonau (Burton et al. 2018, Filyushkina et
al. 2018).
Maint a Siâp Coetiroedd
Mae maint coetir unigol yn cael dylanwad ar y fioamrywiaeth sydd ynddo a'i wytnwch
posibl. Mae perthynas dra hysbys rhwng ardal a rhywogaeth (Connor a McCoy
1979). Mae coetiroedd mwy o faint yn cynnwys mwy o heterogenedd amgylcheddol,
yn darparu mwy o arbenigedd ecolegol ac yn cynnal poblogaethau mwy. Mae
coetiroedd bach yn cynnal rhywogaethau sy'n byw ar gyrion coetir ond efallai na
fyddant yn darparu amodau digon da ar gyfer arbenigwyr mewnol coetir, oherwydd
lefelau golau, lleithder ac ardal chwilota. Mae'r berthynas hon yn bwysicach i
goetiroedd llai, gan fod cynnydd mewn arwynebedd yn cael mwy o effaith na
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chynyddu arwynebedd coetiroedd mwy. Mae perthynas logarithmig sy'n golygu bod
maint yn bwysicach i goetiroedd llai nag i rai mawr.
Mae'r diffiniad o goetir 'bach' hefyd yn dibynnu ar y rhywogaethau ffocal sy'n cael eu
hystyried. Yn benodol, mae trothwyon bridio ardaloedd ar gyfer adar coetiroedd yn
wahanol (Dolman et al. 2007). Mae siâp y coetir hefyd yn bwysig, gyda
choedwigoedd teneuach a hirach yn cynnal lefelau is o fioamrywiaeth na rhai mwy
cywasgedig neu grwn (Bellamy et al. 2018, Usher et al. 1992, Usher et al. 1993,
Usher a Keiler 1998). Mae hyn yn dibynnu ar helaethrwydd cymharol y rhywogaethau
arbenigol ymylon coetir o gymharu â rhywogaethau arbenigol mewnol coetiroedd yn
y gronfa ranbarthol o rywogaethau. Gweler Adran 7.2 yn yr Atodiad hwn am
grynodeb o astudiaethau empiraidd ar y cwestiwn hwn ar gyfer adar.
Ansawdd
Gall ansawdd cynefinoedd coetir fod hyd yn oed yn bwysicach na'u maint i
fioamrywiaeth. Argymhellir gwella ansawdd coetiroedd presennol cyn rhoi mesurau
eraill ar waith megis cynyddu maint, nifer y lleiniau coetir, cerrig camu a choridorau
(Crick et al. 2020). Gellir gwneud hyn drwy annog prosesau naturiol, creu mwy o
arbenigedd, amrywio strwythur ffisegol, adfer bioamrywiaeth goll, cynnal
rhywogaethau prin, a lleihau effeithiau ar ymylon coetiroedd drwy glustogi safleoedd.
Oedi
Mae rhywogaethau'n ymateb i gamau cadwraeth mewn gwahanol ffyrdd, a gallai oedi
o ran ymateb rhywogaethau guddio'r gallu i arsylwi cynnydd tuag at lwyddiant
cadwraethol (Watts et al. 2020). Disgwylir i rywogaethau cyffredinol, sydd â gofynion
llai penodol o ran cynefin, ymateb yn gyntaf. Mae rhywogaethau hirhoedlog arbenigol
yn ymateb yn arafach i newidiadau, a cheir oedi llawer hwy, gan barhau i ddirywio ar
ôl i goetir gael ei wella neu ei greu (Watts et al. 2020). Fodd bynnag, dros gyfnodau
hwy, mae disgwyl iddynt sefydlogi ac ymateb yn gadarnhaol i ymyriadau. Er mwyn
ystyried hyn, argymhellir rhoi'r gorau i fesur 'cyfanswm rhywogaethau' fel arwydd o
lwyddiant, ac edrych am gerrig milltir mwy manwl (e.e. dyfodiad rhywogaethau
cyffredin, rhywogaethau cyffredin yn bridio'n llwyddiannus, dyfodiad rhywogaethau
arbenigol, poblogaethau o rywogaethau arbenigol sy'n hunangynhaliol) (Watts et al.
2020).
Y Dirwedd Ehangach
O ystyried y ffactorau uchod, derbynnir y bydd creu coetiroedd yn gwella rhai
elfennau o fioamrywiaeth, yn enwedig drwy ddilyn y dull 'y goeden iawn yn y lle iawn';
fodd bynnag, mae hyn yn amrywio yn ôl tacson ac yn ôl cyd-destun y dirwedd. Bydd
penderfynu ble i leoli coetir newydd yn dibynnu ar sawl ffactor, nid dim ond lle y gall
coetir ymsefydlu'n fwyaf llwyddiannus, ond ar werth y cynefin sylfaenol (a'r
fioamrywiaeth gysylltiedig) sydd i'w droi'n goetir. Bydd angen ystyried cyfaddawdu i
hwyluso 'enillion bioamrywiaeth net'. Efallai na fydd tystiolaeth feintiol o gyfaddawdu
ar gael yn rhwydd ac mae angen gwaith monitro neu arbrofion hirdymor ar raddfa'r
dirwedd. Mae prinder sylweddol o astudiaethau monitro hirdymor ar gyfer creu coetir
yn y DU, a gallai newid ffocws metrigau bioamrywiaeth fod yn fwy buddiol (Burton et
al. 2018). Mae'r rhan fwyaf o'r dystiolaeth hyd yn hyn yn seiliedig ar samplau sy'n
seiliedig ar leiniau ar gyfer tacsonau sengl, wedi'u diffinio fel amrywiaeth 'alffa'.
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Awgrymwyd y gallai mesurau amrywiaeth 'beta' (gofodol) neu 'gama' (cyfanswm) fod
yn fwy addas ar gyfer asesu newid defnydd tir ar lefel y dirwedd (von Wehrden et al.
2014). Gallai canolbwyntio mwy ar 'amrywiaeth swyddogaethol', neu'r rôl y mae
rhywogaethau yn ei chwarae mewn ecosystemau (Aerts a Honnay 2011) hefyd fod
yn fuddiol i gefnogi penderfyniadau rhwng cynefinoedd a rhywogaethau.
Y math o gynefin amgylchynol a'i ansawdd
Gall mathau o ddefnydd tir ger coetir gael effeithiau negyddol neu 'effeithiau ymylon'
ar fioamrywiaeth, yn enwedig os ydynt yn ddwys neu'n drefol. Mae heterogenedd
amgylcheddol o fewn a rhwng coetiroedd, ac yn y dirwedd o amgylch, yn hyrwyddo
datblygiad cymunedau gwahanol (Bellamy et al. 2018). Fel y disgrifir mewn
cynefinoedd sy'n flaenoriaeth isod, gall cyflwyno coetir hefyd gael effeithiau negyddol
ar gynefinoedd cyfagos, ac mae angen arolygon ac asesiad ecolegol.
Cysylltedd
Mae darnio cynefinoedd wedi cael effaith negyddol ar gyflwr ac amrywiaeth coetir
hynafol. Mae manteision rhwydweithiau o gynefinoedd coedwig yn dra hysbys (Watts
et al. 2005). Gellir deall rhwydwaith ecolegol fel nifer o ardaloedd craidd o
ecosystemau sy'n gweithredu'n dda, sydd o ansawdd uchel ac sy'n cysylltu'n dda â'i
gilydd (Crick et al. 2020). Mewn egwyddor, bydd tirwedd â swm sylweddol o goetir
sydd â chysylltiadau da, yn cefnogi lefelau uwch o fioamrywiaeth coetir gan fod
poblogaethau o rywogaethau yn fwy abl i gytrefu'n llwyddiannus mewn lleiniau o
goetir (Bellamy et al. 2018).
Mae rhywogaethau arbenigol coetiroedd yn fwyaf tebygol o elwa lle mae coetir
brodorol yn cael ei greu gerllaw coetir hynafol presennol. Gall sefydlu coetiroedd
newydd yn agos at goedwigoedd presennol ganiatáu i rywogaethau fudo, cytrefu neu
ailgytrefu, a chynnig lloches yn ystod achosion o darfu, a darparu ffynhonnell hadau,
a bywyd gwyllt er mwyn cytrefu/ailgytrefu. Gall defnyddio aildyfiant naturiol coed a
llwyni sy'n frodorol i'r safle neu blannu deunydd genetig lleol warchod amrywiaeth
genetig werthfawr.
Gall gwrychoedd a choed y tu allan i goetiroedd hefyd wneud cyfraniad pwysig at
gysylltedd coetir drwy ddarparu coridorau a cherrig camu rhwng coetiroedd a fyddai
fel arall yn ynysig. Gall cysylltedd rhwng coetiroedd hwyluso cyfnewid rhywogaethau
a genynnau rhwng poblogaethau, cynyddu rhywogaethau ac amrywiaeth genetig ac
felly'r gallu i wrthsefyll plâu a phathogenau (Bellamy et al. 2018) . Fodd bynnag,
disgwylir i wella ansawdd a maint y cynefinoedd presennol fod yn fwy buddiol na
cherrig camu neu goridorau (Natural England 2020). Ar hyn o bryd amcangyfrifir bod
78% o wrychoedd mewn cyflwr gwael (Cyfoeth Naturiol Cymru 2016) a bydd hyn yn
effeithio ar allu rhywogaethau coetir i ddefnyddio nodweddion llinellol fel y rhain i
symud drwy dirweddau.
Gall cysylltedd hefyd gynyddu rhai risgiau, gan hwyluso sefydlu a lledaenu pla,
pathogen neu rywogaeth ymledol yn llwyddiannus (Bellamy et al. 2018; Condeso a
Montemeyer 2007; Maguire et al. 2015). Yn benodol, o ran y wiwer goch, dylai
plannu coed newydd osgoi cysylltu cynefin y wiwer goch ag ardaloedd lle mae'r
wiwer lwyd yn goruchafu. Felly dylid pwyso a mesur manteision gwella cysylltedd
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coetiroedd ar gyfer rhywogaethau coetir yn erbyn eu hanfanteision posibl, yn
enwedig lle y gall effeithiau negyddol posibl ddigwydd.
Math o Ddull Rheoli Coetir
Fel y nodwyd wrth ystyried y math o goetir, disgwylir i amrywiaeth o ran
rhywogaethau ac oedran a dull rheoli sy'n cefnogi'r dulliau hyn fod yn fuddiol. Mae
ymchwilio i effaith gwahanol Ddulliau Rheoli Coedwigoedd (DRhC) ar goedwigoedd y
DU yn tynnu sylw at y ffaith bod dwyster y dull rheoli yn dylanwadu ar gyfoeth a
helaethrwydd rhywogaethau, gyda rhywogaethau sy'n dibynnu ar barhad gorchudd
coedwig, pren marw a choed mawr yn cael eu heffeithio'n negyddol gan reolaeth fwy
dwys (coedwigaeth sy'n cynnwys coed o'r un oedran a choedwigaeth cylchdro byr;
Sing et al. 2017). Mae dull rheoli coedwigoedd sy'n dynwared tarfu naturiol
(coedwigaeth wrthrychol sy'n agos at natur a choedwigaeth gyfunol) yn sicrhau mwy
o fanteision o ran bioamrywiaeth drwy amrywio rhywogaethau a dosbarthiadau
oedran clystyrau o goed o'r un oedran (Sing et al. 2017). Mae Coedwigaeth
Gorchudd Parhaol (CGP), lle bo hynny'n addas, yn lleihau llawer o'r elfennau
negyddol sy'n gysylltiedig â rheoli llwyrgwympo, er y gall cynyddu amlder y gwaith
rheoli hefyd gael effeithiau negyddol ar weithgareddau hamdden a bywyd gwyllt.
Gall coedwigoedd planhigfa estron hefyd ddarparu rhai manteision o ran
bioamrywiaeth i rywogaethau arbenigol coetir, drwy glustogi gweddillion
coedwigoedd brodorol a gwella cysylltedd tirwedd lle mae coetir brodorol yn brin
(Brockerhoff, Jactel, Parrotta, Quine, a Sayer 2008; Humphrey et al. 2000; Sing et al.
2017). Mae cymysgedd rhywogaethau hefyd yn gwella bioamrywiaeth mewn
coedwigoedd planhigfa (Sing et al. 2017) ac felly hefyd gadw nodweddion
cynefinoedd eraill. Mae dwysedd y plannu hefyd yn ffactor allweddol. Mae
planhigfeydd pren a blannwyd ar ddwysedd uchel yn cuddio llystyfiant tanddaearol yn
gyflym ac maent yn gysylltiedig â bioamrywiaeth is wrth iddynt heneiddio.
Cylch rheoli/adfywio coedwigoedd
Mae elfennau bioamrywiaeth yn amrywio yn dibynnu ar y cam yng nghylch rheoli neu
adfywio'r goedwig, p'un ai ar gam sefydlu, cam cynnar, cam polyn, cam aeddfed neu
goedwig hynafol. Mae rheolaeth barhaus gan gynnwys paratoi'r safle, ffensio, plannu,
sefydlu, teneuo, creu ffyrdd, cwympo coed ac echdynnu i gyd yn cael effeithiau
gwahanol.

Atal Anfanteision
Cynefinoedd sy'n flaenoriaeth
Mae Adran 7 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn cynnwys rhestr o rywogaethau
sy'n flaenoriaeth a chynefinoedd sy'n flaenoriaeth at ddibenion cynnal a gwella
bioamrywiaeth yng Nghymru (Llywodraeth Cymru 2016). Mae gan gynefinoedd sy'n
flaenoriaeth y potensial i ddarparu'r elfennau cyfoethocaf a mwyaf amrywiol o
amrywiaeth biolegol (Comisiwn Coedwigaeth 2017). Gall mwy o werth fod i
rywogaeth os yw'n arbenigol, yn brin neu'n endemig i ranbarth penodol, os yw mewn
cynefin sy'n dirywio, mewn perygl o ddiflannu neu mewn perygl o newid. Yn yr un
modd, gellir gwerthfawrogi cynefin am ei amrywiaeth eang, prinder, natur unigryw,
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sensitifrwydd neu ei allu i gynnal rhywogaethau gwerthfawr. Mae llawer o
gynefinoedd sy'n bwysig i fioamrywiaeth yn y DU wedi lleihau o ran maint ac wedi
cael eu darnio ac mae angen eu hadfer a'u hehangu (Watts et al. 2005).
Gall creu coetir gael effaith negyddol ar fioamrywiaeth gyffredinol mewn tirwedd os
caiff ei blannu mewn lleoliad anffafriol neu os yw'r math o goedwig neu'r rhywogaeth
yn amhriodol ar gyfer amcan rheoli bwriadedig y cynefin. Mae deddfwrfa
amddiffynnol a dynodiadau statudol ar waith i osgoi effeithiau negyddol posibl ar
gynefinoedd â blaenoriaeth yn sgil creu coetir yng Nghymru.
Gellir annog plannu ar yr ardaloedd hyn neu gerllaw iddynt. Mae angen ystyriaethau
arbennig hefyd ar gyfer Rhywogaethau sy'n Flaenoriaeth a nodir yn Adran 7, gan
gynnwys: y wiwer goch, llygoden y dŵr, yr ystlum du, draenog Gorllewin Ewrop, yr
ysgyfarnog, y dyfrgi, y bele, llygoden yr ŷd, y pathew, y ffwlbart, ystlum Bechstein, yr
ystlum mawr, yr ystlum lleiaf, yr ystlum lleiaf soprano, yr ystlum hirglust, yr ystlum
pedol mwyaf, yr ystlum pedol lleiaf. Mae ardaloedd gwerthfawr eraill yn cynnwys
ymylon caeau âr, nodweddion daearegol, nodweddion hanesyddol, cynefinoedd
torlannol, llynnoedd, pyllau a chamlesi. Yn aml ceir awydd i warchod cymunedau
eiconig drwy geisio cynnal eu casgliadau o rywogaethau yn gaeth ar gyfer y dyfodol;
ond mae angen pwyso a mesur hyn yn ofalus yn erbyn yr enillion posibl mewn
bioamrywiaeth neu'r gallu i wrthsefyll problemau amgylcheddol presennol a
phroblemau yn y dyfodol yn sgil caniatáu arallgyfeirio (Bellamy et al. 2018).

Rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy
Gall mesurau priodol liniaru'r anfanteision sy'n deillio o greu coetir sydd wedi'i
gynllunio'n wael. Mae Safon Coedwigaeth y DU (SCDU) yn mynnu nad yw
coedwigoedd newydd yn cael eu plannu ar briddoedd â mawn ynddynt sy'n fwy na 50
cm o ddyfnder neu ar safleoedd a fyddai'n peryglu hydroleg cynefinoedd cors neu
wlyptir cyfagos. Byddai hyn yn peryglu cynefinoedd a rhywogaethau sy'n flaenoriaeth
ac allyriadau carbon. Diogelir priddoedd hefyd rhag erydu drwy osod cyfyngiadau ar
yr adeg o'r flwyddyn y gellir gwneud gwaith rheoli, a chan ofynion ar gyfer matiau
tocion. Efallai y bydd angen peiriannau ac offer coedwig priodol i leihau difrod.
Rhaid sefydlu a rheoli coedwigoedd hefyd mewn ffordd sy'n lleihau'r risg i'r ardaloedd
cyfagos. Safon Coedwigaeth y DU yw'r safon awdurdodol ar gyfer rheoli
coedwigoedd yn gynaliadwy yn y DU. Gall creu coetir gyflwyno ffynhonnell hadau
newydd a allai ymledu i dir cyfagos, gyda chanlyniadau negyddol i rannau pwysig o
dir agored fel gweundir. Gall coedwigoedd hefyd ddenu rhywogaethau ysglyfaethus i
ardal, er enghraifft mae rhywogaethau adar sydd angen cynefin agored mewn perygl
o gael eu hysglyfaethu gan rywogaethau sy'n defnyddio coetir fel cuddfan. (Amar et
al. 2011, Douglas et al. 2014; gweler hefyd 7.1. Felly mae plannu ger cynefinoedd
gwarchodedig sy'n agored i niwed yn gyfyngedig (Comisiwn Coedwigaeth 2018).
Rhaid i waith plannu newydd ddilyn canllawiau Coedwig a Dŵr SCDU er mwyn atal
asideiddio cyrsiau dŵr, a rhaid i blannu mewn lleiniau clustogi glannau afonydd
ddilyn canllawiau penodol. Pan roddir caniatâd i greu coetir, mae amseriad tymhorol
plannu a rheolaeth ddilynol wedi'i gyfyngu er mwyn lleihau effeithiau ar rywogaethau
gwarchodedig fel adar sy'n nythu ar y ddaear ac er mwyn lleihau erydu'r pridd.
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Ffactorau cymdeithasol-ddiwylliannol
Gall trafodaethau ynghylch creu coetir a bioamrywiaeth fod yn emosiynol yn
wleidyddol, yn wyddonol ac yn ddiwylliannol. Mae'n anochel y bydd unrhyw asesiad o
newidiadau cyffredinol mewn bioamrywiaeth yn golygu dewis goddrychol rhwng
casgliadau rhywogaethau. Fodd bynnag, mae astudiaethau sy'n ymchwilio i
agweddau cymdeithasol-ddiwylliannol ar greu coetir yn y DU yn brin, ac mae hyn yn
fwlch gwybodaeth cyffredin mewn gwaith ymchwil ar adfer ecolegol yn fyd-eang
(Burton et al. 2018). Mae angen i'r strategaeth coedwigaeth fod yn rhan o ddadleuon
ehangach ynghylch blaenoriaethu defnydd tir a chadwraeth. Mae angen mynd i’r
afael ag effeithiau a etifeddwyd o ran difrod blaenorol i gynefinoedd gwerthfawr ac yn
sgil hynny, y farn negyddol tuag at goedwigaeth, drwy drafod manteision dulliau
priodol o greu coetir, gwneud penderfyniadau ar raddfa tirwedd, a chasglu tystiolaeth
bellach. Mae cyfaddawdau a synergeddau â mathau eraill o ddefnydd tir yn
ymwneud yn benodol â chyd-destun, ac felly dadleuir bod angen asesiadau lleol sy'n
cynnwys cyfranogiad ystyriol rheolwyr tir er mwyn gwneud trafodaethau a
phenderfyniadau ynghylch effeithiau cymdeithasol-ddiwylliannol creu coetir yn
gliriach (Burton et al. 2018; Slee, Polson, a Kyle 2014).
Fel yr amlinellir uchod, mae gan y polisi presennol ragdybiaeth yn erbyn ehangu
coetiroedd ar unrhyw dir sydd wedi'i ddynodi'n fath o gynefin â blaenoriaeth. Efallai y
gallai asesiad mwy soffistigedig o fantais net gefnogi'r broses gwneud
penderfyniadau. Yn seiliedig ar eu hansawdd, gall rhai ardaloedd o gynefin â
blaenoriaeth fod yn aruthrol o bwysig i fioamrywiaeth ac felly'n flaenoriaeth uchel i'w
diogelu. Efallai nad yw ardaloedd o ansawdd is yn darparu fawr ddim mantais. Er
mwyn defnyddio arian cyhoeddus yn y ffordd fwyaf effeithlon, gall creu coetir gynnig
mwy o fudd (o ran bioamrywiaeth a manteision cysylltiedig eraill a drafodir yn y pecyn
tystiolaeth hwn) yn yr ardaloedd ansawdd isel hyn o gymharu â gwella ansawdd y
cynefin presennol. Mae penderfyniadau fel y rhain yn sensitif ag iddynt werth mawr,
ac fe'u trafodir ymhellach yn Adroddiad ERAMMP-36/Atodiad 4: Lliniaru Newid yn yr
Hinsawdd ac Adroddiad ERAMMP-38/Atodiad-6: Economeg a Chyfrifo Cyfalaf
Naturiol.

DULLIAU RHANNU TIR O GYMHARU A DULLIAU ARBED TIR
O ystyried effeithiau amrywiol rheoli coedwigoedd a amlinellir uchod, efallai y bydd
angen tystiolaeth ynghylch dulliau rhannu tir a dulliau arbed tir (e.e. Paul a Knoke
2015). Mewn mannau lle mae coedwigaeth gorchudd parhaol a chylchdro yn cael eu
defnyddio ar raddfa fawr, mae dulliau gorchudd parhaol yn dangos tyfiant coed sy'n
sylweddol llai, ac efallai y bydd angen i fanteision bioamrywiaeth fod yn sylweddol
fwy i gyfiawnhau colli dulliau dal carbon a chynhyrchu coed (Bianchi, Huuskonen,
Siipilehto, a Hynynen 2020). Mae'r ddau ddull rheoli yn sicrhau manteision, a dylid
osgoi trafodaethau ynghylch 'naill ai neu'.
Mae'r model "rhannu tir" sy'n sail i Strategaeth Coedwigaeth y DU, SSCDU, a
Strategaeth Coetiroedd Cymru Llywodraeth Cymru yn tybio y dylai'r holl
goedwigoedd gyfaddawdu ar gynnyrch pren gydag ystod eang o fesurau i warchod
bioamrywiaeth a darparu ystod o wasanaethau ecosystem. Er y dylid cynnal y
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safonau amgylcheddol sylfaenol ym mhob coetir (fel ar bob tir fferm), mae'n bosibl na
fydd cadwraeth bioamrywiaeth coetir yn ei gyfanrwydd, ar raddfa genedlaethol neu ar
raddfa tirwedd, o reidrwydd yn cael ei gyflawni drwy geisio gwneud hyn yn gyfartal
ymhlith yr holl goetiroedd. Yn lle hynny gellir cyflawni cymhareb well o ran cost a
budd (mwy o fioamrywiaeth fesul punt), i raddau, drwy ddull "arbed tir" penodol. Mae
maint y gofod yn allweddol. Ond gallai nodi safleoedd â'r gwerth bioamrywiaeth
mwyaf (y tu hwnt i safleoedd dynodedig presennol) a chanolbwyntio mesurau
cadwraeth yno, tra'n dwysáu cynhyrchu pren yn gynaliadwy ar safleoedd sydd â
photensial is o ran bioamrywiaeth, roi'r fantais net fwyaf o ran bioamrywiaeth a
chynhyrchu pren ar raddfa tirwedd/cenedlaethol. Yna mae'n rhaid ystyried
gwasanaethau eraill y gall coetiroedd eu cynnig megis hamdden.

Newid byd-eang
Her fawr ychwanegol yw gwneud penderfyniadau yng nghyd-destun newid byd-eang.
Mae canlyniadau newidiadau sy'n rhyngweithio â'i gilydd i sbardunau megis defnydd
tir, darnio cynefinoedd, dyddodiad llygryddion a newid yn yr hinsawdd yn newid
dosbarthiad rhywogaethau mewn ffyrdd ansicr. Er enghraifft, gall hyn olygu y gall
newid defnydd tir greu amodau newydd sy'n ffafrio rhywogaethau brodorol presennol
hyd yn oed yn fwy nag y maent yn ei wneud nawr, sy'n ffafrio rhywogaethau
anfrodorol dros rywogaethau brodorol, sy'n ffafrio rhywogaethau brodorol sy'n
absennol ar hyn o bryd neu'n brin mewn ardal neu, yn ddiddorol ond yn broblematig,
gall arwain at amodau di-analog fel y'u gelwir. Mae'r rhain yn gyfluniadau
amgylcheddol nad ydynt erioed wedi digwydd o'r blaen a lle mae canlyniadau
rheoledig neu naturiol ar gyfer casgliadau o gymunedau hyd yn oed yn fwy ansicr
(Williams a Jackson 2007). Y canlyniad ymarferol yw y gall casgliadau coetir y
dyfodol fod yn wahanol i rai'r gorffennol ond mae amserlenni addasu'r ecosystem yn
ansicr. Ar ben hynny, efallai y bydd rheoli ar gyfer parhad gwasanaeth ecosystem yn
gofyn am gyfaddawd rhwng prisiad bioamrywiaeth frodorol a chasgliadau newydd
sy'n cynnwys tacsonau anfrodorol yn ogystal â disgwyl dynameg newydd wrth i'r
ecosystemau gyfantoli i amodau newydd.

Trosolwg
Gall creu coetir gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar agweddau penodol a
chyffredinol bioamrywiaeth. Gall creu coetir priodol ac ystyriol fod o fudd i
rywogaethau coedwigoedd a lleihau anfanteision i gynefinoedd eraill. Mae yna ystod
eang o wahanol fathau o goedwigoedd, rhywogaethau a dulliau rheoli posibl, pob un
â phroffiliau ecolegol gwahanol. Mae'n bwysig gwahaniaethu rhyngddynt wrth
ystyried ehangu coetir.
O ystyried y cymhlethdodau dan sylw, yn aml mae diffyg tystiolaeth wyddonol neu
ceir tystiolaeth wyddonol anghytbwys. Mae Burton et al. (2018) yn adrodd mai
ychydig iawn o astudiaethau cyhoeddedig sy'n monitro'r newid mewn bioamrywiaeth
yn ystod y broses o greu coetir o wahanol ddefnydd tir (ond noder y dystiolaeth ar
gyfer adar mewn coedwigoedd a grëwyd ar dir fferm, 3.6.1.2), ac mae llawer o'r
dystiolaeth sydd ar gael yn ymwneud â choetir presennol, gyda gogwydd mewn
ymchwil a samplu tuag at blanhigfeydd coed conwydd. Mae angen mynd i'r afael â'r
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anghydbwysedd hwn drwy waith ymchwil pellach sy'n monitro'r gwaith o ehangu
coetiroedd a'i effeithiau (cyfaddawdau a synergeddau â chynefinoedd presennol).
Fodd bynnag, efallai y bydd angen gwneud penderfyniadau gan ddefnyddio'r
wybodaeth orau sydd ar gael.
Mae'r adrannau canlynol yn darparu adolygiadau manwl o dystiolaeth ar gyfer
tacsonau penodol.
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3. AMRYWIAETH PLANHIGION AC EHANGU COETIR
Mae'r adran hon yn edrych ar amrywiaeth planhigion fel ystyriaeth mewn opsiynau ar
gyfer adfer a chreu coetir yng Nghymru. Mae'r ffocws ar blanhigion fasgwlaidd
oherwydd y diffyg tystiolaeth ar gyfer bryoffytau a chen er gwaethaf eu rôl hollbwysig
ar gyfer bioamrywiaeth yng nghoetiroedd Cymru yn rhyngwladol. Mae ehangu
coedwigoedd llaith yr Iwerydd sy'n gyfoethog mewn bryoffytau yng Nghymru, er
enghraifft, yn ddymunol ond mae bylchau yn y dystiolaeth o ran pa mor ymarferol yw
hyn er ei bod yn hysbys bod angen cyfundrefn heb lawer o darfu ar gyfer safleoedd
presennol.

Cysgod a tharfu wedi'i reoli
Mae amrywiaeth y planhigion fasgwlaidd mewn yn lleihau po fwyaf o gysgod sydd. Er
enghraifft, mewn astudiaeth o 103 o goedwigoedd llydanddail ledled Prydain, a sut yr
oeddent wedi newid rhwng 1971 a 2002, roedd cydberthynas gref rhwng lleihad
amlwg yng nghyfoeth rhywogaethau isdyfiant a chynnydd mewn dangosyddion
cysgod - cynnydd mewn aildyfiant coed sy'n goddef cysgod, cynnydd yn arwynebedd
gwaelodol cymedrig coed a llwyni, gostyngiad mewn cynefinoedd agored, gostyngiad
mewn arwyddion rheoli diweddar ar lefel lleiniau a safleoedd (roedd y gostyngiad
mwyaf mewn arwyddion rheoli i'w gweld ar draws yr 20 safle a gofnodwyd yng
Nghymru, Kirby et al. 2005 - Atodiad 9). Credwyd bod y newidiadau hyn wedi deillio o
ostyngiad sylweddol mewn tarfu yn dilyn cyfnod anarferol o ddwys o waredu coed
dros ardal ddaearyddol eang ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd (Kirby et al. 2005). Gwelwyd
bod modd gwrthdroi'r newidiadau hyn yng nghyfoeth rhywogaethau isdyfiant mewn
is-set o'r safleoedd yn Lloegr yr effeithiwyd arnynt gan y storm a welwyd ym mis
Hydref 1987 (Ffig 7.1b yn Kirby et al. 2005; Ffig 4 yn Smart et al. 2014). Daethpwyd
i'r casgliad hwn oherwydd bod cyfoeth rhywogaethau mewn gwirionedd wedi
cynyddu ar draws y safleoedd yr effeithiwyd arnynt gan y storm mewn
gwrthgyferbyniad â safleoedd na chawsant eu heffeithio ganddi, ble y gwelwyd
gostyngiad ar gyfartaledd. Felly mae llawer o dystiolaeth yn cefnogi'r ffaith bod
amrywiaeth rhywogaethau planhigion fasgwlaidd yn cynyddu drwy greu bylchau a
mwy o olau trawol ar lefel y ddaear yn dilyn tarfu naturiol. Gellir creu'r amodau hyn
drwy reoli gweithredol (Harmer et al. 2010; Kopecký et al. 2013).
Mae newidiadau mewn cysgod a tharfu yn gweithredu fel hidlydd di-hap ar gyfer
planhigion isdyfiant. Nid yw llawer o blanhigion coetir yn arbenigwyr cysgod ac felly
maent yn fwy tebygol o ddirywio o dan ganopi coetir caeedig. Mae hyn yn cynnwys
ystod o blanhigion neithdar a phlanhigion bwyd larfa glöynnod byw (Baude et al.
2016; Smart et al. 2000). O ganlyniad, mae'r rhain hefyd yn llai tebygol o flodeuo hyd
yn oed os ydynt yn goroesi (Sparks et al. 1996). Er bod Baude et al. (2016) wedi
dangos bod coetiroedd llydanddail yn ail yn unig i laswelltiroedd calchaidd o ran eu
potensial i ddarparu neithdar ar draws cefn gwlad Prydain, mae angen lefelau priodol
o olau arnynt i flodeuo i'r eithaf ac mae hyn yn gofyn am greu bwlch naturiol neu
reoledig.
Mae cyfres o blanhigion coetir arbenigol yn hoff o gysgod ac felly'n ffafrio llai o olau,
mwy o leithder a llai o gystadleuaeth â rhywogaethau sy'n tyfu'n gyflymach ac nad
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ydynt yn gallu goddef cysgod. Mae'r planhigion y mae mwy o gysgod yn fanteisiol
iddynt yn cynnwys llawer o rywogaethau rhedyn a bryoffytau a hefyd llawer, ond yn
sicr nid y cyfan, o'r rhywogaethau hynny sy'n cael eu hystyried yn ddangosyddion
coetiroedd hynafol ym Mhrydain (Kimberley et al. 2013; Glaves et al. 2009). Gall
rhywogaethau planhigion sy'n gallu goddef cysgod a goroesi o dan ganopi coed neu
lwyni hefyd gael eu clustogi yn erbyn effaith gystadleuol rhywogaethau na allant
oddef cysgod ac sy'n hoff o nitrogen (Smart et al. 2016). Mae'n debyg bod hyn yn
deillio o effeithiau golau cyfyngedig ar rywogaethau sy'n tyfu'n gyflym nad ydynt fel
arall yn gyfyngedig o ran maetholion ac a allai felly fuddsoddi adnoddau mewn cronni
biomas yn gyflym. Felly byddem yn disgwyl i botensial clustogi canopi coediog fod
bwysicaf mewn coetiroedd sydd â lefelau uchel o faetholion pridd. Gallai hyn ddeillio
o ddod i gysylltiad â gwarged o faetholion o dir fferm cyfagos (Didham et al. 2015)
neu etifeddiaeth o ddefnydd tir mewn coetir eilaidd (Perring et al. 2018; Vellend et al.
2007). Y goblygiad hefyd yw y gallai adfer tarfu arwain at oruchafiaeth planhigion sy'n
hoff o nitrogen nad ydynt yn bwysig iawn o safbwynt cadwraeth, sy'n atal
helaethrwydd rhywogaethau sy'n gysylltiedig â safleoedd cynhyrchiant canolradd neu
isel, y mae gan lawer ohonynt flaenoriaeth uwch o ran cadwraeth, o leiaf tan y bydd
cylchoedd gwaredu coetir yn effeithiol o ran lleihau ffrwythlondeb. Ar hyn o bryd mae
hyn yn ymddangos yn senario gredadwy ond heb ei phrofi i raddau helaeth (Smart et
al. 2014). Mae tystiolaeth hefyd y gallai achos sydyn a difrifol o waredu canopi hefyd
gael effaith niweidiol ar arbenigwyr coetir sy'n gallu goddef cysgod. Astudiodd Brown
et al. (2015) ganlyniadau llwyrgwympo coed conwydd o gymharu â'u gwaredu'n fwy
graddol mewn 39 o safleoedd Coed Cadw ledled Prydain. Canfuwyd po fwyaf agored
yw'r canopi ar ôl gwaredu coed conwydd, y mwyaf yw'r golled o ran rhywogaethau
planhigion coetir ac arweiniodd hyn at argymell dull teneuo mwy graddol yn hytrach
na llwyrgwympo sydyn.

Pwysigrwydd peidio ag ymyrryd a phren marw
Mae diffyg tarfu a mwy o gysgod hefyd wedi cael eu cysylltu â systemau mwy
'naturiol' lle nad oes ymyrraeth (e.e. Hambler a Speight 1995), lle mae cyfoeth
rhywogaethau planhigion fasgwlaidd mewn isdyfiant yn dirywio ond yn arwain at
amodau sy'n ffafriol i fiota arbenigol sy'n gallu goddef cysgod gan gynnwys
planhigion, ffyngau ac infertebratau sy'n gysylltiedig â phren marw. Er mwyn adfer y
grwpiau rhywogaethau hyn a rheoli eu gwasgariad a'u sefydlu mewn coetiroedd
newydd, rhaid ymgodymu â'r ffaith bod llawer o goetiroedd yn fach, bod diffyg
poblogaethau o rywogaethau gwreiddiol ac effaith etifeddol gwaith rheoli blaenorol
sy'n arwain at ddosbarthiad isel o ran swm a maint malurion pren marw ynghyd â
ffrwythlondeb gweddilliol uchel y pridd. Er enghraifft, mae Kirby et al. (1998) yn
dangos bod llawer llai o bren marw yng nghoetiroedd Prydain a'r rhai a geir yng
nghoedwigoedd hirhoedlog Gogledd America. Roedd data ar gyflwr o'r Rhestr
Coedwigoedd Cenedlaethol yn dangos bod 80% o goetiroedd Prydain yn
amgylchedd anffafriol i bren marw yn 2010-15, ac yng Nghymru nid oedd gan 45%
o'r safleoedd a arolygwyd unrhyw bren marw cymwys (Ditchburn et al. 2020a, b).
Mae coedwigoedd derw ac ynn hirhoedlog yng Nghymru yn arbennig o bwysig ar
gyfer bryoffytau'r Iwerydd a fflora cen sy'n ffafrio glawiad uchel drwy gydol y
flwyddyn, lleithder ac ystod gyfyngedig o dymheredd (Bosanquet a Dines 2012;
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Ratciffe 1968). Er bod bryoffytau wedi'u dosbarthu'n rhai sy'n dynodi coetir hynafol
mewn rhannau eraill o Ewrop (e.e. Mölder et al. 2015) nid yw'n glir a ellid cyflawni
hyn neu a yw'n angenrheidiol er mwyn cynorthwyo gyda gwaith cadwraeth a rheoli
coetiroedd yng Nghymru.
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Pwysigrwydd cysgod ac tharfu i blanhigion coedwig
arbenigol gan gynnwys Dangosyddion Coetir Hynafol
Nid yw pob un o'r rhywogaethau y credir eu bod fwyaf nodweddiadol o goetir
hirhoedlog a hynafol yn dibynnu'n llwyr ar gysgod. Mae llawer yn gysylltiedig â
bylchau a rhodfeydd llei ceir gwell golau (Kimberley et al. 2013; Hermy et al. 1999;
Peterken a Game 1984; Brown et al. 2015). Ymddengys mai'r gwahaniaeth yw nad
yw'r rhan fwyaf o'r rhywogaethau y credir eu bod yn gysylltiedig â choetiroedd hŷn yn
gallu goddef pwysau pori uchel parhaus na lefelau uchel o ffrwythlondeb mewn pridd.
Felly mae coetiroedd yn darparu lloches i lawer o rywogaethau planhigion sydd
bellach yn llai cyffredin yn yr ardaloedd gwledig ehangach sy'n cael ei ffermio
(Kimberley et al. 2013). Mae'r gwahaniaethau hyn mewn goddefgarwch ecolegol,
fodd bynnag, yn gysylltiedig â rhywogaethau penodol gan arwain at gontinwwm yn y
dewis o rywogaethau ar gyfer coetiroedd hynafol yn hytrach na gwahaniad cyflym,
cyfleus o rywogaethau coetir nad ydynt yn rhai hynafol (Verheyen a Hermy 2002;
Webb a Goodenough 2018 ; Gibson 1988). Yn ymarferol, mae'n werth nodi hefyd
bod diffiniadau a meini prawf ar gyfer dewis Dangosyddion Coetir Hynafol hefyd yn
amrywio'n fawr ledled Prydain (Glaves et al. 2009) felly gall tystiolaeth ar gyfer
effeithiau rheoli a ffactorau eraill yn rhannol fod yn un o swyddogaethau'r rhestr a
ddefnyddir. Gellir gweld rhestrau rhanbarthol penodol ar gyfer Cymru yn Atodiad 4
adroddiad Glaves et al. (2009) a Castle et al. (2008).

Creu coetir a chasgliad o gymunedau planhigion
Yn aml bydd angen goresgyn gwasgariad cynhenid gwael ynghyd â phellteroedd hir
er mwyn cael gafael ar boblogaethau ynghyd ag effeithiau etifeddiaeth defnydd tir, er
mwyn i isdyfiant coetir 'nodweddiadol' neu 'ddymunol' ymgasglu. Mae'r olaf yn
cynnwys cronfeydd hadau mewn pridd, llystyfiant sefydlog a lefel uchel o
ffrwythlondeb yn y pridd, pob un wedi'i ddylanwadu'n gryf gan amaethyddiaeth
flaenorol (Coote et al. 2012; Harmer et al. 2001). Dangosodd Kimberley et al. (2014),
er enghraifft, ar gyfer coetiroedd llydanddail Prydain, fod nodweddion yn ymwneud â
gwasgariad a dyfalbarhad ymhlith planhigion fasgwlaidd coetir yn cael eu hidlo gryfaf
gan yr amodau ym mhob coetir - pH y pridd, cymhareb C:N a chysgod - ond cawsant
eu dylanwadu'n sylweddol hefyd gan ardal ac oedran y coetir. Defnyddiodd Brunet
(2007) ddull cronoddilyniant i astudio’r ffactorau sy’n effeithio ar groniad
rhywogaethau planhigion mewn planhigfeydd derw a sycamorwydden yn Sweden
dros 20 i 80 mlynedd. Fel y canfu Kimberley et al. (2014) gweithredodd ffactorau
gofodol i hidlo mewnfudwyr mewn dull nad oedd yn ddull ar hap. Roedd
rhywogaethau sydd wedi'u gwasgaru'n dda (hadau gludiog neu rai sy'n cael eu
gwasgaru gan y gwynt) yn fwy tebygol o gytrefu mewn planhigfeydd ynysig ond dim
ond mewn planhigfeydd sy'n cydgyffwrdd â'r coetir hynafol presennol y gwelwyd
cynnydd yng nghyfoeth rhywogaethau planhigion i lefel debyg i'r coetir cyfagos.
Cymerodd hyn 70-80 mlynedd. Dangosodd Jacquemyn et al. (2003) hefyd fod
cyfoeth rhywogaethau planhigion fasgwlaidd yn sylweddol is mewn coetiroedd
diweddar sy'n fwy na 100 m oddi wrth goetir hirhoedlog o'i gymharu â choedwigoedd
diweddar ger coetir hirhoedlog. Crynhodd Humphrey et al. (2015) lenyddiaeth
berthnasol yn cynnwys 28 o astudiaethau gofodol neu amserol o ymatebion
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amrywiaeth planhigion fasgwlaidd i ffactorau anfiotig, amserol a gofodol. Er bod
nodweddion lleiniau, hynny yw amodau anfiotig a biotig yn y coetir, yn bwysig mewn
88% o astudiaethau, roedd effaith cynefin yr ardal yn bwysig mewn 80% ac roedd
ynysigrwydd yn bwysig mewn 74%.
Er ei bod yn ymddangos bod cymunedau o blanhigion coetir (isdyfiant a chanopi) yn
gallu ymgasglu'n ddigymell mewn 40 mlynedd mewn rhai amgylchiadau (e.e. Harmer
et al. 2001), mae rhywogaethau arbenigol, prin nad ydynt yn gwasgaru'n dda yn
debygol o aros yn absennol am gyfnodau hir iawn yn enwedig lle mae effeithiau
etifeddol tarfu a chynnydd mewn lefelau P ac N yn y pridd yn parhau (Dupouey et al.
2002; Strengbom et al. 2001; Naaf a Kolk 2015). Canfuwyd bod y fflora ar ei
gyfoethocaf cyn i'r canopi gau, gyda datblygiad cyson o fflora ar y ddaear ond
trosiant sylweddol (Harmer et al. 2001). Felly, mewn unrhyw le penodol, mae angen
rheoli a llywio disgwyliadau o ran yr amserlen ar gyfer cyrraedd targed o ran
cymuned planhigion drwy werthuso ffactorau lleol. At hynny, mae angen i amcanion
ar gyfer creu coetir ystyried isdyfiant y coetir yn ogystal â chanopi’r coed.
Mae amserlenni tebygol ar gyfer gwasgaru planhigion coetir nodweddiadol neu
ddymunol i goetir newydd yn amrywio yn ôl rhanbarth hinsoddol, pa mor ffafriol yw'r
matrics cyfamserol sy'n gwahanu coetiroedd gwreiddiol ar rhai sy'n derbyn y
planhigion (Svenning a Skov 2002) yn ogystal â phellter oddi wrth y poblogaethau
gwreiddiol. Mewn astudiaeth o 49 o rywogaethau planhigion coetir mewn sampl o
goedwigoedd yn ne Sweden, roedd cyfraddau mudo cymedrig yn amrywio o 0.00 i
1.00 m y flwyddyn gyda chyfradd ganolrifol o 0.3 m y flwyddyn. Roedd cyfraddau
mudo rhywogaethau a wasgarwyd gan forgrug yn is, gan awgrymu os yw dwysáu yn
yr ardal wledig ehangach hefyd wedi lleihau poblogaethau morgrug neu'n arwain at
dir rhwng coetiroedd sy'n anghyfeillgar i symudiadau morgrug, yna bydd hyn yn
lleihau gwasgariad planhigion dibynnol (Brunet a Von Oheimb 1998). Gall
digwyddiadau lle ceir gwasgariad dros pellter hir ac yna ymsefydlu ddigwydd hefyd
ond maent yn aml yn brin.

Creu coetiroedd newydd ac ymestyn coetiroedd
presennol
Dangosodd Kimberley et al. (2015) fod amrywiaeth y rhywogaethau planhigion mewn
coetiroedd llydanddail ledled Prydain, a oedd wedi lleihau i raddau ers o leiaf 1899,
yn dangos cydberthynas gryfach â'u maint cynharach na'u maint presenol, gan nodi
dyled difodiant. 1 Daethpwyd i'r casgliad y gallai fod amser o hyd i atal y golled 'lacio'
hon. Cynhaliodd Kolk a Naff (2015) astudiaeth debyg yn Ne-ddwyrain yr Almaen gan
ail-greu hanes defnydd tir am y 230 mlynedd diwethaf a chyfateb newidiadau gyda
chyfoeth rhywogaethau planhigion modern. Daethpwyd i'r casgliad bod y ddyled
difodiant wedi'i thalu mewn 160 mlynedd gyda gostyngiadau'n digwydd yn gyflymach
lle roedd mwy o ddarnio coetiroedd yn digwydd yn y dirwedd. O edrych arnynt yn eu
cyfanrwydd, mae'r canlyniadau'n awgrymu y dylai coetiroedd sydd newydd eu plannu
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neu gynnydd ym maint coetiroedd presennol a anogir gan ehangu naturiol yn
absenoldeb pori, ganolbwyntio ar goetiroedd hirhoedlog presennol neu'r rhai â
chronfa fwy o rywogaethau parhaus o blanhigion coetir ond lle mae'r coetiroedd hyn
wedi gweld gostyngiad yn hanesyddol. Awgrymodd Harmer et al. (2001) fod cytrefu a
chymunedau o blanhigion yn ymgasglu hefyd yn debygol o fod yn gyflymach os
cynhwysir nodweddion llinellol presennol, er enghraifft gwrychoedd sy'n llawn
rhywogaethau coedwig gweddilliol.
Mae bodolaeth dyled difodiant yn dangos y bydd colli rhagor o rywogaethau yn
anochel wrth i faint cronfeydd rhywogaethau gydbwyso â'r lleihad yn ardal y coetir o'i
gymharu â'i faint blaenorol. Fodd bynnag, bydd pwysigrwydd y bygythiad hwn yn
wahanol yn dibynnu ar faint y coetir. Mae colli hectar o goetir sydd eisoes yn fach yn
debygol o gael llawer mwy o effaith na hectar o goetir llawer mwy. Fodd bynnag, mae
hyn hefyd yn dibynnu ar amrywiaeth beta y coetir. Er enghraifft, gallai coetir
hirhoedlog heterogenaidd iawn fod ag amrywiaeth arbenigol mewn sawl man
gwahanol ar draws amgylchedd y goedwig sy'n golygu bod colli ardal benodol yn
arwain at golli cynefin nad yw'n cael ei efelychu mewn man arall yn y coetir. Mae hyn
eto'n pwysleisio pwysigrwydd asesu lleoedd penodol. Yn rhesymegol, gellid disgwyl i
blannu coetir newydd yn agos at y goedwig bresennol neu annog y goedwig
bresennol i ehangu, glustogi'r colledion hyn a ragwelir o ddyled difodiant (e.e. Brunet
2007). Fodd bynnag, er mwyn i hyn fod yn ganlyniad tebygol, dylai'r amodau yn y
coetir clustogi fod yn debyg. Os yw cyflwr y pridd yn adlewyrchu etifeddiaeth
amaethyddol ac yn wahanol iawn o ran pH, lefelau macrofaetholion a chyfansoddiad
cronfa hadau yna mae'r rhain yn debygol o wneud sefydlu coetir yn anoddach
(Kimberley et al. 2014; Govaert et al. 2020).
Mae'r graddau y gall coetiroedd sydd newydd eu creu gronni casgliadau o
rywogaethau disgwyliedig hefyd yn amrywio. Dangosodd Coote et al. (2012) fod
planhigfa o goed conwydd yn llawer llai abl i gynnal cymunedau planhigion sy'n
nodweddiadol o goedwigoedd derw ac ynn lled-naturiol. Roedd planhigfeydd coed
ynn yn sylweddol well ond yn dal i gynnwys llai o rywogaethau coetir nodweddiadol.
Mae hyn yn awgrymu bod angen rheoli disgwyliadau a theilwra targedau creu ac
adfer i'r math o goetir a blannwyd a'i agosrwydd at goetiroedd hirhoedlog presennol.
Gan fod amrywiaeth planhigion yn lleihau gyda chysgod nid yw'n syndod bod llawer o
dystiolaeth yn dangos amrywiaeth ehangach o rywogaethau coed, llwyni a
phlanhigion llysieuol mewn bylchau coetir, ac ar hyd rhodfeydd ac ymylon coetiroedd.
Fodd bynnag, gall effaith golau gwell o amgylch ymylon coetiroedd sy'n rhyngweithio
â dwyster defnydd tir cyfagos uchel arwain at rywogaethau coedwig nodweddiadol
llai toreithiog a mwy o rywogaethau nitroffilig (Chabrerie, et al. 2013).

Amserlenni effaith
Mae tystiolaeth anghyson ynghylch yr amser y mae'ne i gymryd i gymunedau o
blanhigion ymgasglu ar ôl creu coetir; mae planhigion fasgwlaidd yn ymateb yn
wahanol i fryoffytau. Mae llawer o effeithiau yn rhai hirdymor ac felly gallant gymryd
mwy na hyd y mwyafrif o astudiaethau gan ei gwneud hi'n anodd cael tystiolaeth. Fel
y soniwyd yn Adran 3, mae'r amserlen ar gyfer sefydlu rhywogaethau, gan gynnwys
cymunedau planhigion, yn amrywio yn dibynnu ar lefelau maetholion yn y pridd,
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rhanbarth hinsoddol, tarfu, y potensial i wasgaru rhywogaethau, mecanwaith
gwasgaru, y pellter o'r coetir presennol a chysylltedd nodweddion llinellol coediog fel
gwrychoedd.
Gallai bioamrywiaeth cymunedol planhigion a manteision eraill ddechrau ymddangos
ym mlynyddoedd 0-5 ar ôl sefydlu coetir a pharhau i ddatblygu dros nifer o
flynyddoedd wrth i'r coed aeddfedu (ER4-Keenleyside et al. 2019). Gallai adfer
gorchudd canopi llawn o laswelltir gymryd 20-30 mlynedd ond yna gall trosglwyddo o
fflora o rywogaethau sy'n gofyn am lawer o olau i rai sy'n gallu goddef cysgod gymryd
hyd at 40 mlynedd (Harmer et al. 2001). Hyd yn oed wedyn, er y gallai cymunedau o
blanhigion coetir (isdyfiant a chanopi) arbenigol fodoli, mae rhywogaethau prin a'r
rhai sy'n gwasgaru'n wael yn debygol o aros yn absennol am gyfnod hwy yn enwedig
lle mae effeithiau etifeddol tarfu a mwy o faetholion pridd yn parhau (Dupouey et al.
2002; Strengbom et al . 2001; Naaf a Kolk 2015). Dangosodd astudiaeth arall iddi
gymryd 70-80 mlynedd i goetir newydd a blannwyd gerllaw coetir hynafol presennol
ddatblygu cyfoeth a chyfansoddiad rhywogaethau sy'n debyg i'r coetir presennol
(Kimberley et al. 2014).
Yn gyffredinol, mae'r dystiolaeth yn dangos bod amrywiaeth planhigion fasgwlaidd
coetir yn cynyddu lle ceir cyfundrefnau tarfu ffafriol ar goetiroedd. Fodd bynnag,
dangosodd meta-ddadansoddiad o 120 o gymariaethau o glystyrau a reolir a heb eu
rheoli ar draws coedwigoedd Ewropeaidd fod y gwrthwyneb yn wir am amrywiaeth
bryoffytau (Paillet et al. 2009, gweler hefyd Edwards 1986). Mae'r gwahaniaeth hwn
yn debygol o fod yn berthnasol iawn i gasgliadau o bryoffytau'r Iwerydd yng
nghoetiroedd Cymru (Bosanquet a Dines 2012). Mae'n ymddangos yn rhagdybiaeth
resymol y bydd angen coedwigoedd mwy gyda biota presennol cyfoethocach a mwy
ymatebol sy'n gysylltiedig â choetiroedd hŷn neu'n agosach at goetir hynafol iawn er
mwyn darparu ar gyfer ardaloedd heb ymyriadau lle y caniateir i falurion coediog
mawr gronni ac ardaloedd lle mae dynameg bylchau yn cael ei adfer. Ar hyn o bryd
mae gwahanol amcanion o'r fath yn cael eu cynnwys ymhlith archipelago presennol
safleoedd coetir Cymru.

Crynodeb ar gyfer bioamrywiaeth planhigion
I grynhoi, mae llawer o'r dystiolaeth ynghylch sut i gynyddu amrywiaeth planhigion
fasgwlaidd mewn coetiroedd i'r eithaf yn gyson â galwad Lawton (2010) i gadwraeth
cynefinoedd gyflawni canlyniadau mwy, gwell, a mwy cydgysylltiedig. Fodd bynnag,
mae'r dystiolaeth hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd peidio â throsi'r ffactorau
cyffredinol hyn ynghylch pwysigrwydd maint, cyflwr a chysylltedd yn gyfres o
ymyriadau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer popeth. Mae paru ymyriadau â chyfleoedd
a chyfyngiadau sy'n ymwneud â lleoedd penodol yn ymddangos yn hanfodol, yn
enwedig os oes newid mewn pwyslais tuag at dalu am ganlyniadau amgylcheddol
(e.e. Sidemo-Holm, et al. 2018). Mae hyn oherwydd mewn sawl sefyllfa mae
etifeddiaeth defnydd tir, maint coetir bach, pellteroedd hir oddi wrth y tarddle,
gwasgariad gwael a rheolaeth anffafriol o fewn a thu allan i goetiroedd presennol yn
creu heriau rheoli y dylai eu difrifoldeb helpu i reoli disgwyliadau ar gyfer yr
amserlenni a'r adnoddau sy'n ofynnol i adfer coetir a chyflawni amcanion creu coetir.
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4. PEILLWYR
Yng Nghymru, mae peillwyr yn cyflawni swyddogaeth bwysig i blanhigion gwyllt a
gwasanaeth yr ecosystem wrth gynyddu rhai rhywogaethau cnydau a gynhyrchir.
Maent hefyd yn darparu manteision diwylliannol a hamdden. Mae creu coetir llednaturiol o fudd i lawer o grwpiau peillwyr ond nid dyna'r ateb adferol gorau i bob
peilliwr bob tro. Ceir tystiolaeth arsylwadol helaeth ar werth coetir i beillwyr mewn
tirweddau amaethyddol dwys, gan gynnwys tystiolaeth benodol ar gyfer Cymru. Mae
ymchwil ehangach yn egluro'r mecanweithiau y mae coetir yn eu darparu ar gyfer
peillwyr, sydd â goblygiadau ar gyfer rheoli coetir.
Yn yr adolygiad hwn, mae “peillwyr” yn cyfeirio at amrywiaeth a helaethrwydd
rhywogaethau pryfed, rhai gwyllt a rhai a reolir, sy'n ymweld â blodau (yn y DU mae'r
holl beillwyr bron yn bryfed). Mae peillwyr yn trosglwyddo paill rhwng organau
atgenhedlu blodau sydd wedi'u peillio gan bryfed, gan eu galluogi i ffrwythloni. Mae
cydberthynas gadarnhaol rhwng cyfoeth rhywogaethau lleol a helaethrwydd peillwyr
(Hodgson et al. 2010), a gall y ddau ohonynt gynyddu cyfradd yr ymweliadau â
blodau a'r gyfradd ffrwythloni (Klein et al. 2003; Garibaldi et al. 2013). Fodd bynnag,
mae mwy o ymweliadau â blodau yn ddangosydd amrwd o beillio llwyddiannus (h.y.
dyddodiad paill ar stigma; King et al. 2013). At hynny, mae cnydau'n cael eu peillio i
raddau helaeth gan grwpiau peillwyr hynod effeithiol a thoreithiog. Ymysg yr
enghreifftiau allweddol mae gwenyn mêl, sy'n rhywogaeth a reolir yn y DU, a chacwn
(Breeze et al. 2011; Kleijn et al. 2015). O'r herwydd, gall y rheolaeth orau ar gyfer
amrywiaeth peillwyr fod yn wahanol i'r rheolaeth orau ar gyfer peillio cnydau. Mae
peillio cnydau yn werthfawr iawn yn economaidd, ond mae amrywiaeth a
helaethrwydd peillwyr hefyd yn werthfawr yn ddiwylliannol ac yn gynhenid werthfawr
(Potts et al. 2016).
Mae peillwyr yn amrywiol iawn, gan gynnwys is-setiau o wenyn, gwenyn meirch,
pryfed, chwilod, gloÿnnod byw a gwyfynod. Gwelir tystiolaeth bod niferoedd y
gwenyn, pryfed hofran, gloÿnnod byw a gwyfynod yn lleihau ym Mhrydain Fawr (Fox
et al. 2014; Powney et al. 2019; Thomas et al. 2004). Mae tystiolaeth yn brin yng
Nghymru, ond mae helaethrwydd 30 o rywogaethau gloÿnnod byw wedi dirywio er
1970, gyda rhywfaint o adferiad er 2002 (Hayhow et al. 2016). Datgelodd
dadansoddiad pellach o dan Raglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhMGG) fod y
dirywiad mwyaf sylweddol ymysg 7 rhywogaeth gynefinoedd arbenigol sydd wedi'u
cyfyngu'n fwy i gynefinoedd lled-naturiol (Emmett a thîm RhMGG 2015). Mae'r
tueddiadau o ran peillwyr yn adlewyrchu tueddiadau o ran yr adnoddau y maent yn
dibynnu arnynt (Biesmeijer et al. 2006). Er enghraifft, mae niferoedd y blodau porthi
ar gyfer cacwn wedi lleihau ledled Prydain Fawr ers canol y 1900au, o bosibl mewn
cysylltiad â newidiadau yn y defnydd o dir (Carvell et al. 2006). Mae creu a rheoli
coetir yn debygol o effeithio ar lawer o adnoddau y mae pryfed peillio yn dibynnu
arnynt. Fodd bynnag, nid yw meintiau'r effeithiau, a'r effeithiau dilynol ar beillwyr, bob
amser yn glir.

ERAMMP Adroddiad-33/Atodiad-1 v1.0

Tudalen 20 o 67

Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP)
Coedwig Genedlaethol yng Nghymru - Adolygiad Tystiolaeth

ERAMMP Adroddiad-33
Atodiad-1: Bioamrywiaeth

Amserlen yr effaith
Mae ymchwil ar greu a rheoli cynefinoedd ar gyfer peillwyr wedi tueddu i
ganolbwyntio ar gynefinoedd agored, e.e. dolydd ac ymylon caeau âr o dan
gynlluniau amaeth-amgylchedd (CAA), yn hytrach na choetir. Dangoswyd bod
neilltuo caeau âr yn yr hirdymor yn effeithio ar helaethrwydd a chyfoeth
rhywogaethau cacwn, gloÿnnod byw a gwyfynod o fewn 3 blynedd (Alanen et al.
2011), ac felly hefyd effeithiau adfer glaswelltir ar gymunedau chwilod (Woodcock et
al. 2010). Gall creu coetir effeithio ar beillwyr yn ystod camau cynnar, ond efallai na
chyflawnir uchafbwynt neu gydbwysedd hyd yn oed ar ôl degawdau. O'r herwydd,
mae'n anodd asesu effeithiau cyffredinol creu coetir ar beillwyr o fewn hyd y grant
ymchwil cyfartalog. Gall hyn esbonio'n rhannol y diffyg tystiolaeth glir ar y pwnc. Mae
angen astudiaethau mwy arbrofol er mwyn arsylwi effeithiau creu a rheoli coetir ar
beillwyr dros gyfnodau hwy. Ar gyfer costeffeithlonrwydd, mae'n well sefydlu
arbrofion o'r fath ar yr un pryd â mentrau creu coetir.

Maint yr effaith
Mae rhywogaethau peillwyr yn amrywiol iawn o ran eu strategaethau bywyd. Mae
mesurau creu neu reoli coetir yn cael effaith gadarnhaol ar lawer o grwpiau neu
rywogaethau, ond maent yn cael effaith negyddol. Mae gwaith diweddar ym
Mhortiwgal yn dangos bod cyfoeth cyffredinol gwyfynod yn fwy mewn safleoedd
coediog nag mewn safleoedd prysgwydd neu weirglodd, tra bod y gwrthwyneb yn wir
am is-set o wyfynod nad ydynt yn byw mewn coedwigoedd (Dantas de Miranda et al.
2019). Canfu Diaz-Forero et al. (2011) fod gan bedair rhywogaeth o gacwn yn
Estonia gydberthynas gadarnhaol arwyddocaol neu bron yn arwyddocaol â
choedwigaeth, tra bod gan ddwy rywogaeth gydberthynas negyddol. Mae ymchwil
sy'n cwmpasu cannoedd o laswelltiroedd lled-naturiol yn Sweden yn dangos bod
gorchudd coedwig cyfagos yn cael effeithiau cadarnhaol ar gyfoeth rhywogaethau
gloÿnnod byw, gan gynnwys rhywogaethau ar y rhestr goch (Bergman et al. 2018), er
bod rhai rhywogaethau'n cael eu heffeithio'n negyddol e.e. y pla amaethyddol Pieris
rapae (Bergman et al. 2004). Dangoswyd bod coedwigoedd hefyd yn lleihau
effeithiau negyddol darnio cynefinoedd ar gyfoeth rhywogaethau glöynnod byw
(Öckinger et al. 2012). Mae tystiolaeth ryngwladol yn awgrymu bod cyfradd ymweld â
blodau yn gostwng yn unol â'r pellter o ardaloedd naturiol, yn enwedig coetiroedd
(Joshi et al. 2016; Ricketts et al. 2008), ac felly hefyd ffurfiant ffrwythau (Garibaldi et
al. 2011).
Yng Nghymru, mae'r berthynas rhwng coetir ac amrywiaeth a helaethrwydd peillwyr
yn cael ei chofnodi drwy waith monitro cenedlaethol, e.e. Rhaglen Monitro a
Gwerthuso Glastir 2013-2016 (Emmett a thîm RhMGG 2017), Rhaglen Monitro a
Modelu'r Amgylchedd a Materion Gwledig 2020-2022 (ERAMMP,
https://erammp.wales/cy) a Chynllun Monitro Peillwyr y DU (PoMS,
https://www.ceh.ac.uk/our-science/projects/pollinator-monitoring). Amlygodd
astudiaeth o dir fferm sydd o werth mawr i natur, yn seiliedig ar ddata arolwg
RhMGG, berthnasoedd cadarnhaol rhwng amrywiaeth glöynnod byw a chysylltedd â
choetir llydanddail (Maskell et al. 2019). Mae dadansoddiad mwy diweddar yn
cadarnhau bod coetir yn cynnal nifer helaeth o beillwyr, yn ogystal ag amrywiaeth
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fawr ohonynt. Ar draws wyth grŵp o bryfed peillio, roedd cyfrifiadau trawslun mewn
coetiroedd llydanddail a chonwydd yn uwch ar y cyfan na chyfrifiadau o gynefinoedd
eraill (Alison et al. Nd; yn cael ei baratoi). Roedd coetir llydanddail yn denu mwy o
beillwyr na choetir conwydd ar draws y mwyafrif o grwpiau peillio - yn enwedig
gwenyn mêl a gloÿnnod byw.
Mae llawer iawn o dystiolaeth yn dangos bod coetiroedd yn darparu neithdar a phaill
fel porthiant i beillwyr pan fyddant yn oedolion. Er enghraifft, amcangyfrifir mai
coetiroedd llydanddail - ochr yn ochr â glaswelltiroedd calchaidd a niwtral - sydd â'r
cynhyrchiant neithdar uchaf o blith cynefinoedd ym Mhrydain Fawr (Baude et al.
2016). At hynny, mae astudiaethau sy'n dadansoddi cynnwys DNA mêl, dan
arweiniad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, wedi tynnu sylw at rôl planhigion
coediog brodorol gan gynnwys helyg (Salix), y ddraenen wen a'r ddraenen ddu
(Rosaceae) a choed eraill (Ilex, Acer, Quercus) ar gyfer gwenyn mêl yn gynnar yn
ystod y tymor (Ebrill a Mai, De Vere et al. 2017). Mae astudiaethau metabarcodio
DNA pellach o baill a gludir gan bryfed hofran a gwyfynod wedi awgrymu defnydd
cyson o Rubus, genws sy'n gysylltiedig â choetiroedd ac ymylon coetir (Lucas et al.
2018; Macgregor et al. 2019). Fodd bynnag, y tu hwnt i ddarparu paill a neithdar ar
gyfer pryfed sy'n oedolion, gall coetir ddarparu ar gyfer peillwyr drwy gynnig:
• Safleoedd nythu a bwyd i larfa (e.e. nythaid o wenyn, cynrhon pryfed, neu lindys
gloÿnnod byw a gwyfynod). Mae rhai cacwn yn nythu mewn ceudodau mewn coed;
mae rhai gwenyn unig (yn enwedig gwenyn deildorrol; teulu Megachilidae) yn nythu
mewn brigau a choesynau gwag sydd fwy na thebyg yn doreithiog mewn
cynefinoedd coetir. Mae lindys cyfran fawr o rywogaethau gwyfynod yn bwydo ar
ddail o lwyni a choed (Waring a Townsend 2009).
• Lloches a llochesau microhinsoddol (e.e. ar gyfer gaeafu).
• Dihangfa rhag golau artiffisial yn y nos, sy'n effeithio ar beillwyr sy'n hedfan yn y
nos mewn ardaloedd sydd wedi'u goleuo'n dda (Macgregor et al. 2017, 2014).
Mae cysylltiadau cadarnhaol rhwng helaethrwydd pryfed a chynefinoedd coetir
wedi’u cyflwyno ochr yn ochr â dadleuon o blaid “dad-ddofi” ardaloedd amaethyddol
ymylol yn Ewrop (Merckx a Pereira 2015). Fodd bynnag, dim ond un o lawer o
atebion adferol i'r gostyngiad mewn peillwyr yw creu coetir. Gallai gwerth
ymddangosiadol coetiroedd i beillwyr yng Nghymru adlewyrchu (1) diffyg cynefinoedd
lled-naturiol agored o ansawdd uchel, a (2) gwell glaswelltiroedd sydd heb lawer o
adnoddau blodau. Amlygodd astudiaeth ar draws y Swistir, yr Eidal, yr Almaen a de
Lloegr fod cynefinoedd lled-naturiol agored (e.e. glaswelltiroedd a reolir yn helaeth)
yn cynnal niferoedd uwch o wenyn gwyllt a gwenyn mêl nag ardaloedd mewnol o
goetir (Bartual et al. 2019). Er y gallai creu coetir fod o fudd i beillwyr, gellir defnyddio
creu cynefinoedd lled-naturiol agored ar dir wedi'i wella yn effeithiol iawn (Alison et al.
2017, 2016). Gallai hyd yn oed ymyriadau lle nad oes angen fawr o ymdrech, e.e. i
gynyddu gorchudd meillion sy'n blodeuo mewn glaswelltiroedd gwell, ddarparu
cynnydd nid ansylweddol mewn porthiant i beillwyr (Baude et al. 2016). Mae
ymyriadau o'r fath yn caniatáu i ffermwyr ddarparu rhai adnoddau i beillwyr gan
leihau'r effaith ar gynnyrch amaethyddol, er bod angen cynefinoedd lled-naturiol o
hyd i ddarparu cynefin nythu (Rundlöf et al. 2014).
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Cyd-destun gofodol a dibyniaeth ar gysylltedd
Prin yw'r dystiolaeth ynghylch pryd yn union y mae creu neu reoli coetir yn y sefyllfa
orau i fod o fudd i beillwyr. Fodd bynnag, yn rhyngwladol, mae astudiaethau wedi
mesur i ba raddau y gall coetir gynyddu nifer y peillwyr yn y tirweddau amaethyddol
o'u cwmpas. Mae hon yn ystyriaeth bwysig yng Nghymru; er bod 88% o dir Cymru yn
cael ei ddefnyddio ar gyfer amaethyddiaeth, dim ond 5% o allbwn amaethyddol
Cymru sy'n dod o gnydau (Armstrong 2016). Os mai'r nod yw sicrhau'r manteision
mwyaf posibl i gynhyrchu cnydau, dylid rhoi blaenoriaeth i adfer coedwigoedd bach
ar dir anghynhyrchiol sy'n agos at gnydau sy'n ddibynnol ar beillwyr.
Mae tystiolaeth glir bod effeithiau coetir ar beillio cnydau yn dibynnu ar bellter. Er
enghraifft, gwelodd Joshi et al. (2016) fod effeithiau cadarnhaol agosrwydd at goetir
ar nifer y peillwyr sy'n ymweld â blodau yn amlwg o fewn 500m. Yn yr un modd,
canfu Bergman et al. (2018), ar gyfer mwyafrif y 30 o rywogaethau glöynnod byw
mwyaf cyffredin yn eu hastudiaeth, fod ymatebion cadarnhaol cryf i'r swm o orchudd
coedwig o fewn 200–500m (er mai dim ond ar raddfeydd o > 2km y canfu astudiaeth
gynharach effeithiau; Bergman et al. 2004). Canfu Diaz-Forero et al. (2011) fod rhai
rhywogaethau cacwn yn ymateb yn gadarnhaol i goedwig ar raddfeydd gofodol bach
(250-500m) tra bod rhywogaethau eraill wedi ymateb yn negyddol ar raddfeydd
gofodol mawr (1-2km). Canfu Ricketts et al. (2008) fod y gyfradd ymweld wedi
gostwng yn gyflymach na chyfoeth peillwyr yn unol â chynnydd yn y pellter o
gynefinoedd naturiol neu led-naturiol (hanner yr uchafswm ar 0.6km ac 1.5km yn y
drefn honno). Gwelodd Garibaldi et al. (2011) ostyngiadau parhaus mewn
ymweliadau a'r ffrwythau a gynhyrchwyd hyd at> 3km o gynefinoedd naturiol. Yn
gyffredinol, wrth greu neu adfer unrhyw gynefin, bydd bodolaeth poblogaethau
gwreiddiol yn cyfyngu ar botensial cytrefu (Hanski 1994), yn enwedig ar gyfer
rhywogaethau prin a llai symudol.

Mathau o goetiroedd a system reoli
Nid yw planhigfeydd conwydd trwchus a reolir yn ddwys fawr o werth i beillwyr. Er
enghraifft, canfu astudiaeth o goedwigoedd a blannwyd yn Iwerddon fod bron i 80%
o'r rhywogaethau pryfed hofran a gofnodwyd yn gysylltiedig â chynefinoedd mewn
mannau agored yn hytrach na choedwig â chanopi caeedig (Gittings et al. 2006). Ar
ben hynny, roedd cysylltiad positif rhwng rhai rhywogaethau o bryfed hofran a
phresenoldeb llystyfiant coediog llydanddail a nodweddion cynefin gwlyb (e.e.
ffosydd a thir llawn dŵr).
Mae canllawiau ar reoli coetiroedd ar gyfer peillwyr a gynhyrchwyd gan DEFRA
(DEFRA a Chomisiwn Coedwigaeth 2014), Buglife (Falk a Buglife 2019) a Butterfly
Conservation (Clarke et al. 2011) yn pwysleisio pwysigrwydd cynnal a chadw ymylon
coetiroedd, rhodfeydd a llecynnau agored. Bydd rheolaeth dda ar rodfeydd a
llecynnau agored ar gyfer peillwyr yn cynyddu i'r eithaf yr ardal fydd yn dal yr haul, yn
atal “twneli gwynt”, yn cyflwyno blodau gwyllt wedi'u hau, ac yn cyflwyno neu'n annog
llwyni a choed brodorol llydanddail. Mae'r helygen (neu'r helygen grynddail; Salix
caprea) a'r ddraenen wen (Crataegus monogyna) yn debygol iawn o fod o fudd i
beillwyr oherwydd eu bod yn darparu toreth o baill a neithdar yn gynnar yn y tymor
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(Nowakowski a Pywell 2016) ac maent yn blanhigion bwyd i lindys o amrywiaeth
eang o rywogaethau glöynnod byw a gwyfynod (Clarke et al. 2011; Waring a
Townsend 2009). Mae cynnal a chadw amrywiaeth o gamau olynol mewn coetiroedd,
e.e. drwy reoli prysgoed, yn helpu i sicrhau bod porthiant ar gael i bryfed drwy gydol
y flwyddyn.

Risgiau creu coetir a sut i'w rheoli
Gall creu coetir beri risgiau i ystod eang o ganlyniadau, gan gynnwys cynhyrchiant
amaethyddol, gwerth diwylliannol y dirwedd a charbon mewn pridd (mewn rhai
mathau o bridd). Yn yr un modd, gall creu coetir beri risg i beillwyr, yn enwedig i
rywogaethau sy'n gysylltiedig â chynefinoedd lled-naturiol agored. Gallai effeithiau
negyddol ddeillio o greu coetir pe bai coetir yn ffurfio rhwystrau i wenyn chwilota
mewn cynefinoedd agored, er enghraifft (Goulson et al. 2010). O'r herwydd, mae
rheoli risgiau i beillwyr yn golygu deall man cychwyn creu coetir; ar ddolydd blodau
gwyllt sy'n llawn rhywogaethau, mae'n debygol na fydd creu coetir o fudd mawr i
beillwyr a gall hyd yn oed arwain at ganlyniadau niweidiol iddynt. Ar y llaw arall, yng
Nghymru ymddengys fod glaswelltiroedd asid yn fan cychwyn isel o ran
helaethrwydd peillwyr (Alison et al. Nd, yn cael ei baratoi). Mae hefyd yn bwysig
ystyried pwynt terfyn creu coetir; o'r mwyafrif o fannau cychwyn, mae'n annhebygol y
bydd clystyrau trwchus o goed conwydd yn darparu cynnydd mewn adnoddau i
beillwyr. Mae hefyd yn bwysig cydnabod y bydd y mannau cychwyn a therfyn
delfrydol ar gyfer peillwyr weithiau'n wahanol i'r rhai ar gyfer e.e. carbon mewn pridd
neu gynhyrchiant.
Os yw coedwigoedd yn cael eu creu a'u rheoli ar gyfer cynhyrchu dwys, mae gan
bryfladdwyr cemegol a mesurau rheoli plâu tebyg y potensial i gael effaith negyddol
ar beillwyr. Nododd adroddiad gan y Comisiwn Coedwigaeth y gall rhai pryfladdwyr
cemegol (e.e. y rhai a ddefnyddir i reoli gwiddonyn pinwydd) greu risg fawr i
rywogaethau pryfed nad ydynt yn rhywogaethau targed (Willoughby et al. 2004).
Mae'r un adroddiad yn awgrymu ystod o fesurau rheoli amgen, yn ogystal â chyngor i
leihau effeithiau plaladdwyr ar bryfed nad ydynt yn rhywogaethau targed. Mae'r rhain
yn cynnwys cnydau cymysg a rheoli plâu biolegol, a allai arwain at ganlyniadau
niwtral neu ganlyniadau buddiol hyd yn oed i beillwyr.
Gallai creu coetir gynyddu clefydau, plâu, ysglyfaethwyr a chystadleuwyr, y mae rhai
ohonynt yn anfrodorol. Mae'n anodd rhagweld y canlyniadau i beillwyr oherwydd
cymhlethdod y rhyngweithio posibl rhwng rhywogaethau. Gallai'r risgiau waethygu os
yw nwyddau a/neu goed yn cael eu mewnforio ar gyfer creu a rheoli coetiroedd. Un
risg bosibl fyddai cynnydd yn y bicwnen Asiaidd, Vespa velutina. Mae'r rhywogaeth
wedi cael ei gweld droeon yn Ne Lloegr yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae'n
fygythiad i wenyn mêl. Mae'n bosibl bod gwenyn mêl eu hunain yn gweithredu fel
cystadleuwyr anfrodorol i beillwyr brodorol. Fodd bynnag, canfu un astudiaeth
ryngwladol fawr fod peillio gan wenyn mêl a reolir yn ategu, yn hytrach na disodli,
peillio gan bryfed gwyllt (Garibaldi et al. 2013).
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5. MICROBIOM Y PRIDD
Mae micro-organebau procaryotig ac ewcaryotig yn rhan sylweddol o fiomas
microbaidd y pridd ac yn chwarae rolau allweddol mewn amrywiaeth o
swyddogaethau pridd. Mewn systemau coedwig tymherus efallai mai'r ffyngau sydd
wedi cael y sylw mwyaf mewn gwaith ymchwil, oherwydd eu gallu i ddiraddio biomas
planhigion sy'n gyndyn o ddiraddio drwy gynhyrchu amrywiol ensymau allgellog. Yn
ychwanegol at y gweithgareddau saprotroffig hyn, gwyddys bod ffyngau mycorhisol
sy'n byw mewn cysylltiad agos â phlanhigion yn chwarae rolau allweddol o ran
symud a chludo maetholion. Yn fwy diweddar, gyda datblygiad dulliau moleciwlaidd,
mae ymwybyddiaeth gynyddol o helaethrwydd a rôl bwysig bosibl microbau eraill fel
y bacteria mewn systemau coetir, ond ceir diffyg dealltwriaeth gyffredinol ynghylch eu
rolau swyddogaethol posibl (Llado et al . 2017).

Defnydd tir a newid defnydd tir
Mewn perthynas â bioamrywiaeth gyffredinol, adroddodd George et al. (2019) yn
arolwg pridd Cymru y RhMGG ar amrywiaeth pridd ar draws pob math o gynefin
cyffredinol ar gyfer microbau a mesoffawna yn genedlaethol. Nododd yr astudiaeth
fod cyfoeth rhywogaethau coetir yn ganolraddol rhwng tir cnydau a chors gweundir ar
draws defnydd tir a graddiant pH pridd. Roedd tueddiadau gwahanol o ran
amrywiaeth bacteria a ffyngau (Unedau tacsonomaidd gweithredol; cyfoeth uned
dacsonomaidd weithredol (OTU)) mewn perthynas ag anifeiliaid archeolegol (ac
anifeiliaid y pridd - gweler yr Adran nesaf) gyda'r amrywiaeth fwyaf o facteria a
ffyngau wedi'u cofnodi mewn priddoedd â pH uchel a reolir yn ddwys megis tir âr.
Mewn gwrthgyferbyniad, roedd y cyfoeth OTU mwyaf mewn rhywogaethau archaeol
(ac anifeiliaid y pridd) yn y priddoedd asid heb eu gwella. Dilynodd y gwahaniaethau
rhwng coetir yr ucheldir a'r iseldir y tueddiadau hyn ar gyfer bacteria a ffyngau a
gwelwyd mwy o gyfoeth OTU mewn coetir yr iseldir o'i gymharu â choetir yr ucheldir.
(Nid oedd gwahaniaeth yng nghyfoeth OTU anifeiliaid y pridd rhwng coetiroedd yr
ucheldir a'r iseldir.) Yn gyffredinol, fel ar gyfer grwpiau eraill o rywogaethau mae hyn
yn pwysleisio bod gan wahanol grwpiau ofynion gwahanol ac nad oes gan
fioamrywiaeth y pridd fel cysyniad cyffredinol fawr o ystyr heb nodi pa dacsonau neu
grŵp swyddogaethol sy'n cael ei drafod. Dylid nodi mai arolwg eang ar raddfa tirwedd
oedd yr astudiaeth hon, heb archwilio coedwigo fel y cyfryw, ac mae'r canlyniadau
hyn yn debygol o adlewyrchu gwahaniaethau mewn priodweddau anfiotig pridd a
dwyster rheoli tir sy'n gyson â lle mae coetir yr ucheldir a'r iseldir wedi'u lleoli, yn
hytrach nag effeithiau coedwigaeth fel y cyfryw. Yn bwysig, mae ansicrwydd yn dal i
fodoli o ran a ellir troi metrigau syml megis mynegeion bioamrywiaeth microbaidd,
neu yn wir fiomas, yn fanteision ecosystem mewn ffordd ddibynadwy.
Prin iawn yw nifer yr astudiaethau penodol sy'n mynd i'r afael â choedwigo. Yn
hanesyddol cafwyd sawl astudiaeth yn edrych ar goedwigo mewn perthynas â
phlanhigfeydd pinwydd. Mewn adolygiad (Chen et al. 2008), daethpwyd i'r casgliad
bod coedwigo glaswelltir gyda choed conwydd yn lleihau biomas microbaidd y pridd,
resbiradaeth y pridd a gweithgaredd ensymatig, sy'n arwydd o leihad yn
ffrwythlondeb y pridd. Nododd yr un astudiaeth newid o drechedd bacteriol i
drechedd ffwngaidd yn dilyn ~20 mlynedd o blanhigfa pinwydd mewn
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gwrthgyferbyniad â glaswelltir cyfagos, er bod hyn wedi'i asesu gan ddefnyddio
methodolegau ar sail diwylliant nad ydynt o bosibl yn gwbl feintiol. Defnyddiodd
Mitchell et al. (2010) arbrawf maes hirdymor lle y plannwyd coed bedw (Betula
pubescens) ar rostir grug 20 mlynedd ynghynt. Roedd cyfanswm biomas microbaidd
(fel y'i mesurir gan ddefnyddio ABFfL 2) yn is o dan y coed bedw 20 oed o'i gymharu â
rhostir grug ac amrywiaeth y gymuned ffwngaidd (fel y'i mesurir gan ACP-EGGD 3) a
oedd wedi newid o dan y coed bedw.

Mathau o goetiroedd a systemau rheoli
Defnyddiodd Desie et al. (2019) EcoBlatiau Biolog i ddangos mwy o amrywiaeth
swyddogaethol microbaidd mewn uwchbridd o dan goedwig gollddail (Quercus,
Fagus, Carpinus) o'i gymharu â'r uwchbridd o dan Sbriws. Er eu bod yn
swyddogaethol eu natur, mae cyfyngiadau i'r dulliau hyn gan ei bod yn hysbys eu
bod ond yn adlewyrchu newid mewn organebau sy'n cael eu tyfu o fewn y prawf .
Mae sawl astudiaeth hefyd wedi ymchwilio i effeithiau gwahanol rywogaethau coed
ar fesurau moleciwlaidd amrywiaeth microbaidd y pridd (e.e. Ayres et al. 2009).
Cafnu'r astudiaeth hon wahanol gymunedau o facteria a ffyngau o dan aethnennau,
pinwydd polion, a sbriws Engelmann mewn coed brodorol yng Ngogledd America. Er
bod llawer o astudiaethau eraill o'r fath ar gael yn fyd-eang, ni adroddwyd am unrhyw
synthesis o ganfyddiadau. Mae'n amlwg fodd bynnag y gall gwahanol goed, drwy
addasu priodweddau anfiotig pridd (mecanweithiau anuniongyrchol) gael effeithiau
mawr ar gymunedau microbaidd y pridd (Tedersoo et al. 2016; Prescott a Grayston
2013). Felly bydd cyfeiriad a maint y newid yn sgil coedwigo mewn gwahanol
briddoedd yn debygol o ddibynnu ar amodau presennol y pridd cyn sefydlu'r coetir a'r
math o goed a gaiff eu plannu. Cynigir bod rhyngweithiadau uniongyrchol rhwng
rhywogaethau coed a ffyngau symbiotig megis y ffyngau ericoid ectomycorhisol neu
ffyngau mycorhisol abwscwlar hefyd (Baldrian 2017), ac eto nid oeddem yn gallu dod
o hyd i astudiaethau a oedd wedi mesur dylanwad effeithiau anuniongyrchol o
gymharu ag effeithiau uniongyrchol coed ar strwythuro microbiom y pridd.

Perthnasedd swyddogaethol newid mewn
bioamrywiaeth ficrobaidd
Dangosodd Singh et al. (2009) fod coedwigo (Pinwydd) porfeydd yn Seland Newydd
wedi newid helaethrwydd methanotroff bacterol a'i fod yn gyson â chyfraddau uwch o
dreuliant methan yn y priddoedd coediog. Yn wir, gallai methylotroffi bacterol pridd
fod yn un o fanteision allweddol gwasanaeth ecosystem yn deillio o goedwigo tir
amaethyddol yn fwy cyffredinol, ac roedd papur arall hefyd yn dangos cysylltiadau
allweddol rhwng cyfraddau treuliant methan a strwythur cymunedol mewn mathau
gwrthgyferbyniol o ddefnydd tir yn yr Alban (Nazaries et al. 2013). Yn ogystal,
dangosodd yr astudiaeth hon fod maint y budd i goetir yn dibynnu ar y math o
ddefnydd tir cyferbyniol, gyda chorsydd a rhostir ag allyriadau methan uwch na
glaswelltir (noder bod angen adolygiad mwy trylwyr yn edrych yn benodol ar
2

Asidau brasterog sy’n deillio o ffosffolipidau (ABFfL) – dangosyddion chemodacsonomiadd o facteria
ac organeddau eraill
3
Adwaith Cadwynol Polymeras (ACP) - Electrofforesis Gel Graddiant sy’n Dadnatureiddio (EGGD)
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gysondeb effeithiau coedwigo ar fflwcs nwyon tŷ gwydr (NTG) - mae ein ffocws yma
yn benodol ar fioamrywiaeth). Mae'n debygol bod angen mwy o astudiaethau o'r
math hwn i brofi cyffredinolrwydd, ac yn ddelfrydol edrych ar sawl swyddogaeth
ficrobaidd. Mae'n hysbys bod treuliant methan yn gyffredinol wedi'i gyfyngu i ychydig
o linachau bacterol penodol, felly nid yw'n eglur a fydd swyddogaethau eraill sydd
wedi'u dosbarthu'n fwy esblygol (e.e. ailgylchu carbon eang) yn cael eu heffeithio i'r
un graddau. Dangoswyd bod prosesau pwysig eraill fel allyriadau N. 2 O yn cael eu
lleihau drwy goedwigo glaswelltir yn Iwerddon (Mishurov a Kiely 2010), ond nid
oeddem yn gallu nodi astudiaethau a oedd wedi cysylltu effeithiau o'r fath â
newidiadau yn y gymuned ficrobaidd.

Effaith coedwigo ar fioamrywiaeth y pridd wedi'i liniaru
gan newid ym mhriodweddau'r pridd
Mae astudiaethau byd-eang sy'n defnyddio technegau moleciwlaidd yn datgelu bod
cymunedau microbaidd pridd yn gyffredinol wedi'u strwythuro'n bennaf gan
briodweddau anfiotig, gydag effeithiau penodol ar rywogaethau coed fel arfer ond yn
amlwg o driniaethau rheoledig, neu astudiaethau lleol iawn o'r un math o bridd. Ar
gyfer bacteria, mae cysylltiad clos rhwng ffactorau sy'n ymwneud â pH y pridd ac
amrywiaeth, cyfansoddiad a strwythur cymunedau. Mae'n hysbys bod cymunedau
ffwngaidd yn sensitif i amrywiad mewn pH yn gyffredinol, ond cynigiwyd y gallai
ffactorau eraill sy'n gysylltiedig â deunydd organig planhigion a phridd fod yn
bwysicach. Yn absenoldeb meta-ddadansoddiadau manwl o effeithiau coedwigo ar
gymunedau microbaidd, efallai y bydd yn bosibl gwneud rhagfynegiadau ar y safle o
newid tebygol drwy ragfynegi effeithiau anfiotig pridd. Cynhaliwyd sawl metaddadansoddiad ar effeithiau anfiotig pridd, gydag un yn datgelu gostyngiad byd-eang
mewn pH pridd ochr yn ochr â gostyngiadau mewn catïonau maetholion (Ca, K, Mg),
a chynnydd mewn C:N pridd yn sgil coedwigo (Berthrong et al. 2009). Roedd hyn yn
gwrthgyferbynnu ag arolwg o goedwigo ar draws Gogledd Tsieina a ddatgelodd
effaith gymhleth ar safleoedd a rhywogaethau penodol (Hong et al. 2018). Yma
canfuwyd bod coedwigo yn gostwng pH mewn pridd alcalïaidd ond yn cynyddu pH
mewn pridd asid, ac roedd y graddau'n cael ei fodwleiddio gan rywogaethau coed.

Crynodeb a rhagolygon ar gyfer effeithiau coedwigo ar
ficrobau pridd
Yn gyffredinol, mae'n anodd defnyddio'r dystiolaeth bresennol i ragfynegi'n benodol
effeithiau coedwigo ar gymunedau microbaidd y pridd, gan nad oes llenyddiaeth
ymchwil eang ar gael sy'n berthnasol i gyd-destun Cymru. Fodd bynnag, mae
cyfleoedd i wneud rhai rhagfynegiadau tebygol drwy edrych ar setiau data presennol
Cymru/y DU, a'u defnyddio i archwilio effeithiau coedwigoedd ar briodweddau pridd
mewn perthynas â mathau eraill o ddefnydd tir sydd wedi'u cyfyngu'n ddaearyddol.
Yna gellid allosod canfyddiadau o'r fath i wneud rhagfynegiadau tebygol ar
ymatebion bioamrywiaeth pridd. Gan fod setiau data presennol fel arolwg RhMGG
Cymru (George et al. 2019) ac Arolwg Cefn Gwlad Prydain (Jones et al. 2020) hefyd
yn cynnwys gwybodaeth gysylltiedig am fioamrywiaeth foleciwlaidd, byddai'n bosibl
wedyn profi a dilysu'r rhagfynegiadau. Os bydd yn llwyddiannus, mae her o hyd o ran
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trosi'r wybodaeth am fioamrywiaeth yn wybodaeth swyddogaethol sy'n ymwneud â
gwasanaethau ecosystem y pridd. Fodd bynnag, mae dulliau dilyniannu genomau
cyfan newydd bellach ar gael y gellid eu defnyddio i fonitro effeithiau swyddogaethol
yn dilyn cychwyn treialon, yn gysylltiedig â mesurau proses megis fflycsau NTG.
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6. INFERTEBRATAU'R PRIDD AC INFERTEBRATAU
SAPROSYLIG
Mae infertebratau yn cynnwys amrywiaeth dacsonomaidd a swyddogaethol enfawr o
wahanol organebau. Mae llenyddiaeth eang ar effeithiau coed a mathau o goetiroedd
ar wahanol grwpiau o infertebratau sy'n byw yn y pridd ac mewn sbwriel (e.e.
nematodau, colemboliaid, gwiddon, isopodau [neu bryfed lludw], anelidau [neu bryfed
genwair]) ac mae'r dystiolaeth o'r effeithiau ar eu helaethrwydd a'u hamrywiaeth yn
gryf ar y cyfan ac yn cael ei dderbyn yn gyffredinol. Mae yna hefyd infertebratau
saprocsylig (h.y. y rhai sy'n dibynnu'n uniongyrchol ar goed marw neu bren) sy'n rhan
bwysig o fioamrywiaeth mewn cynefinoedd coediog.

Defnydd tir fel prif ysgogydd amrywiaeth o ran
infertebratau'r pridd
Mae defnydd tir yn cael effaith amlwg ar helaethrwydd, cyfansoddiad ac amrywiaeth
cymunedau infertebratau'r pridd, yn bennaf drwy bennu llif egni (mewnbynnau
deunydd organig a chylchu maetholion) i'r pridd, a lefel y tarfu ffisegol ar y pridd.
Mae'n debyg y bydd creu coetir newydd yn cynrychioli newid sylweddol mewn
defnydd tir ac mae newid defnydd tir yn cael effeithiau clir ar fioamrywiaeth
infertebratau'r pridd. Bydd maint ac amseriad effeithiau creu coetir ar fioamrywiaeth
infertebratau'r pridd yn dibynnu'n gryf ar y defnydd tir blaenorol.
Mae defnydd tir yn dylanwadu'n gryf ar gymunedau microarthropodau pridd a sarn.
Yng Nghymru, edrychodd George et al. (2017) ar gymunedau microarthropodau
(gwiddon a cholemboliaid yn bennaf) o arolwg pridd cenedlaethol o dan Raglen
Gwerthuso a Monitro Glastir (RhMGG). Er bod amrywioldeb mawr o fewn defnydd tir
neu gynefinoedd, fel y gellid disgwyl mewn arolwg cenedlaethol, canfuwyd bod
cyfanswm helaethrwydd microarthropodau ar ei uchaf o dan ddosbarthiadau
llystyfiant coetir yr iseldir a'r ucheldir (procsi ar gyfer defnydd tir). Dangosodd papur
dilynol, a ddefnyddiodd ddull moleciwlaidd i asesu amrywiaeth mewn pridd, fod
cymedr ac amrywioldeb cyfoeth OTU (unedau tacsonomaidd gweithredol) anifeiliaid
yn debyg o dan yr holl ddosbarthiadau llystyfiant ac eithrio Cnydau/Chwyn, lle roedd
ar ei isaf (George et al. 2019). (Sylwch mai dyma’r gwrthwyneb i'r cyfoeth OTU ar
gyfer bacteria a ffyngau a oedd ar ei fwyaf yn y dosbarth cynefin Cnydau/Chwyn.)
Amlygodd astudiaeth ar raddfa fawr o widdon ar draws cynefinoedd yn Iwerddon
(Arroyo et al. 2013) fod helaethrwydd ac amrywiaeth alffa gwiddon Oribatid ar ei
uchaf mewn coetiroedd conwydd a chynefinoedd pori garw o gymharu â
chynefinoedd amaethyddol dwys.
Mae astudiaethau cronoddilyniant o goedwigo yn cefnogi newidiadau mewn
amrywiaeth sy'n symud i systemau coetir. Er enghraifft, gwelwyd cynnydd yn nifer a
chyfoeth rhywogaethau gwiddon Oribatid a oedd yn symud o rostir grug i goetir bedw
(Osler et al. 2006), a dangoswyd canfyddiadau tebyg ar gyfer coedwigo rhostir â
phinwydd yr Alban (Horwood a Butt 2000). Yn gyffredinol, mae microarthropodau yn
tueddu i fod â mwy o fioamrywiaeth mewn cynefinoedd coedwig o gymharu â mathau
eraill o ddefnydd tir ac mae hyn yn debygol o gael ei ysgogi gan fwy o heterogenedd
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o ran adnoddau a microgynefinoedd, ac aflonyddwch mwy cyfyngedig. Felly bydd
creu coetir, boed ar dir amaethyddol neu heb ei reoli, yn newid cyfansoddiad
microarthropodau pridd ac yn debygol o gynyddu eu hamrywiaeth.
Mae defnydd tir yn dylanwadu'n gryf ar boblogaethau pryfed genwair hefyd. Mae
arferion rheoli tir yn dylanwadu'n fawr ar helaethrwydd ac amrywiaeth cymunedau
pryfed genwair mewn priddoedd amaethyddol; mae systemau trin y tir yn tueddu i
gynnwys niferoedd cymharol isel o bryfed genwair (50-200 o unigolion fesul metr
sgwâr), yn dibynnu i raddau ar yr amser ers trin y tir a'r math o gnwd, a 3-5
rhywogaeth fesul metr sgwâr, tra bod systemau glaswelltir neu borfa yn gyffredinol yn
cynnwys mwy o helaethrwydd o lawer (300-600 o unigolyn fesul metr sgwâr) a 4–7
rhywogaeth fesul metr sgwâr (Rutgers et al. 2009; Schmidt et al. 2011). Gall
priddoedd coedwigoedd, yn enwedig coetir llydanddail ar briddoedd mwynol, hefyd
fod â phoblogaethau pryfed genwair sylweddol. Cyfoeth cymedrig rhywogaethau
pryfed genwair mewn safleoedd coedwigoedd yn Iwerddon oedd 4 fesul metr sgwâr;
roedd yr astudiaeth hon yn cynnwys pum coetir llydanddail a phum coetir conwydd
(Keith et al. 2012). Fodd bynnag, roedd y coetiroedd conwydd yn tueddu i fod ar
briddoedd organig. Ar draws pob safle cofnodwyd cyfanswm o 10 tacson pryfed
genwair mewn coetir llydanddail a chonwydd (Schmidt et al. 2011); mae hyn yn
debyg i nifer y tacsonau a geir mewn gwahanol fathau o goetiroedd a ganfuwyd gan
Ashwood et al. (2019). Canfu Vanbergen et al. (2007), ar raddfa'r dirwedd, fod
perthynas unfodd rhwng cyfoeth ffawna'r pridd (Colemboliaid a Lumbricidae) a'r
ganran o orchudd y goedwig.
Mae tystiolaeth sy'n dangos bod effeithiau plannu coedwigoedd ar fioamrywiaeth
pryfed genwair yn dibynnu ar ddefnydd tir blaenorol. Defnyddiodd gwaith gan
Ashwood et al. (2019) ddull cronoddilyniant i ymchwilio i gymunedau pryfed genwair
ac ansawdd y pridd mewn coetiroedd llydanddail a oedd wedi'u creu ar hen dir
amaethyddol. Er bod yr ystod o helaethrwydd a biomas pryfed genwair yn debyg
rhwng safleoedd âr a choetiroedd, roedd amrywiaeth pryfed genwair (fel y'i mesurir
gan amrywiaeth Shannon H) yn fwy mewn coetiroedd. Yn yr un astudiaeth, roedd
glaswelltir porfa yn cynnwys niferoedd mwy o bryfed genwair na'r tir âr a'r coetiroedd
ond amrywiaeth debyg i'r coetiroedd. Dangosodd Ashwood et al. (2019) hefyd, o
gymharu â thir âr, fod newidiadau swyddogaethol clir o dan goetir, gyda chyfran
uwch o'r rhai anesig (y rhai sy'n tyrchu'n ddwfn) a'r rhai epigeig (y rhai sy'n preswylio
ar yr wyneb/mewn sarn) o dan goetiroedd. I grynhoi, bydd effeithiau creu coetir ar
helaethrwydd ac amrywiaeth pryfed genwair yn dibynnu a yw'r defnydd tir blaenorol
yn amaethyddol neu heb ei reoli.

Cyfansoddiad rhywogaethau coed ac infertebratau
pridd
Mae cyfansoddiad rhywogaethau coed yn ffactor pwysig sy'n dylanwadu ar
helaethrwydd ac amrywiaeth infertebratau'r pridd, er bod y math eang o ddefnydd tir
yn brif ysgogydd. Mae corff mawr o lenyddiaeth yn edrych ar effeithiau rhywogaethau
coed unigol, a chyfansoddiad rhywogaethau coed, ar boblogaethau infertebratau'r
pridd.
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Mae mwydod nematod yn rhan allweddol o we fwyd y pridd a cheir llawer o
amrywiaeth ac maent yn cynrychioli ystod o grwpiau troffig. Edrychodd Mitchell et al.
(2012) ar effaith pum rhywogaeth o goed (Betula pendula, Betula pubescens, Sorbus
aucuparia, Quercus petraea a Pinus sylvestris) ar ddwysedd nematodau'r pridd
mewn arbrawf mesocosm yn Ne-ddwyrain yr Alban. Roedd dwysedd nematodau'n
fwy o dan B. pubescens a C. petraea yn absenoldeb isdyfiant Grug, er nad oedd y
gwahaniaeth yn sylweddol. Defnyddiodd astudiaeth newydd gan Cezarz et al. (2013)
glystyrau o goed (gan gynnwys Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, a Tilia cordata) i
archwilio effeithiau hunaniaeth coed ac effeithiau amrywiaeth ar we bwyd y pridd,
drwy ddadansoddiad o gymunedau nematodau. Dangosodd yr astudiaeth hon fod
hunaniaeth rhywogaethau coed yn cael effaith drechol ar gyfansoddiad troffig
nematodau, drwy wahaniaethau mewn nodweddion gwreiddiau a sarn rhwng y
rhywogaethau coed (Cezarz et al. 2013).
Mae astudiaethau sy'n edrych ar effeithiau rhywogaethau coed yn aml wedi cael eu
cynnal gan ddefnyddio arbrofion gardd cyffredin (e.e. Muys et al. 2005; Reich et al.
2005). Ar gyfer pryfed genwair, mae Muys et al. (1992), yn dangos gwahaniaethau
yng nghyfansoddiad tacsonomaidd a swyddogaethol pryfed genwair mewn arbrawf
coedwig yng Ngwlad Belg. Plannwyd yr arbrawf hwn ar hen laswelltir dolydd ac
roedd yn cynnwys rhywogaethau coed fel y Wernen (Alnus glutinosa), yr Onnen
(Fraxinus excelsior), y Bisgwydden (Tilia platyphyllos), y Dderwen (Quercus
palustris), y Geiriosen Felys (Prunus avium). Y Dderwen a'r Geiriosen Felys oedd yn
tueddu i fod â'r annhebygrwydd mwyaf o ran effeithiau ar helaethrwydd y tri grŵp
swyddogaethol o bryfed genwair (Muys et al. 1992). Yn yr un modd, defnyddiodd
Reich et al. (2005) arbrawf gardd cyffredin gyda ungnydau o 14 o rywogaethau coed;
canfu'r astudiaeth hon, ar draws pob plot arbrofol, berthynas gadarnhaol rhwng
crynodiad calsiwm mewn sarn a biomas pryfed genwair.
Er y gall rhywogaethau coed unigol bennu cyfansoddiad pryfed genwair, yn
gyffredinol mae mathau cyffredinol o goed (h.y. conwydd v collddail) yn cael
effeithiau clir a chyson ar gymunedau pryfed genwair mewn priddoedd coedwig (e.e.
Reich et al. 2005; Schelfhout et al. 2017). Mae'n ymddangos bod hyn yn cael ei
ysgogi gan y gwahaniaethau yn ansawdd y sarn ac effeithiau dilynol ar nodweddion y
pridd. Mewn dadansoddiad o leiniau coedwig ledled Ewrop, dangosodd De Wandeler
et al. (2018) fod nodweddion sarn coed wedi cael effaith sylweddol ar fiomas pryfed
genwair, gan fod ganddynt gysylltiad negyddol â chyfran y cwymp dail bythwyrdd.
Mewn meta-ddadansoddiad o effeithiau newid defnydd tir ar bryfed genwair, canfu
Spurgeon et al. (2013) fod maint effaith newid biomas pryfed genwair yn negyddol ar
y cyfan gan symud o laswelltir i goetir conwydd; fodd bynnag, roedd maint effeithiau
newid biomas pryfed genwair o laswelltir i goetir collddail wedi ymledu o'r negyddol i'r
cadarnhaol iawn.
Er y dangoswyd bod hunaniaeth swyddogaethol rhywogaethau coed mewn
coetiroedd yn cael yr effaith gryfaf ar infertebratau (o gymharu â chyfoeth
rhywogaethau coed fel y cyfryw), mae dadl bod cyfoeth rhywogaethau coed o fudd i
fioamrywiaeth ehangach. Edrychodd Ampoorter et al. (2020) ar ddata o arbrawf
Ewropeaidd ar amrywiaeth coedwigoedd(yr un platfform arbrofol â De Wandeler et
al. 2018) a chymharu ffactorau sy'n sbarduno amrywiaeth a
helaethrwydd/gweithgaredd gwahanol grwpiau (gan gynnwys ystlumod, adar,
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corynod, pryfed genwair, micro-organebau, isdyfiant planhigion). Canfuwyd bod
cydberthynas gadarnhaol rhwng metrig 'aml-amrywiaeth' a chyfoeth rhywogaethau
coed.

Pren Marw
Mae pren marw mewn systemau coedwig yn darparu adnoddau a chynefin ar gyfer
infertebratau saprocsylig. Nododd Hodge a Peterken (1998) fod angen coed marw ar
34% o rywogaethau infertebratau coetir prin (264 o blith 771). Yn benodol, mae
chwilod (Coleoptera) yn cynrychioli cyfran fawr o rywogaethau infertebratau
saprocsylig mewn coedwigoedd. Yn gyffredinol, ystyrir bod amrywiaeth infertebratau
saprocsylig dan fygythiad ledled Ewrop, oherwydd bod mwy o bren marw yn cael ei
symud o dirweddau a sifftiau tuag at goedwigaeth fasnachol ddwys (Davies et al.
2006). Bydd creu a rheoli coetir yn pennu'r cyflenwad o bren marw a'i ddeinameg, a
thrwy hynny effeithio ar addasrwydd cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau saprocsylig
a lefelau'r amrywiaeth sy'n deillio o hynny.
Mae swm y coed marw yn amrywio rhwng gwahanol fathau o goetir. Er enghraifft,
adroddwyd bod ystodau y pren marw yn 4-20 m3 ha-1 mewn planhigfeydd coed
conwydd, 40-50 m3 ha-1 mewn coed pinwydd brodorol, 20–31 m3 ha-1 mewn coedwig
lydanddail lled-naturiol 50-100 oed a reolir, a 50-130 m3 ha-1 mewn coetir llydanddail
lled-naturiol heb ei reoli (Hodge a Peterken 1998). Fodd bynnag, yn yr arolwg
diweddar o Gyflyrau Ecolegol Coetir yng Nghymru, canfuwyd nad oedd gan 45% o
glystyrau coetir brodorol unrhyw bren marw ynddynt a bod gan 28% lai na 10 m3 o
bren marw fesul hectar (Ditchburn et al. 2020b). Mae hyn yn awgrymu bod angen
rheoli coetiroedd presennol yn well ar gyfer darparu coed marw os ystyrir bod
hyrwyddo amrywiaeth infertebratau saprocsylig yn flaenoriaeth.
Archwiliodd meta-ddadansoddiad gan Lassauce et al. (2011) y gydberthynas rhwng y
swm o bren marw a chyfoeth rhywogaethau saprocsylig, gan adrodd am berthynas
gadarnhaol. Fodd bynnag, canfu'r astudiaeth hon nad yw cyfanswm y coed marw yn
ddangosydd digonol o fioamrywiaeth saprocsylig ac, mewn systemau tymherus,
roedd y cysylltiad cadarnhaol rhwng swm y pren marw a chyfoeth chwilod yn rhy
wan. Daethpwyd i'r casgliad fod rheolaeth y gorffennol a'r mathau o bren marw yn
debygol o fod yn bwysicach, a hefyd efallai na fydd cyfoeth saprocsylig yn ymateb yn
llinol i swm y pren marw. Cefnogwyd y canfyddiadau cyffredinol hyn mewn astudiaeth
fwy diweddar gan Sandström et al. (2019) a nododd adolygiad systematig ar
effeithiau trin coed marw ar helaethrwydd ac amrywiaeth pryfed saprocsylig a
grwpiau eraill. Cyfoethogi pren marw drwy greu rhagor ohono (h.y. defnyddio coed yn
eu lleoliad gwreiddiol fel ffynhonnell) ac ychwanegu ato (h.y. defnyddio pren o
ffynhonnell allanol) effeithiau cadarnhaol ar helaethrwydd a chyfoeth pryfed
saprocsylig, gan gynnwys rhywogaethau prin. Canfu'r astudiaeth hon hefyd fod llosgi
yn fwy buddiol i helaethrwydd a chyfoeth saprocsylig na chreu neu ychwanegu coed
marw, gydag effaith debyg o ran maint o oddeutu hanner y swm o bren marw
(Sandström et al. 2019). O ganlyniad, mae'n debyg nad yw swm mor bwysig ag
agweddau ansoddol ar stociau pren marw megis amrywiaeth strwythurol a
phresenoldeb pren marw ar wahanol gyfnodau o bydredd.
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Mae pren marw hefyd yn gweithredu fel cynefin ac adnodd ar gyfer pryfed genwair
mewn systemau coedwig ond nid yw'n cael ei asesu'n nodweddiadol mewn
astudiaethau o amrywiaeth pryfed genwair (Ashwood et al. 2019). Canfu Ashwood et
al. (2019) 7 rhywogaeth o bryfed genwair mewn microgynefin pren marw o goetir
llydanddail lle ceir coed derw yn bennaf.

Amserlen yr effeithiau
Bydd effeithiau plannu coedwigoedd ar amrywiaeth infertebratau yn dibynnu ar yr
amser ers eu plannu (h.y. aeddfedrwydd coetir). Mae'n debygol y bydd effeithiau
tymor byr (h.y. ar ôl sawl blwyddyn) ar boblogaethau o rywogaethau sydd eisoes yn
bresennol. Fodd bynnag, dros amserlen ddegawdol, mae'n debygol y bydd
newidiadau sylweddol mewn bioamrywiaeth infertebratau'r pridd yn digwydd, gan fod
rhywogaethau'n gallu mudo i gynefin newydd. Bydd hyn hefyd yn dibynnu ar gyddestun tirwedd creu a rheoli coetir.
Yn y meta-ddadansoddiad o effaith trawsnewid defnydd tir o laswelltir i goetir ar
bryfed genwair (Spurgeon et al. 2013), roedd maint effaith y newidiadau ar
helathrwydd y pryfed genwair yn amrywiol iawn o fewn gwahanol ddosbarthiadau o
amser ers i'r dull rheoli newid. Fodd bynnag, roedd maint yr effeithiau yn tueddu i fod
yn gadarnhaol yn gynharach yn y dilyniant (4 i 10 mlynedd) ac yn fwy negyddol yn
ddiweddarach yn y dilyniant (11 i 15 oed, 25 i 60 oed, 60+ oed). Efallai y bydd y
newidiadau cadarnhaol cynnar hyn mewn helaethrwydd yn gysylltiedig â rhoi'r gorau i
bori a lliniaru cywasgiad pridd cysylltiedig. Canfu Ashwood et al. (2019), o gymharu â
defnydd tir âr, mai coetir eilaidd ifanc (50 i 60 oed ar hen dir amaethyddol) oedd â'r
cyfoeth a'r amrywiaeth mwyaf o bryfed genwair.
Mae hyd yr amser y mae'n ei gymryd i ddangos newid sylweddol mewn infertebratau
pridd hefyd yn cael ei bennu'n rhannol drwy newidiadau ym mhriodweddau'r pridd. Er
enghraifft, mae amrywiaeth pryfed genwair hefyd yn cael ei reoli gan briodweddau
pridd cynhenid fel pH a gwead. Mewn priddoedd organig iawn lle mae pH yn isel, fel
mewn gweundir a rhostir, mae pryfed genwair yn bresennol ond yn nodweddiadol ar
ddwysedd isel ac yn cael eu dominyddu gan rywogaethau epigeig penodol (e.e.
Bimastos rubidus, Lumbricus eiseni). Dangosodd Desie et al. (2019) fod newidiadau
yn pH y pridd, yn deillio o'r newid o orchudd o rywogaethau collddail i orchudd o
gonwydd, yn benderfynyddion allweddol o ran biomas pryfed genwair.
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7. ADAR
Problemau cyffredinol yn ymwneud ag effeithiau
ymyriadau coetir ar adar
Mae tystiolaeth dda o effeithiau rheoli coetir ar adar, ond mae cyflymder ymateb
llystyfiant coediog yn araf ar y cyfan, gan greu heriau o ran monitro. Yn ogystal, gall
ymatebion poblogaeth adar i newid mewn dull rheoli gymryd sawl blwyddyn i ddod i'r
amlwg, oherwydd bod cyfraddau cynnydd cynhenid yn isel ac effeithiau cymysg
gaeafau caled ac amrywiadau amgylcheddol eraill. Gall yr effeithiau fod yn fawr, yn
lleol, ac yn sylweddol iawn ar lefel y boblogaeth, ar gyfer rhywogaethau coetir
arbenigol, ond i gyffredinolwyr mae ôl troed ardal bach coetir o'i gymharu â
chynefinoedd eraill yn golygu mai cymharol fach fydd dylanwad y cynefin hwn.
Gellir rhannu'r rheolaeth yn greu coetir newydd a rheoli coetir presennol, gyda'r olaf
yn cael ei rannu'n ddiogelu a rheoli gweithredol. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r
oedi rhwng ymyrraeth ac ymateb coetir yn hirfaith ac yn ansicr. Mae hyn yn aml yn
golygu y gwneir tybiaethau ynghylch gallu ymyrraeth i gyflawni canlyniadau hirdymor
yn hytrach na bod hyn yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth arsylwadaol wedi'i
hefelychu'n dda.
Gall rhai pobl gamsynio y byddai coetir sy'n cael ei adael i brosesau naturiol yn well i
adar. Mae hyn ond yn debygol o fod yn wir dros amserlen o sawl canrif, lle y gall
prosesau naturiol ymsefydlu mewn coedwig aeddfed. Ar amserlen ddegawdol, bydd
angen rheoli coetir, yn enwedig y coedwigoedd sydd wedi'u plannu neu wedi'u
haddasu'n helaeth yn y DU, er mwyn gwella ansawdd cynefinoedd, sefydlu
nodweddion fel bylchau mewn canopi a datblygu isdyfiant heterogenaidd neu
drwchus. Mae hyn yn arbennig o bwysig oherwydd mai'r rhywogaethau sy'n cael eu
derbyn fel blaenoriaethau cadwraeth yw'r rhai a ganfuwyd mewn coedwigoedd yn
ystod y degawdau diwethaf, ac felly mae'n anochel ei bod yn well ganddynt y
cynefinoedd a ddarperir gan goedwigoedd. Mae'r cwestiwn mwy o ran pa
rywogaethau y dylid eu blaenoriaethu y tu hwnt i gwmpas adolygiad fel hwn, sydd
ond yn gallu ystyried y rhywogaeth sy'n flaenoriaeth a bennwyd gan brosesau polisi
annibynnol mewn gwirionedd.
Fel yr adlewyrchir yn y llenyddiaeth ar greu coetir a ddisgrifir isod, mae ardal coetir a
chyd-destun y dirwedd yn ddylanwadau pwysig ar ddefnydd adar o leiniau coetir.
Mae hyn yn rhannol oherwydd bod arbenigwyr coetir yn debygol o fod angen
ardaloedd cyffiniol mawr o gynefin sydd â digonedd o le i niferoedd digonol o barau
bridio er mwyn cynnal poblogaeth leol, ac yn rhannol oherwydd bod adar yn
gyffredinol yn symudol ac yn ymateb i amrywiad yn y dirwedd ar raddfeydd gofodol
mawr (e.e. Pickett a Siriwardena 2011). At hynny, o gofio natur dameidiog llawer o'r
cynefinoedd coetir yng Nghymru a'r DU yn fwy cyffredinol, byddai llawer o'r
rhywogaethau sy'n gysylltiedig â choetir wedi cael eu canfod mewn cynefinoedd ar
ymylon y coetir yn y gorffennol cynhanesyddol ac maent i'w canfod heddiw hefyd
mewn cynefinoedd megis gwrychoedd, gerddi a phrysgwydd. Byddai llawer o'r
rhywogaethau sy'n gysylltiedig â choetir wedi'u canfod mewn cynefinoedd ymylol yn y
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gorffennol cynhanesyddol ac maent hefyd i'w cael heddiw mewn cynefinoedd fel
gwrychoedd, gerddi a phrysgwydd. Felly mae eu poblogaethau mewn coetir fel y
cyfryw yn debygol o fod â chysylltiad dwfn â'r cynefinoedd cyfagos, ac wedi'u
dylanwadu ganddynt, er enghraifft fel ffynonellau neu ddalfeydd, neu o ran llif
genynnau.

Creu coetir ar dir fferm
Mae creu coetir yn golygu newid llwyr yng nghwmpas cynefinoedd, felly mae
effeithiau ar bresenoldeb a helaethrwydd rhywogaethau yn anochel. Nid yw ymchwil
sy'n ystyried coetir aeddfed a grëwyd wedi'i gynnal eto oherwydd degawdau anochel
o oedi. Fodd bynnag, mae coedwigoedd fferm sydd oddeutu deg oed yn denu
rhywogaethau adar sy'n byw mewn prysgwydd, gwrychoedd ac ar dir agored
(Vanhinsbergh et al. 2002), tra bod yr un coedwigoedd, tua 30 mlwydd oed, yn denu
mwy o rywogaethau coetir, ond heb fawr o wahaniaeth yng nghyfanswm
cyfansoddiad y rhywogaethau (Dadam et al. 2020). Roedd y gwahaniaethau yn
strwythur cymunedau o gymharu ag arolwg 1999 yn fach, ond roedd amrywiaeth
Simpson ychydig yn uwch ac roedd y cynefin mwy aeddfed yn 2019 yn cefnogi
dwyseddau uwch o 37 o rywogaethau, ond dwyseddau is o 23 o rywogaethau.
Roedd llawer o'r rhywogaethau a oedd yn lleihau o ran nifer yn fwy cysylltiedig â
phrysgwydd neu gynefinoedd agored, ond roeddent hefyd yn cynnwys rhywogaethau
y mae eu niferoedd wedi dirywio'n genedlaethol (Dadam et al. 2020).
Mae lleoliad a nodweddion coetir newydd yn cael effaith sylweddol ar adar yn cytrefu
ynddynt ac yn eu defnyddio. Disgrifiodd Dadam et al. (2020) gysylltedd coetir fel
ardaloedd (pwysau'r cynefin o'u hamgylch) a nifer y lleiniau cyfagos (nifer y
ffynonellau), ond roedd cydberthyniad eithaf agos rhwng y rhain, felly roedd y
potensial i wahaniaethu rhwng yr effeithiau hyn yn gyfyngedig. Dangosodd y
dadansoddiadau o gysylltedd, er bod patrymau'n amrywio rhwng rhywogaethau,
roedd cysylltedd coetir yn gyffredinol yn cael effaith negyddol ar helaethrwydd ar y
raddfa leol, ond yn cael effaith fwy cymysg (ac yn aml effaith gadarnhaol o ran
arbenigwyr) ar raddfa'r dirwedd. Awgryma hyn fod y defnydd o leiniau coetir fferm
gan adar yn ystod eu gweithgaredd beunyddiol yn llai os ceir mwy o goetir cyfagos, o
bosibl oherwydd bod y cynefin hwn yn fwy aeddfed ac yn darparu adnoddau gwell
neu fwy o adnoddau. I'r gwrthwyneb, lle nad oes llawer o goetir cyfagos yn lleol fel
ffynhonnell adnoddau amgen, efallai bod adar yn gwneud mwy o ddefnydd o
goetiroedd fferm. Ar raddfa'r dirwedd, mae peth tystiolaeth wedyn bod arbenigwyr (yn
benodol) yn fwy tebygol o gytrefu lleiniau coetir newydd mewn tirweddau mwy
coediog. Mae ychwanegu coetir at ardaloedd llai coediog ar raddfa leol sydd â mwy o
goetir llydanddail a llai o goetir conwydd ar raddfa'r dirwedd yn debygol o ddarparu
poblogaethau lleol mwy o faint.
Roedd siapiau lleiniau mwy cymhleth (perimedrau hirach fesul arwynebedd uned) yn
cael eu cysylltu â helaethrwydd is ar gyfer 33 o rywogaethau, gan gynnwys 12
arbenigwr (Dadam et al. 2020), gan awgrymu nad oedd ffafriaeth gref tuag at
gynefinoedd ar ymylon coetiroedd ar draws y casgliadau, er y byddai disgwyl i'r
gwahaniaeth rhwng cynefinoedd ar yr ymylon a chynefinoedd craidd fod yn fwy
mewn coetir aeddfed.
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Mae coetiroedd newydd mwy o faint yn cefnogi helaethrwydd lleol uwch o ran y
mwyafrif o rywogaethau, yn ôl y disgwyl, ond y patrwm yn gyffredinol yw bod y
cynnydd yn sefydlogi (Dadam et al. 2020), felly byddai meintiau a nifer optimaidd o
leiniau ar gyfer pob rhywogaeth, o ran ardal goetir darged benodol. Gyda choetir
mwy aeddfed, fodd bynnag, mae cyfoeth arbenigwyr coetir (h.y. targedau cadwraeth
nodweddiadol) yn parhau i gynyddu ar draul cyffredinolwyr, ar gyfer coedwigoedd
mwy hyd at 120ha (Gardner et al. 2020). Felly, gyda ffocws tymor hir iawn (sawl
degawd) ar gyfer rhywogaethau sy'n flaenoriaeth, argymhellir coetiroedd mwy.
Noder, fodd bynnag, er gwaethaf eu bioamrywiaeth is, gall coetiroedd llai ddarparu
sawl gwasanaeth ecosystem yn well na choetiroedd mwy o faint o oedran tebyg,
drwy effeithiau bioamrywiaeth nad yw'n ymwneud ag adar (Valdés et al. 2019).
Ystyriodd Whytock et al. (2017) ystod ehangach o oedrannau coetir, ond ystod lai o
orchuddion coetir yn y dirwedd, ond canfuwyd canlyniadau tebyg: arolygwyd adar
mewn 101 o goetiroedd llydanddail eilaidd rhwng 10 a 160 oed gyda gorchudd
canopi o 80% ac mewn tirweddau gyda gorchudd coetir llydanddail 0-17% o fewn
3000 m. Roedd nodweddion lleiniau lleol yn gymharol bwysicach na nodweddion
tirwedd ar gyfer cymunedau adar, ac roedd ymatebion bioamrywiaeth i greu
cynefinoedd yn dibynnu ar ffactorau ar raddfa leol a thirwedd a oedd yn rhyngweithio
ar draws amser a gofod.
Mewn cyd-destun CAA Cymreig penodol, cafodd sefydlu coetir o dan Tir Gofal ei
brofi am effeithiau ar gyfraddau twf poblogaeth adar gan Dadam a Siriwardena
(2019), gan ddangos effeithiau cymysg. O blith y deg rhywogaeth a oedd yn rhai
cyffredinol yn bennaf, roedd effeithiau sylweddol neu bron yn sylweddol ar bum
rhywogaeth, ac roedd effeithiau cadarnhaol ar dair ohonynt. Noder y byddai'r
coetiroedd hyn wedi bod yn llai nag 20 mlwydd oed ar ddiwedd y cyfnod gwerthuso.
Adolygodd Dolman et al. (2007) y dystiolaeth ar gyfer lleiniau ac effeithiau
cyfansoddiad ar adar coetir yn fyd-eang, gan ddarganfod bod coetiroedd mwy o faint
yn cynnal mwy o rywogaethau adar coetir, a bod coedwigoedd sydd wedi'u lleoli
mewn tirweddau coediog prin yn llai gwerthfawr i rywogaethau coetir arbenigol. Mae
rhywogaethau a geir mewn coedwigoedd bach yn gyffredinol i'w cael mewn
coedwigoedd mawr hefyd, ond mae'n bosibl y bydd ychydig o rywogaethau ymylon
yn ffafrio coedwigoedd bach ac maent yn fwy amrywiol o ran cyfansoddiad y casgliad
adar. Daethpwyd i'r casgliad bod dynameg metaboblogaeth rhywogaethau arbenigol
nad ydynt wedi'u gwasgaru'n dda (yn nodweddiadol y rhai sy'n peri'r pryder mwyaf o
ran cadwraeth) yn dangos bod creu neu glustogi coetiroedd mawr yn fwy effeithiol na
chynyddu cyfanswm arwynebedd darnau bach o goetir. Mae'n ymddangos bod
cysylltedd ymhlith darnau llai o goetir o fudd i rywogaethau cyffredinol eang. Fodd
bynnag, roedd yr astudiaeth hon yn ystyried patrymau ymysg coetir aeddfed cyfoes,
nid ymhlith cynefin sydd newydd ei greu, felly byddai'r casgliadau'n ymwneud â chyddestun damcaniaethol, tymor hir iawn heb unrhyw newid amgylcheddol gros, pe
byddent yn cael eu defnyddio fel sail i blannu coetir newydd. Felly dylid pwyso a
mesur y dystiolaeth hon yn erbyn y dystiolaeth o astudiaethau uniongyrchol o greu
coetir, lle mae gwrthdaro ymddangosiadol mewn argymhellion ar gyfer arfer gorau,
gan ystyried yr amserlen a'r ystod o rywogaethau sydd o ddiddordeb ar gyfer gosod
targedau.
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Yn gyffredinol, mae'n anochel y bydd creu coetir yn cynyddu poblogaethau adar
coetir, gan dybio y gallant ddod o hyd i'r cynefin newydd. Mae'r oedi, yn enwedig ar
gyfer arbenigwyr, yn hir iawn, felly mae angen ffocws o sawl degawd, gan arwain at
broblem bosibl gyda rhyngweithio anhysbys â newid yn yr hinsawdd. Mae tystiolaeth
dda o ran dylanwadau ar gyd-destun tirwedd i arwain lleoli a maint/siâp lleiniau, ond
bydd ymatebion manwl a mathau/lleoliadau lleiniau delfrydol yn amrywio rhwng
rhywogaethau. Mae coetiroedd mwy, neu ymestyn lleiniau presennol, yn debygol o
fod yn fwy effeithiol ar gyfer rhywogaethau targed, ond ni fydd hyn bob amser yn wir
am bob rhywogaeth a gwasanaeth.
Mae risgiau creu coetir yn ymwneud â materion nad ydynt yn faterion coetir: (a) y
cynefinoedd sy'n cael eu disodli a (b) effeithiau ffiniau'r cynefin newydd neu'r
heterogenedd sy'n cael ei greu. Gyda chreu coetir ar dir fferm neu rostir, yn
nodweddiadol mae gan y cynefin a ddisodlir werth bioamrywiaeth isel (ychydig o
rywogaethau sy'n bresennol) ac mae llawer o rywogaethau sy'n gysylltiedig â
chynefinoedd ffiniau i'w cael mewn coetir hefyd. Mae heterogenedd cynyddol ar
raddfa'r dirwedd hefyd yn aml yn ddylanwad cadarnhaol ar helaethrwydd
rhywogaethau, er nad yw hynny'n wir am bob rhywogaeth, ac ar amrywiaeth
cymunedau o ganlyniad i hynny (Pickett a Siriwardena 2011). Fodd bynnag, mae
creu coetir yn hwyluso presenoldeb ysglyfaethwyr mewn tirweddau sy'n ddi-goed fel
arall, gan arwain at effeithiau negyddol posibl ar rywogaethau eraill. Gall hyn fod
oherwydd risg go iawn neu ganfyddedig o ysglyfaethu, yn unol â'r arfer cyffredin gan
adar sy'n nythu ar y ddaear i osgoi strwythurau tal (e.e. Chamberlain a Gregory
1999). Mae'r brif dystiolaeth ar gyfer effeithiau negyddol ar hyfywedd poblogaethau
yn cynnwys adar hirgoes sy'n nythu yn yr ucheldir a phlanhigfeydd (Amar et al. 2011,
Douglas et al. 2014). Mae hyn yn dangos ei bod yn bwysig ystyried y cyd-destun
daearyddol yn ofalus er mwyn lleihau'r effeithiau ar rywogaethau sensitif sydd o
bryder cadwraethol.

Ffensio coetir er mwyn lleihau pori
Credir mai un o brif achosion y gostyngiad mewn adar coetir yn ystod y degawdau
diwethaf yw colli isdyfiant (ac amrywiaeth coed a llwyni) oherwydd pori gan
boblogaethau cynyddol o geirw brodorol a cheirw a gyflwynwyd i'r DU (Donald et al.
1998, Hewson et al. 2007, Fuller et al. 2007, Holt et al. 2011, Fuller et al. 2014). Yng
Nghymru, mae pori defaid ar goetir yr ucheldir hefyd yn debygol o fod yn ffactor
negyddol. O adolygiad Fuller et al. (2014), mae'n debyg nad yw pori yn effeithio ar
adar mewn canopi, ond mae tystiolaeth gref ei fod yn lleihau cynefinoedd nythu a
chwilota yn yr haen o lwyni isel o dan 2 fetr ac yn lleihau elfen lysieuol y cae, a
chynyddu gweiriau garw a hesg; mae'r effeithiau ar aildyfiant prysgoed ifanc yn
arbennig o gryf. Mae tystiolaeth dda bod ceirw felly wedi lleihau niferoedd Telor yr
Helyg, Telor yr Ardd, y Fronfraith, yr Eos, Llwyd y Berth a Choch y Berllan (Fuller et
al. 2014). Fodd bynnag, mae llai o dystiolaeth ar gyfer y mecanwaith, h.y. tystiolaeth
uniongyrchol o'r effeithiau ar gyflenwadau bwyd neu nythu (Fuller et al. 2014).
Defnyddiodd Eichhorn et al. (2017) sganio laser daearol i fesur strwythur coetiroedd
mewn rhanbarth yn Lloegr ac un coetir ar y gororau a chanfod bod dwysedd deiliach
isdyfiant (0.5-2 m uwchben y ddaear) 68% yn is mewn coetiroedd lle roedd nifer fawr
o geirw, ond nid oedd cyfanswm y deiliach a ganfuwyd ar draws y canopi llawn yn
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wahanol rhwng lefelau dwysedd ceirw, oherwydd bod y coed ar safleoedd lle ceir
llawer iawn o geirw 5 m yn dalach ar y cyfan, am resymau anhysbys. Mae'r
canlyniadau'n awgrymu bod lleihau'r pwysau gan geirw yn debygol o gael effaith gref
ar strwythurau coetir a bod o gymorth i adfer y cynefinoedd isdyfiant cymhleth sy'n
ofynnol gan lawer o adar. Mewn egwyddor, gellid cyflawni hyn drwy ddifa ceirw
(ymyrraeth ar raddfa'r dirwedd) neu drwy ffensio coetiroedd unigol.
Yn dilyn astudiaethau yng Ngogledd America, dangosodd Holt et al. (2011) y gall
gweithgaredd ceirw newid casgliadau adar coetir gydag arbrawf gwahardd ar ffurf
llain ranedig mewn coetir coediog yn Lloegr. Newidiodd pori gan geirw strwythur y
llystyfiant yn sylweddol i'r fath raddau bod cryn dipyn yn fwy o adar sy'n chwilota ar y
ddaear ac mewn isdyfiant i'w gweld lle y cafodd ceirw eu gwahardd, gan gynnwys
rhywogaethau cyffredinol ac arbenigol, gan gynnwys yr Eos Luscinia megarhynchos
(Holt et al. 2011). Ni chanfuwyd unrhyw ymatebion cadarnhaol sylweddol i bori. Ar
gyfer un rhywogaeth, y telor penddu (Sylvia atricapilla), gwelwyd effeithiau negyddol
hefyd yn sgil pori ar ymddygiad canu a chyflwr y corff (Holt et al. 2013). Mae
effeithiau pori gan geirw yn berthnasol yn y gwanwyn a'r gaeaf (Holt et al. 2014).
Mae'n werth nodi i'r astudiaeth hon gael ei sefydlu fel prawf o effeithiau pori gan
geirw, ond mae hefyd yn gweithredu'n effeithiol wrth ddarparu tystiolaeth o fanteision
ffensio, er mai dim ond ar gyfer lleiniau bach y mae hynny, yn hytrach na choetiroedd
cyfan. Canfuwyd yr effeithiau ddwy i naw mlynedd ar ôl cyflwyno ffensys.
Cynhaliodd Fuller et al. (2014) arolwg o adar mewn 300 o glystyrau o goed
llydanddail (ardal canolrifol 3.3 hectar), y credir eu bod yn nodweddiadol o iseldir
Lloegr, wedi'u strwythuro a priori yn ôl helaethrwydd ceirw (uchel, canolig, isel), ond
prin oedd y patrymau clir yn y berthynas rhwng helaethrwydd rhywogaethau adar
unigol a helaethrwydd ceirw. O ystyried pwysau'r dystiolaeth annibynnol o effeithiau
yma, mae'n debyg bod y diffyg effaith hwn yn adlewyrchu diffyg cyfatebiaeth rhwng
graddfa'r samplu a graddfa'r ceirw, neu fod effeithiau ceirw yn dameidiog o fewn
ardaloedd eang o ddwysedd ceirw cyffredinol.
O dan Tir Gofal a chymhwyso opsiynau lleihau pori yn benodol, canfu Dadam a
Siriwardena (2019) batrwm clir ar gyfer effeithiau cadarnhaol ar gyfraddau twf
poblogaeth adar: roedd lleihau/eithrio pori yn cael effeithiau sylweddol neu bron yn
sylweddol ar 4/16 o rywogaethau ac roedd pori stoc a reolir yn cael effeithiau
sylweddol neu bron yn sylweddol ar 7/16 o rywogaethau, ac roedd pob un ohonynt
yn gadarnhaol. Mae hyn yn darparu tystiolaeth dda ar gyfer manteision ymyrraeth ar
lefel gymunedol o ran amserlen bywyd Tir Gofal, rhwng 1999 a 2014. Mae RhMGG
wedi ystyried hyn hefyd o dan Glastir, gan ystyried dewis cynefinoedd coetir Glastir,
ond ychydig o dystiolaeth a ddatgelwyd ar gyfer dewis neu osgoi coedwigoedd a
reolir (http://gmep.wales/). Fodd bynnag, roedd amseriad y samplu yma yn golygu na
fyddai effeithiau wedi cael fawr o amser i ddatblygu. Gall problemau gyda data
cynefinoedd olygu y byddai'r profion hyn yn elwa o gael eu hailadrodd.

Teneuo coetir
Edrychodd adolygiad llenyddiaeth Fuller et al. (2014) ar dystiolaeth effeithiau rheoli
coetir ar gynefinoedd coetir a phoblogaethau adar. Roedd tystiolaeth glir y gall
rheolaeth coedamaeth fod yn ddylanwad mawr ar gyfansoddiad y gymuned adar leol,
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ond mae effeithiau mwyaf rheolaeth yn deillio o faint a hyd cylchdro systemau
cynaeafu. Mae llwyrgwympo a phrysgoedio yn cynhyrchu cyfran fwy o gamau tyfiant
ifanc sy'n ffafrio rhywogaethau adar yn dibynnu ar dir agored neu dyfiant llwyni isel a
thrwchus. Nid yw teneuo arferol drwy goedamaeth yn tueddu i ysgogi newidiadau
digon mawr yn yr isdyfiant i effeithio ar y mwyafrif o adar. Yn yr arolwg maes gan
Fuller et al. (2014), a ddefnyddiodd safleoedd caeau wedi'u haenu ar sail ymyriadau
penodol wedi'u dogfennu (neu ddiffyg ymyriadau o'r fath) ar lefel clwstwr yn yr 20
mlynedd flaenorol, datgelwyd ymhellach ychydig o batrymau clir o effeithiau rheoli
coetir ar adar. Lle roedd ymyriadau wedi digwydd yn lleiniau'r astudiaeth, ystyriwyd
eu bod yn debygol o fod drwy deneuo canopi a chwympo lleiniau bach o goed yn
bennaf.
Ystyriodd Eichhorn et al. (2017) effeithiau rheoli mewn is-set o'r sampl lawn o leiniau
yn Fuller et al. (2014), gan fesur strwythur llystyfiant drwy ddefnyddio dull sganio
laser daearol. Gwelwyd gwahaniaethau llai mewn coetiroedd a reolir yn sgil
rheolaethau o gymharu â lleiniau lle y cafwyd niferoedd mawr o geirw (h.y. nid oedd
dim gwahaniaeth mewn dwysedd deiliach), ond roeddent yn cynnwys llai o
blanhigion â choesyn ar uchder o 2 i 5 m. Mae hyn yn cefnogi'r casgliad bod
ymyriadau rheoli (teneuo), fel sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, yn cael effeithiau
cyfyngedig ac anghyson ar y cynefin a'r adar.

Prysgoedio
Adolygodd Fuller et al. (2014) y dystiolaeth ar gyfer effeithiau rheoli prysgoed ar adar
a chanfod mai'r brif effaith ar gynefinoedd adar, wedi'i ategu gan dystiolaeth gref,
oedd darparu llystyfiant coediog ifanc trwchus dros dro oddeutu 3-8 mlynedd ar ôl eu
torri. Mae llystyfiant ifanc mewn coetir prysgoed yn ddwysach na llystyfiant cyfatebol
mewn ardaloedd sydd wedi'u hailblannu ar ôl eu llwyrgwympo. Mae cylchdro byr
coetir prysgoed hefyd yn arwain at gyfran uwch o gamau twf ifanc na choedwig uchel
gyda llwyrgwympo. Mae'r llystyfiant isel trwchus hwn o fudd i deloriaid a
rhywogaethau eraill sy'n nythu mewn llwyni yn bennaf. Mae'r ychydig flynyddoedd yn
syth ar ôl y cynaeafu hefyd yn darparu amodau sy'n addas ar gyfer rhai
rhywogaethau sy'n nythu ar y ddaear.

Cynaeafu ac ailblannu
Canfu adolygiad Fuller et al. (2014) fod tystiolaeth gref ar gyfer effeithiau
llwyrgwympo. Roedd yr effeithiau hyn yn dibynnu ar gyfran y coed pren sy'n cael eu
cynaeafu ac a ydynt yn cael eu disodli drwy aildyfiant naturiol neu ailblannu. Daw'r
rhan fwyaf o'r wybodaeth am lwyrgwympo ac ailblannu o blanhigfeydd conwydd, lle
mae tir sydd newydd ei glirio yn darparu cynefin i rai adar sy'n nythu ar y ddaear.
Mae hyn wedyn yn datblygu ar ôl ailblannu yn llystyfiant o lwyni isel trwchus, sy'n aml
yn cynnwys mieri a choed bedw ymhlith y coed cnwd. Mae'r cam hwn hyd at gau'r
canopi yn darparu cynefin i lawer o rywogaethau sy'n nythu mewn llwyni.
Gan ystyried cwympo grwpiau o goed, cwympo dethol a chwympo coed cysgodol, y
mae pob un ohonynt ond yn gwaredu cyfran o'r coed canopi, canfu Fuller et al.
(2014), os yw cyfran y canopi a waredwyd yn fach (<40%) mae'n debygol y bydd hyn
yn cael (diffyg) effaith ar gynefinoedd adar sy'n debyg i effaith teneuo canopi. Pan
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fydd cyfran fawr o'r canopi yn cael ei waredu (> 80%), mae'r effeithiau'n debygol o
fod yn debyg i effeithiau llwyrgwympo ond gallai cadw rhai coed llydanddail aeddfed
gynnal rhywfaint o gynefin ar gyfer adar penodol sy'n bwydo ar y canopi, ond byddai
hyn yn dibynnu ar y rhywogaethau coed dan sylw. Fodd bynnag, prin oedd y
dystiolaeth benodol i gefnogi'r casgliad hwn.

Adfer coedwigoedd brodorol (e.e. Planhigfeydd ar
Safleoedd Coetir Hynafol, PSCH)
Mae'r ymyrraeth hon i raddau helaeth yn cynnwys gwaredu coed anfrodorol ac annog
aildyfiant naturiol o rywogaethau coed brodorol, i ddarparu strwythur oedran mwy
amrywiol. Adroddodd Fuller et al. (2014) fod effaith trosi planhigfa ar gynefinoedd
adar yn cael ei phennu i raddau helaeth yn ôl cyfran y canopi a waredwyd. Pan fydd
y blanhigfa'n cael ei gwaredu'n llwyr drwy lwyrgwympo, mae'r canlyniadau'n debyg,
felly gallai cynnydd dros dro mewn cynefin llwyni agored ac isel fod o fudd i
rywogaethau adar cysylltiedig. Lle mae'r planhigfeydd yn cynnwys coed brodorol, fel
rheol dim ond y rhai anfrodorol sy'n cael eu gwaredu, gan arwain at newidiadau i
gynefinoedd adar sy'n debyg i deneuo ac a allai gael effeithiau tebyg. Ystyriodd
Fuller et al. fod cryfder y dystiolaeth o ran yr effeithiau hyn yn ganolig.

Pren Marw
Ychydig o wybodaeth a ganfu Fuller et al. (2014) o'r DU ar effaith cadw neu ddarparu
oed marw ar gynefinoedd adar. Gall cael gwared ar docion neu goed sydd wedi
cwympo waredu gorchudd nythu ar gyfer rhai rhywogaethau adar ac mae gan greu
coed marw sy'n sefyll neu fonion botensial i greu safleoedd nythu addas ar gyfer adar
sy'n nythu mewn tyllau, ond bydd llawer o'r rhain hefyd yn nythu mewn tyllau mewn
coed byw a blychau artiffisial. Mae bonion hefyd yn darparu bwyd fel larfa chwilod
rhisgl i rai adar. Dim ond rhywogaethau eithaf prin fel y Gnocell Fraith Leiaf a Thitw'r
Helyg sy'n debygol iawn o elwa o greu pren marw, ond mae'r dystiolaeth benodol ar
gyfer effeithiau o'r fath yn brin.

Dull integredig o reoli coetiroedd - Grantiau Gwella
Coetir
Nod prosiect Grant Gwella Coetir (GGC) Dwyrain Canolbarth Lloegr oedd gwella
poblogaethau o rywogaethau adar coetir sy'n bwysig yn rhanbarthol mewn sampl o
goetiroedd lle y defnyddir y dull rheoli hwn. Cynhaliwyd prosiect adar coetir
gwreiddiol Dwyrain Canolbarth Lloegr rhwng 2008 a 2014 ac roedd yn brosiect dan
arweiniad cynghorydd a oedd â'r nod o annog perchnogion/rheolwyr coetiroedd i
gynyddu rheolaeth ar goetir er mwyn gwella addasrwydd cynefinoedd ar gyfer adar
bridio. Roedd y gwaith rheoli'n ymwneud yn bennaf â thrin strwythur clystyrau, gan
gynnwys lleihau dwysedd y canopi i ysgogi twf isdyfiant, lleihau trechedd coed
conwydd ar safleoedd lle maent yn bresennol, a gwella strwythur cyffindiroedd ar hyd
mannau agored parhaol fel rhodfeydd a llennyrch. Dewiswyd sampl o 64 o safleoedd
o naw ystâd ar gyfer gwaith monitro llinell sylfaen yn ystod 2010 i 2012 er mwyn
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galluogi gwerthuso effeithiolrwydd GGC mewn arolygon a ailadroddwyd yn 2019
(Bellamy et al. 2020).
Arolygwyd adar gan ddefnyddio dull mapio tiriogaeth (i gofnodi nifer y parau bridio
mewn enw) a chyfrif pwyntiau (cofnodi presenoldeb/gweithgaredd unigolion). Cafodd
GGC effeithiau sylweddol ar strwythur coetir, ond nid oedd pob effaith yn unol â'r hyn
a ragwelwyd, e.e. gwelwyd gostyngiad mewn coed conwydd ond bu gostyngiad
mewn dwysedd isdyfiant hefyd, gan awgrymu y gallai gwahaniaethau methodolegol
effeithio ar y gymhariaeth cyn ac ar ôl (Bellamy et al. 2020). Nid oedd unrhyw
ganlyniadau clir ar gyfer effeithiau ymyriadau rheoli unigol (teneuo, rheoli rhodfeydd,
ailstrwythuro, lledu rhodfeydd a chreu coed marw) ar newidiadau yn nifer yr adar,
ond roedd dyluniad yr astudiaeth yn canolbwyntio ar y cynllun GGC yn ei
gyfanrwydd, felly roedd yr amrywiol ddylanwadau yn ddryslyd i ryw raddau. Yn
gyffredinol, fodd bynnag, roedd canlyniad cadarnhaol arwyddocaol neu bron yn
arwyddocaol yn sgil statws grant ar y rhywogaeth darged gyda'r data o'r ddau ddull
arolygu adar. O edrych ar y cyfrif pwyntiau, bu cynnydd yn y nifer ar safleoedd GGC
ond gostyngiad ar safleoedd nad oeddent yn safleoedd GGC. O edrych ar y
canlyniadau mapio tiriogaeth, gwelwyd llai o ostyngiad ar safleoedd GGC nag ar
safleoedd nad ydynt yn rhai GGC (Bellamy et al. 2020). Roedd y canlyniadau hyn
braidd yn heterogenaidd ar lefel rhywogaethau unigol, gan adlewyrchu'n rhannol y
gwahaniaethau mewn helaethrwydd absoliwt a sensitifrwydd i'r dull arolygu. Bydd y
data cyfrif pwyntiau yn fwy sensitif i amrywiadau mewn gweithgaredd adar a'r
defnydd gan unigolion sy'n mynd heibio, ond dylai'r data tiriogaeth fod yn fwy
sefydlog, ond bydd wedi darparu llai o bŵer ac amrywiad o ran canfod effeithiau
bach.
At ei gilydd, mae'r astudiaeth hon yn dangos effeithiau cadarnhaol cyffredinol GGC ar
adar coetir targed, ond mae hefyd yn dangos rhai o'r heriau o ran canfod effeithiau
gyda gwaith monitro cyfnodol ar helaethrwydd rhywogaethau amrywiol stocastig a
graddfeydd monitro, rheoli a defnyddio cynefinoedd rhywogaethau a allai fod yn
anghymharus. Mae'r dystiolaeth a ddarperir ar gyfer ymatebion adar dros 7-9
mlynedd yn weddol gryf, ond mae'r dystiolaeth ar gyfer mecanweithiau penodol sy'n
sail i'r effeithiau yn wan.

Coedwigaeth Gorchudd Parhaol (CGP)
Cynhwysodd Fuller et al. (2014) astudiaeth benodol o blanhigfeydd coed conwydd yr
ucheldir gydag elfen sbriws Sitca yn Swydd Perth, Argyll, y Gororau a Gogledd
Cymru, gan fesur y gwahaniaethau yng nghyfoeth rhywogaethau a helaethrwydd
adar bridio o dan Goedwigaeth Gorchudd Parhaus (CGP), a chlirio ac ailstocio ar
raddfa fawr. Drwy raddio'r mathau o goedwigoedd mewn trefn ddisgynnol o ran
cyfoeth rhywogaethau cafwyd: CGP gydag isdyfiant llwyni>CGP heb
lwyni>llwyrgwympo cynddryslwyn ifanc>llwyrgwympo coed aeddfed. Roedd llawer o
'adar y goedwig' ar eu mwyaf toreithiog, neu wedi'u cofnodi yn unig, o fewn CGP
(e.e. Titw'r Helyg, y Dryw, Telor y Coed, y Telor Penddu, y Tingoch a'r Gylfinbraff).
Roedd nifer fach o rywogaethau 'tyfiant ifanc' ar eu mwyaf toreithiog mewn
cynddryslwyni. Canfu’r adolygiad o reoli coetir yn yr un adroddiad fod CGP yn tueddu
i ffafrio rhywogaethau adar sy’n gysylltiedig â choetir canopi caeedig. Mae'r patrymau

ERAMMP Adroddiad-33/Atodiad-1 v1.0

Tudalen 41 o 67

Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP)
Coedwig Genedlaethol yng Nghymru - Adolygiad Tystiolaeth

ERAMMP Adroddiad-33
Atodiad-1: Bioamrywiaeth

hyn yn cefnogi gwerth CGP ar gyfer bioamrywiaeth fel opsiwn ar gyfer coedwigaeth,
a bod y gwerth hwn yn fwy nag ymarfer coedwigaeth confensiynol.
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8. MAMALIAID
Anghenion cynefinoedd Rhywogaethau sy'n
Flaenoriaeth Adran 7
Mae llawer o'r rhywogaethau mamaliaid sy'n flaenoriaeth yng Nghymru a restrir yn
Adran 7 y Ddeddf yn defnyddio coetiroedd fel cynefin. I rai rhywogaethau mae'r
defnydd o gynefin wedi'i gyfyngu'n llwyr i goetir. Er enghraifft, mae'r wiwer goch yn
bwydo'n bennaf ar hadau a chnau coed a llwyni mewn coetir, yn byw mewn coed, ac
yn nythu ac yn bridio mewn canopïau coed. Coetiroedd aeddfed yw'r cynefin a ffefrir
(Gurnell a Pepper 1991). Mae pathewod yn debyg o ran gofynion bridio a gorffwys
ond maent yn gaeafgysgu ar lawr y coetir a byddant yn bwyta ystod ehangach o
fwydydd (hadau, aeron, blagur) (Juškaitis 2007). Er y defnyddir coetir, y strwythurau
prysgwydd yw'r cynefin pwysig i bathewod, ac mae hyn yn cynnwys gwrychoedd ac
ardaloedd o brysgwydd y tu allan i goetiroedd (Bright a Morris 1991). Coetir yw'r prif
gynefin ar gyfer y bele, a hefyd ar gyfer pedwar ystlum arbenigol y coetiroedd: yr
ystlum du, ystlum Bechstein, yr ystlum mawr a'r ystlum hirglust (Anon 2005). Mae'r
rhywogaethau ystlumod hyn yn defnyddio coed fel safleoedd clwydo a choetiroedd
fel safleoedd chwilota (Mitchell-Jones 2004). Yn yr un modd, mae beleod yn
defnyddio ceudodau coed fel safleoedd nythu a gorffwys ond yn hela am eu prif
ffynhonnell fwyd, sef llygod y gwair mewn llecynnau glaswelltog yn y coetiroedd
(Coope 2007; Caryl et al. 2012a; Caryl et al. 2012b).
Defnyddir coetiroedd ac ymylon coetir ar gyfer chwilota'n bennaf gan yr ystlumod
pedol mwyaf a lleiaf, a chan yr ystlum lleiaf cyffredin a'r ystlum lleiaf soprano er y
bydd yr olaf yn defnyddio coed fel safleoedd clwydo (Mitchell-Jones 2004). Ymylon
coetiroedd sy'n cael eu defnyddio gan y ffwlbart a'r draenog hefyd, rhywogaethau
sydd â gofynion cynefin mwy cyffredinol (https://www.vwt.org.uk/wpcontent/uploads/2015/04/polecat-leaflet.pdf). O blith y mamaliaid torlannol, llygoden y
dŵr a'r dyfrgi, y dyfrgi sy'n defnyddio strwythurau coetir. Mae llwyni a gwaith adfywio
yn agos at gyrsiau dŵr yn brif ardaloedd ar gyfer bridio dyfrgwn ac mae nodweddion
pren marw yn darparu safleoedd gorffwys (Chanin 2003). Glaswelltir a gwlyptiroedd
yw cynefin llygoden y dŵr, ac mae'r mathau hyn o gynefin yn aml yn cael eu gadael
heb eu plannu ac yn agored mewn coetiroedd ac yn y sefyllfaoedd hyn maent yn aml
yn darparu cynefin da. Mae dwy rywogaeth arall o famaliaid sy'n flaenoriaeth, sef
llygoden yr ŷd a'r ysgyfarnog, yn rhywogaethau sy'n hoff o gynefin glaswelltir agored
yn bennaf.

Rheoli coetiroedd presennol
Mae tystiolaeth dda ar gyfer effeithiau rheoli coetir ar famaliaid mewn coedwigoedd
tymherus a boreal, gyda 71 o astudiaethau'n ymdrin ag 8 ymyriad coetir gwahanol
wedi'u dogfennu gan Bernes et al. 2015. Fodd bynnag, nid yw crynodebau o'r
wybodaeth hon yn niferus. At ei gilydd, ymddengys fod effaith gwahanol fathau o
darfu mewn coedwig ar helaethrwydd y mamaliaid bach (h.y. cadarnhaol neu
negyddol) yn ymwneud â rhywogaethau penodol (Zwolak 2009; Bogdziewicz a
Zwolak 2014) a bod y gostyngiad yn nifer y rhywogaethau mamaliaid yn gysylltiedig â
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choetiroedd aeddfed (e.e. bonion a rhywogaethau sy'n ddibynnol ar geudodau) yn
gymesur â dwyster y dull rheoli a ddefnyddir (Vanderwel et al. 2009).
Ar gyfer mamaliaid sy'n rhywogaethau sy'n flaenoriaeth yng Nghymru, mae cynnal
tyfiant aeddfed a chynnal nodweddion Coetir Hynafol a Lled-Naturiol, gan gynnwys
coed hynod, yn bwysig e.e. cyflenwad digonol o hadau o goed aeddfed ar gyfer y
wiwer goch (Bryce 2005); coed hynafol a hynafol iawn yn darparu pren marw ar gyfer
ystlumod arbenigol coetir (Carr et al. 2020); cymhlethdod strwythurau isdyfiant ar
gyfer y bele (Caryl et al. 2012b). Felly mae cyn lleied o ymyrraeth â phosibl yn ffafriol
er mwyn gwarchod y rhywogaethau hyn gan fod teneuo yn aml yn cael gwared ar
nodweddion tyfiant hŷn. Fodd bynnag, gall teneuo gael effeithiau cadarnhaol ar
famaliaid coetir sy'n flaenoriaeth megis cynyddu cyfoeth a gweithgaredd
rhywogaethau ystlumod drwy greu cynefin addas ar gyfer ystlumod mwy cyffredin
(e.e. yr ystlum lleiaf cyffredin) (Carr et al. 2020). Dangoswyd bod darparu camau
tyfiant iau (adfywio a llwyni) drwy gael gwared ar y droshaen yn hanfodol bwysig i
bathewod (Goodwin et al. 2018) ac yn ddefnyddiol iawn i'r bele mewn cynefinoedd
mwy tameidiog (Caryl et al. 2012b)

Creu coetiroedd newydd
Rhagwelir y bydd ehangu coetiroedd yn effeithio'n uniongyrchol ar sawl agwedd ar
ansawdd cynefinoedd ar gyfer mamaliaid coetir. O'r ychydig astudiaethau sydd wedi
ymchwilio i newidiadau mor eang i ddefnydd tir, nodwyd dim manteision neu
fanteision bach i famaliaid coetir o ganlyniad i ehangu coetir. Er na chanfuwyd
gwahaniaethau o ran amrywiaeth mamaliaid rhwng planhigfeydd a chynefinoedd
eraill (Stephens a Wagner 2006), canfuwyd mwy o helaethrwydd o ran mamaliaid
(ond nid cyfoeth rhywogaethau) gan Felton et al. (2010) mewn planhigfeydd o
gymharu â thir sy'n cynnwys porfa yn unig, a chan Moore et al. (2003), ar gyfer
mamaliaid bach mewn coetiroedd sydd newydd eu plannu ar dir fferm o gymharu â
gwrychoedd a thir amaethyddol. Fodd bynnag, ni chanfuwyd unrhyw effeithiau
cadarnhaol clir ar famaliaid coetir pan astudiwyd ehangu coetiroedd dros wyth
mlynedd (Lindenmayer et al. 2008).

Maint a darnio coetiroedd
Ystyrir bod coetiroedd mwy yn well ar gyfer mamaliaid mawr sy'n sensitif i ardal ac
sydd i'w gweld ar ddwysedd isel (Volenec a Dobson 2020) ac adroddwyd bod
cysylltiad rhwng cynnydd mewn helaethrwydd mamaliaid a mwy o ardaloedd bach o
warchodfeydd a darnau bach o goetir (Lawrence et al. 2018). Adroddir bod cwmpas
dyfrol dyfrgwn tua 17 ha, ac yng Nghymru mae angen cwmpas cartref o 20km2 ar y
bele ac mae angen 6 ha ar y wiwer goch hyd yn oed (Neill et al. 2009; McNicol 2017;
Bryce 2005), gyda tharged o 200 ha wedi'i nodi ar gyfer gwarchodfeydd y wiwer
goch. 4
Dangoswyd bod effeithiau darnio coetir yn sylweddol i famaliaid e.e. pathewod a'r
llygod gwarfelyn (Bailey 2007). Gall plannu coetir yn strategol gynyddu cysylltedd ar
raddfa'r dirwedd, a all gynorthwyo gydag gwasgariad rhywogaethau (Humphrey et al.
4

https://www.forestresearch.gov.uk/documents/2431/ukrsg_prioroity_site.pdf [sic]
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2015). Er enghraifft, dangoswyd bod coedwigo â chonwydd ym Mhrydain yn hwyluso
gwasgariad a chysylltiadau rhwng darnau o goedwig a arferai fod yn ynysig ar gyfer y
wiwer goch (Hale et al. 2001). Fodd bynnag, gyda chysylltedd coetir daw risg o
oresgyniad rhywogaethau diangen a allai fygwth bioamrywiaeth. Mae'r wiwer lwyd yn
un rhywogaeth goetir o'r fath yr amcangyfrifir ei bod yn gallu cytrefu cynefin newydd
ar gyfradd o 5.7-8.2 km y flwyddyn a gall arwain at golli gwiwerod coch drwy
drosglwyddo'r feirws brech (Llywodraeth Cymru 2018). Gall ehangu coetiroedd greu
cyfleoedd ar gyfer goresgyniad y wiwer lwyd nid yn unig drwy ymestyn y lleiniau
presennol o goetir ond drwy roi coetiroedd mewn cysylltiad â chynefinoedd eraill sy'n
gallu cefnogi symudiad y wiwer lwyd (Stevenson et al. 2013). Cydnabyddir eisoes, er
mwyn cynnal poblogaeth y wiwer goch yng Nghymru, bod angen rheoli'r wiwer lwyd
yng nghoetiroedd y wiwer goch ac yn yr ardaloedd clustogi o amgylch y tair ardal
wiwer goch graidd: Ynys Môn ac ardaloedd cyfagos yng Ngwynedd, Coedwig
Clocaenog, a rhwydweithiau o goedwigoedd conwydd yn ardal Tywi yng
nghanolbarth Cymru (Llywodraeth Cymru 2018). Mae dylunio ehangu coetir sy'n
darparu mwy o gynefin i'r wiwer goch ond nad yw'n ehangu lledaeniad y wiwer lwyd,
yn heriol (Shuttleworth 2012). Fel y wiwer goch, mae dirywiad llygoden y dŵr yn y DU
wedi'i briodoli i ymlediad mamal arall sydd â gofynion cynefin tebyg, y minc
Americanaidd. Fodd bynnag, yn achos llygod y dŵr, credir bod lleihau darnio eu
cynefin yn helpu i wneud poblogaethau'n fwy abl i wrthsefyll effeithiau ysglyfaethu
gan fincod (Rushworth et al. 2000).

Effeithiau ymylon
Gall lleihau darnio a chreu mwy o goetir yn y dirwedd arwain at ymylon coetir hwy ac
effeithiau gwell i ymylon coetiroedd. Mae llawer o ymchwil wedi canolbwyntio ar
rywogaethau adar cynefinoedd agored y mae effeithiau ymylon yn negyddol iddynt
yn gyffredinol (e.e. Lamb et al. 2016; Wilson et al. 2014) Fodd bynnag, ar gyfer
mamaliaid, gall effeithiau ymylon fod yn fuddiol ac yn niweidiol. Yng Nghymru, gallai'r
ffwlbart a'r bele ac o bosibl llygoden yr ŷd elwa gan fod astudiaethau wedi canfod bod
helaethrwydd ysglyfaethwyr mamaliaid a mamaliaid bach (yr ysglyfaeth) wedi
cynyddu'n gyson ar ymylon cynefinoedd (Salek et al. 2010). Gall effeithiau ymylon
fod yn niweidiol i rywogaethau cynefin agored e.e. yr ysgyfarnog, (Hummel et al.
2017) ond hefyd i famaliaid coetir, yn enwedig cigysyddion, lle mae newid mewn
defnydd tir e.e. ehangu coetir, yn dod ag ymylon coetir i gysylltiad agosach â bodau
dynol (Woodroffe a Ginsberg 1998; Kowalczyk et al. 2015).
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9. CRYNODEB O ATODIAD-1
Gall ehangu coetir gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar fioamrywiaeth, yn
dibynnu ar nifer o newidynnau a archwilir yn yr adran hon, gan gynnwys lleoliad,
math o gynefin a'i gyflwr, y math o goedwig y bwriedir ei hehangu a'r dull o'i rheoli. Er
mwyn lliniaru anfanteision ehangu coetiroedd mae angen cynnal gwerthusiadau o
safleoedd, cynllunio coedwigoedd yn ofalus a theilwra'r ffordd o reoli safleoedd coetir
newydd. Efallai y bydd angen barn arbenigol ar werth i bennu pa elfennau o
fioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem sy'n cael eu blaenoriaethu ar raddfa leol a
chenedlaethol. Fodd bynnag, rhaid i'r farn leol hon gael ei gwneud yng nghyd-destun
fframwaith rhanbarthol a chenedlaethol strategol ar gyfer tirwedd i sicrhau bod yr holl
gynefinoedd yn cael eu gwarchod.
Rhaid parchu polisi presennol sy'n amddiffyn rhywogaethau sy'n flaenoriaeth ac wrth
symud ymlaen efallai y bydd angen adolygu'r rhain oherwydd her barhaus yn sgil
newid yn yr hinsawdd. Mae angen ystyried sut i gydbwyso'r rhywogaethau hyn â
llawer o rywogaethau cyffredin sy'n bwysig wrth ddarparu gwasanaethau ecosystem
buddiol a gallai rhai gwaharddiadau presennol fod yn rhy gaeth.
Ystyriaeth gyffredinol yw y bydd gan bob math o gynefin coetir, p'un a yw'n cael ei
greu drwy ymyriadau penodol ai peidio, fioamrywiaeth gysylltiedig ac mae'r dewis
rhyngddynt yn benderfyniad polisi i raddau helaeth. Ar ôl dewis targedau, megis
rhywogaethau ar y rhestr goch neu rywogaethau arbenigol, gellir targedu rheolaeth
yn effeithiol, ond nid oes unrhyw beth absoliwt 'da' neu 'ddrwg' i adar, nac unrhyw
dacsonau eraill.
Ceir tystiolaeth dda yn ymwneud â chreu coetir ar gael ar gyfer y canlynol:
Mae maint coetir unigol yn cael dylanwad ar y fioamrywiaeth sydd ynddo a'i wytnwch
posibl. Mae coetiroedd bach yn cynnal rhywogaethau sy'n byw ar ymylon coetir ond
efallai na fyddant yn darparu amodau digon da ar gyfer arbenigwyr mewnol coetir,
oherwydd lefelau golau, lleithder ac ardal chwilota. Mae perthynas dra hysbys rhwng
ardal a rhywogaeth (Connor a McCoy 1979). Mae'r berthynas hon yn bwysicach i
goetiroedd llai, gan fod cynnydd mewn arwynebedd yn cael mwy o effaith na
chynyddu arwynebedd coetiroedd mwy. Mae'r diffiniad o goetir 'bach' hefyd yn
dibynnu ar y rhywogaethau ffocal sy'n cael eu hystyried. Creu coetiroedd sy'n
ymestyn ac yn clustogi ardaloedd lle ceir eisoes elfen o goetir lled-naturiol hynafol, lle
bo hynny'n bosibl gan ddefnyddio rhywogaethau sy'n frodorol i'r safle, sy'n creu'r
enillion mwyaf o ran bioamrywiaeth.
Mae creu ardaloedd mawr o goetir yn darparu mwy o amodau coetir mewnol sydd o
fudd i arbenigwyr mewnol coetir ac sy'n darparu budd drwy glustogi rhag effeithiau
defnydd tir cyfagos. Mae coetiroedd mwy hefyd yn caniatáu ar gyfer heterogenedd
e.e. llennyrch agored, yn ymgorffori cynefinoedd lled-naturiol eraill ac amrywiaeth o
nodweddion topograffig a dŵr, sydd â manteision sylweddol i fioamrywaieth ac sy'n
cefnogi gwytnwch.
Efallai y bydd pwynt hefyd lle nad yw mwy o gynefin coetir yn arwain at niferoedd ac
amrywiaeth fwy a lle mae cynyddu maint coetir yn arwain at lai o fudd. Bydd hyn yn
wahanol ar draws tacsonau a rhywogaethau.
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Mae siâp y coetir hefyd yn bwysig, gyda choedwigoedd teneuach a hirach yn cynnal
lefelau is o fioamrywiaeth na rhai mwy cywasgedig neu gylchol. Mae hyn yn dibynnu
ar helaethrwydd cymharol y rhywogaethau arbenigol ymylon coetir o gymharu â
rhywogaethau arbenigol mewnol coetiroedd yn y gronfa ranbarthol o rywogaethau.
Mae cynyddu i'r eithaf y cynefin coetir sydd ar gael i rywogaethau yn y dirwedd drwy
gysylltu coetiroedd tameidiog, coed a gwrychoedd, yn caniatáu i rywogaethau fudo
ac yn cefnogi gwytnwch ecolegol. Mae lleihad mewn darnio coetir yn gyffredinol o
fudd i famaliaid coetir ond mae angen rheoli'n ofalus wasgariad cynyddol o'r wiwer
lwyd i ardaloedd y wiwer goch. Fodd bynnag, mae pryderon y gallai plâon a
chlefydau ledaenu drwy goridorau gwyrdd, er bod hyn yn dibynnu ar fecanwaith
gwasgaru'r organeb.
Os dim ond ardaloedd bach o goetir y gellir eu creu, dylai'r rhain ganolbwyntio ar
dirweddau sydd eisoes yn goediog iawn, er y gall creu coetir mewn mannau eraill,
e.e. tirweddau amaethyddol dwys, arwain at fanteision e.e. peillwyr ac adar.
Gall creu coetir gael effeithiau cadarnhaol cryf ar fioamrywiaeth, ond gall yr oedi fod
yn eithafol. Mae gan rywogaethau cyffredinol ofynion llai penodol o ran cynefin a
disgwylir iddynt ymateb gyntaf. Efallai y bydd arbenigwyr yn cymryd mwy o amser i
gytrefu e.e. adar a fflora sy'n gysylltiedig â choetiroedd. Gallai oedi dros dro mewn
ymateb rhywogaethau guddio'r gallu i arsylwi cynnydd tuag at lwyddiant cadwraethol.
Er mwyn ystyried hyn, argymhellir rhoi'r gorau i fesur 'cyfanswm rhywogaethau' fel
arwydd o lwyddiant, a gwirio am gerrig milltir manylach (e.e. dyfodiad rhywogaethau
cyffredin, bridio llwyddiannus ymysg rhywogaethau cyffredin, dyfodiad rhywogaethau
arbenigol, poblogaethau o rywogaethau arbenigol sy'n hunangynhaliol).
Bydd penderfynu ble i leoli coetir newydd yn dibynnu ar sawl ffactor, nid dim ond lle y
gall coetir ymsefydlu'n fwyaf llwyddiannus, ond ar werth bioamrywiaeth y cynefin
sylfaenol sydd i'w drosi. Bydd angen ystyried cyfaddawdu i hwyluso 'enillion
bioamrywiaeth net'. Efallai na fydd tystiolaeth feintiol o gyfaddawdu ar gael yn rhwydd
ac mae angen gwaith monitro neu arbrofion hirdymor ar raddfa'r dirwedd.
Mae peth tystiolaeth o effeithiau cadarnhaol creu coetir ar famaliaid yn y tymor byr
ond mae hyn yn ymwneud â helaethrwydd unigolion yn hytrach na nifer y
rhywogaethau (cyfoeth). Ystyrir bod coetiroedd mwy yn well ar gyfer rhai mamaliaid.
Mae lleihad mewn darnio coetir yn fuddiol ar y cyfan er y gallai lleihau cynefin ymylol
arwain at fanteision ac anfanteision yn dibynnu ar y rhywogaethau a ystyrir. Mae
angen cynllunio a rheoli gofalus er mwyn gynyddu cysylltedd coetiroedd mewn
ardaloedd sy'n gadarnleoedd i'r wiwer goch.
Mae tystiolaeth dda o ran manteision rheoli coetir:
Gall rheolaeth briodol gynyddu bioamrywiaeth y coetir presennol, yn enwedig drwy
gynhyrchu man agored, a chynyddu bioamrywiaeth strwythurol, rhywogaethol a
genetig.
Gall ffensio i reoli ceirw gefnogi aildyfiant naturiol, lle mae hwn yn nod, a gwella haen
llwyni (isdyfiant) coetiroedd ac o'r herwydd gael effeithiau cadarnhaol ar amrywiaeth
o rywogaethau arbenigol coetir. Yn yr un modd, gall rheoli gwiwerod fod yn hanfodol i
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dyfu coetiroedd llydanddail o ansawdd uchel sy'n sicrhau'r elw uchaf, ond os na
wneir hyn ar raddfa ddigon mawr gall y costau fod yn afresymol.
Mae cynnal a chadw rhodfeydd, mannau agored ac amrywiaeth strwythurol mewn
coetir yn hanfodol i beillwyr, fflora, a phob tacson o arbenigwyr ymylon coetir a'r rhai
sydd angen man agored ar gyfer rhan o'u cylch bywyd. Gall cynyddu ymylon
coetiroedd arwain at ddiffygion i arbenigwyr mewnol coetiroedd gan gynnwys rhai
mamaliaid, lle y gall yr effeithiau fod yn fuddiol ac yn niweidiol yn dibynnu ar eu lefel
maethol ac a ydynt yn rhywogaethau cynefin agored neu goetir.
Mae adfer planhigfeydd ar safleoedd coetir hynafol (PSCH) yn gyfle sylfaenol i
gynyddu bioamrywiaeth. Mae llawer o nodweddion ecolegol yn parhau ar safleoedd
PSCH a gallant wella wrth eu hadfer, hyd yn oed wrth i'r blanhigfa aeddfedu. Mae'r
dull adfer yn bwysig, ac mae agor y canopi'n raddol a newid graddol yn hanfodol i
gadwraeth ac i atal difrod pellach a cholli bioamrywiaeth.
Mae dull rheoli coedwigoedd sy'n dynwared tarfu naturiol (coedwigaeth wrthrychol
agos at natur a chyfunol) yn sicrhau mwy o fanteision o ran bioamrywiaeth drwy
arallgyfeirio rhywogaethau a dosbarthiadau oedran clystyrau o oedran cyson. Mae
Coedwigaeth Gorchudd Parhaol (CGP), lle bo hynny'n addas, yn lleihau llawer o'r
elfennau negyddol sy'n gysylltiedig â rheoli torri coed, er y gall cynyddu amlder y
gwaith rheoli hefyd gael effeithiau negyddol ar hamdden a bywyd gwyllt
Mae tystiolaeth dda ar gyfer coetiroedd a bioamrywiaeth ar gael ar gyfer y canlynol:
Gall ansawdd cynefinoedd coetir fod hyd yn oed yn bwysicach na'u maint i
fioamrywiaeth. Mae gwerth bioamrywiaeth uwch yn gysylltiedig â choetir lled-naturiol
brodorol a hynafol yn aml oherwydd hirhoedledd cynefinoedd o'r fath a datblygiad
cymhlethdod strwythurau a microgynefinoedd sy'n aml yn ofynnol gan rywogaethau
coetir arbenigol, ond gall coetiroedd conwydd gyfrannu'n gadarnhaol at
fioamrywiaeth, yn enwedig CCF amrywiol lle mae'n cynnig heterogenedd ac
amrywiaeth o ran nodweddion cynefin.
Mae coedwigoedd aeddfed a rhywogaethau coed hynafol yn cynnal lefelau uwch o
fioamrywiaeth na chlystyrau iau. Efallai y bydd angen cefnogaeth i warchod coed
aeddfed a 'gor-aeddfed' er mwyn caniatáu iddynt gyrraedd statws coed hynafol. Gall
gwaith rheoli gefnogi olyniaeth ecolegol o goed aeddfed sy'n dod i ddiwedd eu hoes i
goed iau sydd hefyd yn cefnogi'r un cynefin.
Mewn sawl sefyllfa mae etifeddiaeth defnydd tir, maint coetir bach, pellteroedd hir i
gael gafael ar boblogaethau, gwasgariad gwael a rheolaeth anffafriol o fewn a thu
allan i goetiroedd presennol yn creu heriau cytrefu a rheoli, felly mae angen i ni reoli'r
disgwyliadau ar gyfer yr amserlenni a'r adnoddau er mwyn adfer coetir a chyflawni
amcanion creu coetir.
Mae coetir o'i gymharu â chynefinoedd eraill yn cynnal mwy o helaethrwydd o
rywogaethau unigol yn hytrach na mwy o gyfoeth o rywogaethau. Mae helaethrwydd
mamaliaid yn cynyddu dros amser yn sgil ehangu coetir ac ystyrir bod coetiroedd
mwy yn well i rai mamaliaid.
O gofio'r ystod eang o dystiolaeth, mae pwysigrwydd peidio â throsi'r cyffredinoli hwn
ynghylch pwysigrwydd maint, cyflwr a chysylltedd yn gyfres o ymyriadau sy'n cael eu
defnyddio ar gyfer popeth yn glir. Mae paru ymyriadau â chyfleoedd a chyfyngiadau
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sy'n ymwneud â lleoedd penodol yn ymddangos yn hanfodol, yn enwedig os oes
newid mewn pwyslais tuag at dalu am ganlyniadau amgylcheddol (e.e. SidemoHolm, et al. 2018).
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