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1. CYFLWYNIAD I ATODIAD-3
Mae coedwigoedd yng Nghymru yn darparu ystod eang o wasanaethau ecosystem
(archwilir yn Atodiad-5 / Adroddiad ERAMMP-37: Gwasanaethau Ecosystem), fodd
bynnag, mae coed a choedwigoedd yn wynebu cyfuniad heriol o bwysau gan
gynnwys newid yn yr hinsawdd, llygredd, darnio, rhywogaethau goresgynnol, a phlâu
a chlefydau, sy'n bygwth y gallu i sicrhau'r buddion hyn.
Yn yr Atodiad hwn rydym yn ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd a'r bygythiad
cynyddol gan blâu a chlefydau ar goedwigoedd yng Nghymru, gyda ffocws ar ehangu
coetir a rheoli coetir sydd heb ei reoli neu sydd heb ei reoli'n ddigonol. Rydym yn
archwilio mesurau addasu posibl i gynyddu gwytnwch coedwigoedd a'r sector
coedwigaeth yng Nghymru a sicrhau bod buddion yn cael eu darparu ar gyfer
cenedlaethau'r dyfodol.
Mae'r Atodiad hwn yn dechrau gyda throsolwg o risg, gwytnwch a pholisi newid yn yr
hinsawdd (Adran 2) ac yna crynodeb o effeithiau tebygol newid yn yr hinsawdd ar
goedwigaeth yng Nghymru (Adran 3). Archwilir risgiau a mesurau gwytnwch penodol,
gan gynnwys newidiadau mewn addasrwydd a chynhyrchedd rhywogaethau, risg
gwynt, tân a sychder yn Adrannau 4-7. Mae iechyd coed a phlâu a phathogenau
coedwigaeth yn cael eu hystyried yn Adran 8. Mae effeithiau newid hinsawdd ar
ddarpariaeth gwasanaeth ecosystem yn cael eu hystyried yn Adran 9 ochr yn ochr â
rôl fuddiol coedwigoedd mewn gwytnwch i sectorau eraill, a'r risg ehangach o newid
yn yr hinsawdd ar y sector coedwigaeth yn Adran 10. Cyn gorffen gydag archwiliad o
fesurau adeiladu gwytnwch ac addasu yn Adran 11.
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2. CYNALIADWYEDD, RISG A GWYTNWCH
Mae rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy yn thema sylfaenol yn Strategaeth Coetir i
Gymru (2018) a Safon Coedwigaeth y DU (UKFS 2017) lle y'i diffinnir fel 'stiwardiaeth
a defnydd o goedwigoedd a thiroedd coedwig mewn ffordd, ac ar gyfradd, sy'n cynnal
eu bioamrywiaeth, cynhyrchiant, gallu i adfywio, bywiogrwydd a'u potensial i gyflawni,
nawr ac yn y dyfodol, swyddogaethau ecolegol, economaidd a chymdeithasol
perthnasol, ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang, nad yw'n achosi niwed i
ecosystemau eraill.'' Elfen annatod yw parhau i ddarparu buddion i'r dyfodol.
Mae coedwigoedd y DU yn wynebu ystod eang o bwysau sy'n bygwth eu
swyddogaethau ecosystem craidd a'u gallu i ddarparu ystod o fuddion, nwyddau a
gwasanaethau, gan gynnwys llygredd, darnio, rhywogaethau goresgynnol, newid yn
yr hinsawdd a phlâu a phathogenau. Felly mae gwytnwch coedwigoedd yn thema
ganolog mewn rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy. Diffinnir gwytnwch yn ôl y Panel
Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC 2012) fel “gallu system a'i chydrannau
i ragweld, ymgorffori, darparu ar gyfer, neu adfer o effeithiau digwyddiad peryglus
mewn modd amserol ac effeithlon, gan gynnwys trwy sicrhau bod ei strwythurau a'i
swyddogaethau sylfaenol hanfodol yn cael eu cadw, eu hadfer neu eu gwella”.
Gwahaniaeth pwysig ar gyfer gwytnwch yn y sector coedwigaeth, lle gall amcanion
rheoli ymgorffori elfennau ecolegol ac ariannol, yw'r gwahaniaeth rhwng gwytnwch
ecolegol, gwytnwch gweithredol a gwytnwch ariannol. Mae gwytnwch yn cyfeirio at
allu system i osgoi niwed gan risg allanol. Elfen allweddol o wytnwch yw deall y
risgiau posibl i system, ac i wneud hynny mae angen i ni ddeall risg yn well.
Mae'r IPCC (2014) yn nodi bod “risg yn aml yn cael ei chynrychioli fel tebygolrwydd y
bydd digwyddiadau peryglus neu dueddiadau yn digwydd wedi'u lluosi â'r effeithiau
pe byddai'r digwyddiadau neu'r tueddiadau hyn yn digwydd. Mae risg yn deillio o
ryngweithio bregusrwydd, amlygiad a pherygl.” Mae hyn yn ymgorffori dau ddiffiniad
o risg, y cyntaf yw cyfuniad o effeithiau (canlyniadau) risg a'r tebygolrwydd y bydd y
risg honno'n digwydd. Yr ail, ar gyfer digwyddiad risg a allai achosi effeithiau
negyddol, y rhyngweithio rhwng bregusrwydd (tueddiad i niwed a diffyg gallu i wella),
amlygiad (presenoldeb mewn lleoliad a allai gael ei effeithio'n andwyol), a pherygl
(digwyddiad posibl y digwyddiad risg). Yn seiliedig ar y diffiniadau hyn, er mwyn deall
a modelu risg gyfredol ac yn y dyfodol i goedwigoedd yng Nghymru, mae angen i ni
ddeall yr ystod o risgiau posibl a'u heffeithiau, y tebygolrwydd y bydd y risg yn
digwydd, tueddiad y system i niwed, gallu system i wella, a'r tebygolrwydd y gallai'r
lleoliad gael ei effeithio. Yn lle cymhlethu ein dealltwriaeth, gellir ystyried y cydrannau
hyn fel ystod o lwybrau posibl i leihau risg a chynyddu gwytnwch.
Er bod y diffiniadau o wytnwch a risg yn berthnasol i newid yn yr hinsawdd ac iechyd
coed, nod allweddol addasu, fel y'i diffinnir yn UKFS (2018) yw lleihau risg ac
effeithiau'r hinsawdd sy'n newid ar hyn o bryd ac yn y dyfodol a chynyddu gwytnwch
y goedwig, gan gynnwys ei gallu i wella. Felly, mae mesurau addasu yn cyfeirio'n
benodol at reoli risg a chynyddu gwytnwch mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd.
Gan fod rhyngweithio rhwng newid yn yr hinsawdd ac iechyd coed, gellir defnyddio
mesurau addasu i ddisgrifio rhai elfennau o gynyddu gwytnwch yn erbyn plâu a
phathogenau. Mae'r cysyniad o reoli risg yn sylfaenol i addasu, ac mae'r gwahanol
gydrannau risg yn cyflwyno ystod o ddulliau o addasu.
ERAMMP Adroddiad-35/Atodiad-3 v1.0
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Rheoli Risg Newid Hinsawdd
Mae Polisi Newid yn yr Hinsawdd Cenedlaethol a Rhanbarthol a chanllawiau'r sector
yn dilyn fframwaith asesu risg newid yn yr hinsawdd strategol ac ailadroddol (e.e.
Rhaglen Addasu Genedlaethol Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU (UKCCRA
NAP)) i gynnig llwybr i wytnwch, sy'n cynnwys y camau canlynol:
1)
2)
3)
4)

nodi risgiau posib
asesu risgiau ac effeithiau
adnabod a dewis strategaethau lleihau risg (addasu)
monitro, gwerthuso ac adolygu

Mae'r Atodiad hwn yn dilyn y dull hwn yn ei strwythur (Ffigwr 2-1).

Ffigwr 2-1 Proses Rheoli Risg

Polisi Newid Hinsawdd a Choedwigaeth
Mae Deddf Newid Hinsawdd (2008) yn gosod targedau’r DU ar gyfer lleihau
allyriadau nwyon tŷ gwydr ac yn diffinio gofynion sy’n gysylltiedig ag addasu, sy’n
cynnwys asesiadau risg newid yn yr hinsawdd bob pum mlynedd a rhaglenni addasu
cenedlaethol i fynd i’r afael â’r risgiau hyn.
Yng Nghymru, mae Rhan 2 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) yn ategu Deddf
Newid Hinsawdd y DU (2008). Cynhaliwyd Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU
(UKCCRA) yn 2012 a 2017 (Llywodraeth y DU 2012, 2017) ac mae'n cynnwys
crynodeb o'r risgiau i Gymru yn ogystal â risgiau ar gyfer coedwigaeth y DU. Yn sail i
bob CCRA mae Adroddiad Tystiolaeth a gynhaliwyd gan yr is-bwyllgor addasu
(ASC). Mae adroddiad tystiolaeth diweddaraf UKCCRA yn cynnwys ‘Crynodeb ar
gyfer Cymru’ (ASC 2016).
ERAMMP Adroddiad-35/Atodiad-3 v1.0
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Ail Gynllun Ymaddasu Cymru i Newid yn yr Hinsawdd, Ffyniant i Bawb: Cymru sy'n
ymwybodol o'r Hinsawdd (Llywodraeth Cymru 2019) yw strategaeth Llywodraeth
Cymru i fynd i'r afael â'r risgiau a nodwyd yn UKCCRA. Mae canllawiau penodol ar
gyfer y sector coedwigaeth hefyd wedi’u cynnwys yn ‘Coetiroedd i Gymru’
(Llywodraeth Cymru 2018) sy’n nodi’r cyfeiriad strategol ar gyfer coedwigaeth Cymru.
Mae'r holl ddogfennau'n amlinellu pwysigrwydd gwytnwch i newid yn yr hinsawdd a
phlâu a phathogenau coedwigoedd.
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3. RISG AC EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AR GYFER
COEDWIGAETH YNG NGHYMRU
Amodau Hinsawdd Presennol yng Nghymru
Fel y disgrifir yn y Crynodeb ar gyfer Cymru (ASC 2016) yn Adroddiad Tystiolaeth
Asesiad Risg Newid Hinsawdd y DU (2017), mae gan Gymru hinsawdd forol gyda'r
prif wyntoedd o'r gorllewin a'r de-orllewin o'r Iwerydd. Mae'r tywydd yn fwyn, cymylog,
gwlyb a gwyntog, gydag amrywiadau rhanbarthol yn faint o heulwen, glawiad a
thymheredd oherwydd amrywiadau daearyddol eang y wlad. Mae'r glawiad blynyddol
uchaf ar gyfartaledd yn Eryri a Bannau Brycheiniog, gyda'r isaf mewn rhanbarthau
arfordirol ac yn y dwyrain. Mae'r glawiad yn uwch yn ystod misoedd y gaeaf na
misoedd yr haf.

Data Hinsawdd
Mae'r ail Asesiad Risg Newid Hinsawdd a'r asesiad cyfredol (CCRA; Llywodraeth y
DU 2017) ac Adroddiad Tystiolaeth CCRA (CCC 2016; ASC 2016) yn seiliedig ar set
ddata Rhagolygon yr Hinsawdd 1 2009 y DU (UKCP09; y Swyddfa Dywydd 2009). Ar
hyn o bryd mae ein prif sylfaen dystiolaeth ar gyfer deall effeithiau newid yn yr
hinsawdd ar goedwigaeth (fel ar gyfer sectorau eraill) hefyd yn deillio o ragolygon
UKCP09. Y rhain ar hyn o bryd yw ein ffynonellau tystiolaeth gorau sydd ar gael ac
fe'u derbynnir yn eang gan academyddion a llunwyr polisi. Mae'r mapiau o
addasrwydd rhywogaethau ecolegol a ddarperir yn Ffigwr 4-1 (ar tud.10) hefyd yn
ymgorffori'r set ddata hon.
Rhagolygon Hinsawdd y DU 2018 (UKCP18, y Swyddfa Dywydd 2018) yw'r set
awdurdodol ddiweddaraf o ddata newid yn yr hinsawdd sydd ar gael yn y DU. Mae
crynodeb o’r rhagolygon a’r effeithiau ar gyfer Cymru ar gael yn ‘prif ganfyddiadau
UKCP18’ (UKCP 2019) ac fe’u cynhwysir yn Ail Gynllun Ymaddasu i Newid
Hinsawdd Cymru (Llywodraeth Cymru 2019). Mae'r tueddiadau cyffredinol a'r
canfyddiadau allweddol o'r set ddata ddiweddaraf hon yn gyson ag UKCP09 (y
Swyddfa Dywydd 2009), a rhagwelir y bydd data cydraniad uwch yn caniatáu gwell
rhagolygon rhanbarthol, er y bydd cywirdeb data gofodol arall yn cyfyngu ar
gywirdeb, e.e. canlyniadau arolwg pridd. Y bwriad yw y bydd tystiolaeth allweddol ar
gyfer coedwigaeth yn cael ei diweddaru cyn, ac yn, y trydydd Adroddiad Tystiolaeth
Asesiad Risg Newid Hinsawdd yn 2022, wrth i ddata UKCP18 ddod ar gael ar gyfer
modelu coedwigaeth ac wrth i ganlyniadau gael eu cyhoeddi.

Rhagolygon ac Effeithiau Newid Hinsawdd yn y Dyfodol
i Gymru
Crynhoir yr amcanestyniadau newid yn yr hinsawdd yng Nghrynodeb ar gyfer Cymru
Adroddiad Tystiolaeth Newid Hinsawdd (ASC 2016) yma ac yn Nhabl 3-1. O dan
senario allyriadau canolig UKCP09 (A1B), rhagwelir y bydd tymereddau cymedrig
1

https://www.metoffice.gov.uk/research/approach/collaboration/ukcp/index
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rhanbarthol yr haf yn cynyddu rhwng 0.9 - 4.5ºC erbyn yr 2050au o gymharu â llinell
sylfaen 1961-1990, ac mae glawiad yn yr haf yn debygol o leihau. Mae hyn yn
debygol o arwain at gynnydd yn amlder a difrifoldeb tonnau gwres, sychder yr haf, a
risg uwch o danau gwyllt. Mae dyddodiad y gaeaf yn fwyaf tebygol o gynyddu, gyda
rhagamcanion yn amrywio rhwng -2 - i +31%, gan arwain at gynnydd mewn llifogydd
rhanbarthol a thymhorol, tirlithriadau, a mwy o ddifrod stormydd.

Effeithiau Newid Hinsawdd ar Goedwigaeth yng
Nghymru
Crynhoir effeithiau rhagamcanol newid yn yr hinsawdd ar goedwigaeth yn y DU yn
Morison a Matthews (2016) a Nicoll (2016), ac ar gyfer Cymru yn Nodyn Ymchwil
301 y Comisiwn Coedwigaeth (Ray 2008) a'r ail Grynodeb ar gyfer Cymru yn
Adroddiad Tystiolaeth Asesiad Risg Newid Hinsawdd (ASC 2016). Gellir rhannu'r
effeithiau mawr yn newidiadau graddol, megis newidiadau yn addasrwydd
rhywogaethau coed, a digwyddiadau eithafol, gan gynnwys risg uwch o wynt, tanau
gwyllt a sychder. Mae addasrwydd rhywogaethau coed yn cyfeirio at gydnawsedd
rhywogaeth coeden ag amodau'r safle, gan gynnwys priodweddau pridd a hinsawdd
fel y disgrifir yn Adran 4 ac mae'n amrywio o rai nad ydynt yn addas i ymylol, addas
ac addas iawn. Mae deall addasrwydd yn hanfodol ar gyfer pob math o goedwig, gan
ei fod yn sail i iechyd coed a chlwstwr o goed ynghyd â thwf a chynhyrchedd.
Crynhoir effeithiau newid yn yr hinsawdd ar goedwigaeth yng Nghymru yn Nhabl 3-2
a'u harchwilio'n fanwl yn Adrannau 4 i 7.
Tabl 3-1 Newid Hinsawdd ac effeithiau Rhagamcanol yng Nghymru
Newidyn
Hinsawdd

Newid hyd Beth sy'n Pendantrwydd Cysylltiedig
yn hyn
cael ei
â newid
ragamcanu
hinsawdd?
yn y
dyfodol?

Tymereddau'r
Cynhesach Cynhesach
Haf

Uchel

Tymereddau'r
Cynhesach Cynhesach
Gaeaf

Uchel

Glawiad yn y
Gwlypach Gwlypach
Gaeaf

Uchel
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Effeithiau

Newid i
ddosbarthiad
rhywogaethau.
Mae tonnau
Ydy
gwres yn
effeithio ar
seilwaith,
iechyd a'r
amgylchedd
Newid i
ddosbarthiad
rhywogaethau.
Ydy
Mwy o risg o
blâu a
chlefydau
Llifogydd
tymhorol a
Amhendant rhanbarthol,
tirlithriadau

Gwahaniaethau
Rhanbarthol

Cynhesach yn
Ne Cymru

Cynhesach yn
Ne Cymru
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Ni
Glawiad yn yr chanfuwyd
unrhyw
Haf
duedd

Stormydd
Gwynt

Sychach

Amhendant,
Ni
cynnydd
chanfuwyd
mewn
unrhyw gwyntoedd
eithafol
duedd

Uchel

Canolig
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Mwy o risg o
sychder a
Amhendant thanau gwyllt

Difrod storm i
eiddo,
Amhendant
busnesau, yr
amgylchedd

Sychach yn Ne
Cymru

Risg uwch
mewn ardaloedd
ucheldirol

Ffynhonnell: Met Office www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climatechange

Mae risgiau penodol ar gyfer ehangu coetir yn gysylltiedig â bregusrwydd cynyddol
coed ifanc, sydd newydd eu plannu i straen a digwyddiadau eithafol o gymharu â
chlystyrau o goed sefydledig. Maent yn fwy agored i niwed oherwydd deifio, rhew
hwyr ac mae ganddynt gyfraddau marwolaeth uwch yn ystod tonnau gwres a sychder
na chlystyrau sefydledig gyda systemau gwreiddiau dyfnach. Ystyrir y risgiau hyn yn
fanylach mewn adrannau dilynol.
Gall risgiau i goedwigoedd sydd heb eu rheoli'n ddigonol gynnwys mwy o risg o
sychder (gweler Adran 7), a risg uwch o danau gwyllt oherwydd lefelau uwch o bren
marw sy'n gweithredu fel llwyth tanwydd, a llwybrau mynediad a rhwystrau tân
cyfyngedig (gweler 6). Efallai y bydd perchnogion, rheolwyr a defnyddwyr hamdden
yn ymweld â choetir heb ei reoli yn llai aml, felly mae risgiau fel tanau, coed wedi'u
diwreiddio gan y gwynt, plâu neu bathogenau yn llai tebygol o gael eu canfod, er y
gall fod llai o risg o danau damweiniol. Gall niwed i glystyrau o goed, megis gan y
gwynt yn eu dadwreiddio, arwain at ddifrod dilynol gan blâu neu bathogenau os na
chaiff ei glirio (gweler 8). Mae coetiroedd heb eu rheoli gyda bioamrywiaeth is yn
debygol o fod yn llai gwydn i newid na choetir a reolir yn dda (adolygwyd yn Bellamy
et al. 2018). Gweler hefyd Atodiad-2/ERAMMP Adroddiad-34: Rheoli Coetir heb ei
Reoli'n Ddigonol
Tabl 3-2 Effeithiau Rhagamcanol Newid Hinsawdd ar Goedwigaeth yng Nghymru
Newidyn
hinsawdd

Bregusrwydd
coedwigaeth

Cynnydd
mewn
Tymheredd yn
yr Haf

Addasrwydd
rhywogaethau.
Deifio a
marwolaethau
mewn coed ifanc.
Mwy o risg tân.
Risg uwch yn Ne
Cymru.

Tymheredd
Cynhesach yn
y Gaeaf

Mwy o risg o blâu
a phathogenau
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Bregusrwydd
creu coetir

Risg sefydlu,
deifio a
marwolaeth

Mwy o risg o
blâu a
phathogenau

Bregusrwydd
coetiroedd
sydd heb eu
rheoli'n
ddigonol

Opsiynau
addasu

Buddion
coedwigaeth

Risg sychder,
difrod oherwydd
deifio, risg tân

Rhywogaethau,
tarddiad a dewis
safle. Teneuo.
Rheoli risg tân.
Monitro

Cynnydd
posibl mewn
cynhyrchiant o
gyfradd twf
uwch a thymor
tyfu hirach ar
rai safleoedd

Mwy o risg o
blâu a
phathogenau

Cynnydd mewn
amrywiaeth
rhywogaethau,
monitro a
chynllunio wrth
gefn

Mwy o dymor
tyfu, llai o
farwolaethau
yn y gaeaf,
mwy o ddewis
o rywogaethau
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Cynnydd
mewn Glawiad
yn y Gaeaf

Gostyngiad
mewn Glawiad
yn yr Haf

Cynnydd
mewn
stormydd a
digwyddiadau
gwynt eithafol

Difrod i wreiddiau
mân a llai o dwf ar
safleoedd sy'n
dueddol o fod yn
ddwrlawn. Difrod
i'r pridd.
Cyfyngiadau
mynediad
Addasrwydd
rhywogaethau,
difrod oherwydd
sychder a
marwolaeth, yn
enwedig
priddoedd sych ac
yn ne Cymru. Mwy
o risg tân
Gwyntoedd
cymedrol ar
safleoedd agored
a phriddoedd
gwlyb.
Bregusrwydd i
wyntoedd eithafol
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Perygl sefydlu
oherwydd
llifogydd, tir
dwrlawn,
erydiad pridd

Risg sefydlu
oherwydd
difrod sychder
a
marwolaethau

-

ERAMMP Adroddiad-35
Atodiad-3: Diogelu ein Coetir ar gyfer y Dyfodol

Llifogydd,
erydiad pridd,
tirlithriadau.

Dewis safle,
draenio a
pheirianneg.
Rheolaeth
weithredol

-

Risg sychder,
risg tân

Rhywogaethau,
tarddiad a dewis
safle. Cynllun
rheoli (teneuo,
cymysgeddau).
Rheoli risg tân
Monitro

-

Difrod gwynt,
risg dilynol gan
blâu a
chlefydau

Dewis safle a
rhywogaeth,
dewis rheoli
(tenau/dim tenau
gydag oedran,
lleoliad a chyflwr).
Cynllunio wrth
gefn

-
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4. EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AR ADDASRWYDD A
DETHOL RHYWOGAETHAU COED YNG NGHYMRU
Cyfansoddiad Rhywogaethau Coed mewn
Coedwigoedd
Mae'r amodau hinsoddol a daearyddol presennol yng Nghymru yn cynnal ystod eang
o fathau o goedwigoedd, gan gynnwys coetiroedd coed derw ucheldir brodorol, coed
ynn a llydanddail cymysg, yn ogystal â choedwigoedd conwydd cynhyrchiol.
Cyflwynir cyfansoddiad rhywogaethau mewn coedwigoedd yng Nghymru, yn
rhywogaethau llydanddail a chonwydd, yn Ffigwr 4-1. Mae gan Gymru amrywiaeth o
rywogaethau cymharol gyfoethog o'i chymharu â'r DU gyfan. Sbriws Sitka yw'r prif
rywogaethau conwydd cynhyrchiol ar draws coedwigoedd y DU, ac yng Nghymru
mae'n meddiannu bron i 30% o'r arwynebedd coedwig sydd â stoc, sy'n creu
bregusrwydd posibl i ddifrod gan bathogen neu bla fel chwilod rhisgl sbriws
(Dendroctonus micans a Ips typographus). Fodd bynnag, sbriws Sitka yw'r
rhywogaeth fasnachol fwyaf gwerthfawr yn niwydiant coedwigaeth y DU ac mae galw
mawr amdani, mae'n gadarn, yn tyfu'n gyflym ac mae ganddi farchnadoedd sydd
wedi hen ennill eu plwyf. Yn yr Adrannau nesaf rydym yn adolygu effeithiau ar
addasrwydd rhywogaethau ac yn archwilio dewis rhywogaethau ar gyfer gwytnwch
yn 4.10.

Ffigwr 4-1 Arwynebedd Coetir Cymru yn ôl Rhywogaethau, data gan Ystadegau Coedwigaeth
(2019) a'r Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol (2014a, b)

Mae'r risgiau i goetir brodorol a choedwig gonwydd gan hinsawdd sy'n newid yn
gynhenid wahanol, oherwydd eu gwahanol fioamrywiaeth, darpariaeth gwasanaeth
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ecosystem ac amcanion rheoli. Mae coedwigoedd brodorol a choetiroedd hynafol yn
cynnal lefelau uchel o fioamrywiaeth ac yn darparu cynefinoedd gwerthfawr i
gymunedau cysylltiedig, gan gynnwys planhigion, ffyngau, micro-organebau a
phryfed. Maent yn cynnwys ac yn dibynnu ar rywogaethau allweddol, y gall hinsawdd
sy'n newid effeithio ar bob un ohonynt ac felly maent yn fwy agored i newid graddol a
digwyddiadau eithafol. Gall rhywogaethau llydanddail anghynhyrchiol barhau i dyfu'n
araf ar safleoedd lle mae addasrwydd yn dod yn is, ond maent yn debygol o fod yn
llai cadarn, yn cefnogi llai o fioamrywiaeth ac o bosibl yn fwy agored i niwed gan bla
neu bathogen (gweler Atodiad-1 / ERAMMP Adroddiad-33: Bioamrywiaeth).
Mae amcanion rheoli coedwigoedd masnachol yn ariannol yn ogystal ag yn ecolegol
ac yn gymdeithasol, felly mae coedwigoedd cynhyrchiol hefyd yn agored i risg
ariannol, ac yn fwy felly o ddigwyddiadau eithafol a difrod gan bla neu bathogen, yn
enwedig yn yr 50 mlynedd nesaf, wrth i addasrwydd y rhywogaeth, yn enwedig
rhywogaethau conwydd allweddol barhau i fod yn uchel. Mae cynyddu amrywiaeth
rhywogaethau coed mewn coedwigoedd ar safleoedd cynhyrchiol yn cael ei ystyried
yn strategaeth addasu allweddol i leihau risg, yn enwedig yn erbyn difrod gan bla neu
bathogen. Mae dewis rhywogaethau mewn planhigfa fel arfer yn cael ei gyfyngu gan
alw'r farchnad yn ogystal ag addasrwydd a chyfraddau tyfu. Fel y disgrifiwyd, mae'r
galw cyfredol am bren gwyn sbriws Sitka yn creu bregusrwydd cynhenid oherwydd
diffyg amrywiaeth rhywogaethau. I'r gwrthwyneb, arweiniodd y torri statudol diweddar
o glystyrau o goed llarwydd oedd wedi'u heintio a Phythopthora at newid i brosesu ac
ymddygiad defnyddwyr oherwydd y nifer uchel o ddeunydd a ddaeth i'r farchnad. Y
màs critigol hwn sydd wedi sbarduno newid.

Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar addasrwydd
rhywogaethau coed
Mae addasrwydd rhywogaethau coed ar gyfer safle yn amrywio o rai nad ydynt yn
addas i rai sy'n addas iawn ac mae'n sail i iechyd coed a chlystyrau o goed yn
ogystal â thwf a chynhyrchedd. Felly, mae'n bwysig deall sut mae addasrwydd yn
amrywio'n ofodol ac yn dymhorol ar gyfer pob math o goedwig ac amcanion rheoli.
Fel y crynhoir yn Nhabl 3-2 bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar addasrwydd a
chynhyrchedd rhywogaethau coed, gyda newidiadau mwy eithafol yn ne Cymru.
Bydd yr hinsawdd gynhesach a ragwelir yn arwain at gyfleoedd i gynyddu
addasrwydd ar safleoedd lle na fydd argaeledd maetholion a dŵr yn dod yn gyfyngol
yn y dyfodol tymor byr. Fodd bynnag, bydd llai o law yn yr haf yn achosi sychder yn
amlach a bydd yn cyfyngu ar ddewis rhywogaethau ar safleoedd â phriddoedd sy'n
draenio'n rhydd i rywogaethau sy'n gallu gwrthsefyll sychder. Bydd newidiadau yn
nosbarthiad tymhorol glaw yn arwain at lifogydd yn amlach yn y gaeaf a bydd yn
cyfyngu ar ddewis rhywogaethau ar safleoedd sy'n dueddol o fod yn ddwrlawn.
Gellir modelu addasrwydd rhywogaethau yn ofodol ar gyfer gorwelion amser
presennol ac yn y dyfodol gan ddefnyddio data ecolegol a bioffisegol a rhagolygon
newid yn yr hinsawdd. Yn yr adrannau nesaf, rydym yn disgrifio ac yn cymharu
cymhwysiad dau fodel addasrwydd rhywogaethau coed i Gymru ac yn awgrymu
gwaith pellach i gefnogi polisi a phroses gwneud penderfyniadau ymarferwyr.
Crynhoir y goblygiadau ar gyfer dewis rhywogaethau yn Adran 4.10.
ERAMMP Adroddiad-35/Atodiad-3 v1.0
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Methodoleg a dull Dosbarthu Safle Ecolegol
Mae'r offeryn cefnogi penderfyniadau ynghylch dosbarthu safle ecolegol (ESC) yn
caniatáu asesu addasrwydd ecolegol ar gyfer ystod eang o rywogaethau coed ar
gyfer safle penodol. Mae'r dull ESC yn asesu pedwar ffactor hinsawdd a dau ffactor
pridd i ddarganfod addasrwydd ecolegol; tymheredd cronedig, diffyg lleithder
(glawiad), agwedd (gwyntogrwydd) a chyfandiroledd, a phatrymedd lleithder y pridd a
phatrymedd maetholion y pridd. Mae addasrwydd ecolegol yn amrywio ar raddfa 0-1,
gydag isafswm gwerth yr holl ffactorau yn cyfyngu ar addasrwydd. Mae gwerth
addasrwydd yn trosi i gategorïau fel a ganlyn, 0- 0.29 anaddas, 0.3 - 0.49 ymylol, 0.5
- 0.74 addas, 0.75 - 1 addas iawn. Mae cynhyrchiant posibl (dosbarth cynnyrch, m3 y
flwyddyn) yn cael ei gyfrifo fel y sgôr addasrwydd wedi'i luosi â'r dosbarth cynnyrch
uchaf posib ar gyfer pob rhywogaeth. Gall rhywogaeth oroesi a thyfu'n araf ar sgoriau
addasrwydd is, gan ffurfio rhan werthfawr o ecosystem, megis ar linellau coed
naturiol. Gellir gweld manylion llawn y dull dosbarthu safle ecolegol yn Pyatt et al.
(2001).
Mae Forest Research wedi cynnal modelu o addasrwydd rhywogaethau,
cynhyrchiant a darparu gwasanaethau ecosystem gan ddefnyddio model Dosbarthu
Safle Ecolegol (ESC) gan ddefnyddio data hinsawdd cyfredol ac yn y dyfodol
(Beauchamp et al. 2016; Ray et al. 2014; 2019). Defnyddir newidiadau a ragwelir
mewn tymheredd a glawiad dros gylchdroi clystyrau o goed mewn coedwig yn ESC i
fodelu newidiadau a ragwelir yn addasrwydd a chynhyrchedd rhywogaethau coedwig
allweddol. Dim ond newidynnau tymheredd a glawiad sy'n newid o dan senarios
hinsawdd yn y dyfodol.
Datblygwyd modelau gan ddefnyddio tystiolaeth wyddonol a barn arbenigol, ond
maent ar gyrion neu y tu allan i gwmpas eu hystod a brofwyd o dan ragolygon
hinsawdd senario uchel. Mae'r offeryn cefnogi penderfyniadau ESC yn gofyn am
asesiad safle manwl gywir a gwybodaeth fanwl am bridd ochr yn ochr â gwybodaeth
arbenigol am amodau hinsawdd lleol er mwyn cael ei gymhwyso i glystyrau coedwig
unigol gyda'r cywirdeb uchaf. Felly mae modelu ar raddfa fawr sy'n seiliedig ar fapiau
pridd ddim ond mor gywir â'r data sylfaenol. Ystyrir mai'r model hwn yw'r gorau sydd
ar gael ar hyn o bryd ar gyfer modelu effeithiau newid yn yr hinsawdd ar
goedwigoedd yn y DU ac fe'i defnyddir yn helaeth gan y sector coedwigaeth,
ymchwilwyr a llunwyr polisi. Nodir bod modelau rhywogaethau unigol yn llai cadarn o
dan newid eithafol wedi'i fodelu. Felly mae'r hyder yn ganolig a'r derbyniad yn uchel.
Mae fersiwn ar-lein o offeryn cefnogi penderfyniadau ESC ar gael. 2

Addasrwydd rhywogaethau ESC o dan ragolygon
hinsawdd yng Nghymru yn y dyfodol
Cyfrifwyd y data a gyflwynir yn Ffigwr 4-2 gan ddefnyddio'r model ESC ar gyfer
ERAMMP. Mae'r data hinsawdd llinell sylfaen yn gyfartaledd 20 mlynedd ar gyfer
1981-2000, gyda data rhagamcanol ar gyfer 2020 a 2080 yn defnyddio'r UKCP09 11-

2

www.forestdss.org.uk/geoforestdss/
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RCM, sy'n dilyn senario allyriadau canolig; cyflwynir y newid mewn addasrwydd
ecolegol hefyd.
Mae'r rhagamcanion ar gyfer sbriws Sitka yn dangos addasrwydd ecolegol yn
gostwng o fod yn addas yn bennaf ac yn addas iawn yn y llinell sylfaen a 2020 i
addas ac ymylol yng nghanolbarth Cymru, gorllewin Cymru a gogledd Cymru erbyn
2080; mae gostyngiad mwy mewn addasrwydd yn ne Cymru, lle mae'n dod yn
anaddas erbyn 2080. Mae addasrwydd yn cynyddu ar uchderau uwch. At ei gilydd,
mae'r data wedi'i fodelu yn dangos y bydd sbriws Sitka yn parhau i fod yn ddewis
rhywogaeth addas yng Nghymru, ac eithrio yn Ne Cymru. Fodd bynnag, sbriws Sitka
yw'r rhywogaeth amlycaf yng Nghymru, ac yn y DU, ac mae llawer o strategaethau i
gynyddu gwytnwch i newid yn yr hinsawdd yn cefnogi arallgyfeirio rhywogaethau.
O dan amodau sylfaenol mae ffawydd yn addas ac yn addas iawn mewn ardaloedd
ar uchderau is, gydag addasrwydd yn gostwng i ymylol ac anaddas ar uchderau
uwch. Rhagwelir y bydd addasrwydd yn dirywio erbyn 2080 i anaddas yn ardaloedd
deheuol a gorllewinol ac ymylol mewn ardaloedd dwyreiniol. Mae addasrwydd yn
cynyddu ychydig mewn rhai ardaloedd o uchderau uwch ond yn parhau i fod yn
anaddas mewn eraill.
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Mae'r dderwen mes digoes yn dangos patrwm amrywiol o addasrwydd ym mhob
cyfnod amser. Mae addasrwydd yn parhau i fod yn addas iawn mewn ardaloedd
dwyreiniol, ac yn addas mewn ardaloedd gorllewinol gwasgaredig hyd at 2080. Mae'n
anaddas ar uchderau uwch. Y dderwen mes coesynnog yw'r rhywogaeth dderw fwyaf
cyffredin yng Nghymru. Mae addasrwydd yn amrywio o addas iawn i anaddas ar
ERAMMP Adroddiad-35/Atodiad-3 v1.0
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uchderau uwch yn ystod y cyfnod llinell sylfaen, gydag addasrwydd yn gostwng i
addas ac ymylol erbyn 2080, yn parhau i fod yn anaddas mewn sawl ardal ac yn
addas iawn mewn ardaloedd dwyreiniol-canolbarth.
Mae addasrwydd wedi'i fodelu ar gyfer bedw arian yn gostwng o addas iawn yn ystod
y cyfnod llinell sylfaen i fod yn addas yn 2020 ac ymhellach i anaddas yn ne Cymru
ac yn ymylol yng nghanolbarth a gogledd Cymru erbyn 2080. Mae addasrwydd yn
cynyddu mewn rhai ardaloedd ar uchderau uwch o anaddas i addas ac ymylol. Erbyn
2080, mae bedw arian yn parhau i fod yn ymylol yn bennaf gyda phocedi o dir addas
ar draws canolbarth a gogledd Cymru.
At ei gilydd, mae addasrwydd rhywogaethau a ragwelir yn dirywio ar gyfer y
rhywogaethau wedi'u modelu hyn, ond mae'r holl rywogaethau'n parhau i fod yn
addas neu'n addas iawn mewn ardaloedd bach yng Nghymru. Mae gostyngiadau
addasrwydd yn uwch yn ne Cymru, lle mae llawer o rywogaethau'n debygol o ddod
yn anaddas oherwydd glawiad is yn yr haf a thymheredd uwch yn yr haf. Mae
addasrwydd yn parhau i fod yn uwch mewn ardaloedd gogleddol, canolog a
dwyreiniol ac mae cynnydd wedi'i fodelu mewn addasrwydd ar uchderau uwch, er
bod yn rhaid ystyried hyn ochr yn ochr â'r risg o wynt.

Addasrwydd Bioffisegol a Dosbarthiad Tir Amaethyddol
Fe wnaeth adroddiad diweddar gan Environment Systems (2020) ar gyfer y Pwyllgor
ar Newid yn yr Hinsawdd fodelu addasrwydd bioffisegol sbriws Sitka a'r dderwen mes
digoes, gyda rhywfaint o ddadansoddiad wedi'i ddarparu ar gyfer y ffawydden, gan
ddefnyddio data hinsawdd UKCP18 ar gyfer heddiw, 2050 a 2080, ar gyfer senarios
allyriadau canolig ac uchel. Mae'r modelau'n ymgorffori data Dosbarthiad Tir
Amaethyddol (ALC) ar gyfer priodweddau pridd, sy'n sgorio pridd ar wlybaniaeth,
sychder, dyfnder, graddiant a chynnwys cerrig. Mae'r data hinsawdd yn seiliedig ar
lawiad cyfartalog blynyddol, tymheredd cronedig, a ffactorau lleol. Yn ogystal, mae
data am rew, gwynt, halltedd a risg llifogydd yn cael ei droshaenu, a'i gyfuno i roi
categori addasrwydd o addas, cyfyngedig neu anaddas. Mae haen cyfyngiad a
sensitifrwydd yn cael ei throshaenu i eithrio ardaloedd sy'n anaddas i'w plannu yn
unol â'r canllawiau amgylcheddol a pholisi cyfredol, i roi amcangyfrif o'r arwynebedd
o dir sy'n addas ar gyfer ehangu coetir o dan amodau heddiw a'r newid yn yr
hinsawdd a ragwelir. Mae’r gwaith yn ddatblygiad o brosiect ‘Gallu, Addasrwydd a
Hinsawdd’ Llywodraeth Cymru i fodelu addasrwydd rhywogaethau coed.
Mae canlyniadau'r model yn dangos bod y ffawydden yn anaddas neu fod ei
haddasrwydd yn gyfyngedig ar draws y rhan fwyaf o Gymru ac felly cafodd ei disodli
gan y dderwen mes di-goes ar gyfer modelu pellach. Mae'r dderwen mes di-goes
wedi'i modelu fel addas o dan yr amodau cyfredol ledled Cymru ac eithrio mewn
ardaloedd ucheldirol. Mae addasrwydd yn dirywio o dan y senario allyriadau canolig
ac ymhellach o dan y senario allyriadau uchel, yn enwedig yn ne Cymru. Mae
modelau'n rhagweld y bydd y dderwen mes di-goes yn parhau i fod yn addas mewn
rhannau o orllewin Cymru.
Mae sbriws Sitka yn addas iawn ledled Cymru, gydag addasrwydd cyfyngedig yng
nghanolbarth Cymru ar uchderau uwch. Mae addasrwydd yn gostwng ychydig erbyn
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2050 ac ymhellach erbyn 2080 ond mae'n parhau i fod yn addas dros ardaloedd
helaeth o Gymru. Mae addasrwydd yn dirywio ymhellach o dan y senario allyriadau
uchel, gan ddod yn llai addas ar uchderau is ac yn fwy addas ar uchderau uwch.
Daw Environment Systems i'r casgliad y bydd arwynebedd y tir y rhagwelir y bydd yn
addas ar gyfer y dderwen mes di-goes a sbriws Sitka erbyn 2080 yn dirywio'n
sylweddol, ac er mwyn cwrdd ag uchelgeisiau plannu Llywodraeth Cymru, bydd
angen plannu mewn ardaloedd sy'n ddarostyngedig i rywfaint o gyfyngiadau
bioffisegol lle mae'n bosibl na fydd addasrwydd a thwf yn parhau i fod y gorau.

Cymhariaeth o Ganlyniadau Dosbarthiad Safle Ecolegol
(ESC) a Model Addasrwydd Bioffisegol
Mae'r ddau ddull yn cytuno bod y sail ar gyfer asesu addasrwydd rhywogaethau yn
cynnwys asesiad o briodweddau hinsawdd a phridd. Cymhlethir cymhariaeth lawn,
uniongyrchol rhwng canlyniadau'r model ESC a modelau bioffisegol Dosbarthiad Tir
Amaethyddol (ALC) gan y gwahanol ddata hinsawdd, data pridd, penderfyniadau
gofodol, trothwyon ar gyfer addasrwydd, a gwahanol gategorïau addasrwydd. Mae
rhai tueddiadau eang yn debyg yn y ddau ddull, mae addasrwydd rhywogaethau yn
is ar uchderau uwch o dan amodau sylfaenol ac yn gwella ar uchderau uwch o dan
senarios hinsawdd yn y dyfodol wrth i straen sychder gael ei leihau. Mae hyn yn rhoi
hyder i'r duedd o addasrwydd yn gwella ar uchderau uwch yn y dyfodol, gyda
ffynonellau tystiolaeth annibynnol yn dod i'r un casgliadau.
Mae cymhariaeth o ganlyniadau wedi'u modelu ar gyfer sbriws Sitka yn dangos
dosraniadau addasrwydd tebyg o dan linell sylfaen ESC ac amodau cyfredol
Environment Systems, gyda sbriws Sitka yn addas iawn ledled Cymru gyda llai o
addasrwydd ar uchderau uwch. Mae rhagamcanion ar gyfer 2080 o dan y senario
allyriadau canolig hefyd yn dangos dosraniadau tebyg o addasrwydd, ac eithrio bod
rhagamcanion ESC yn dangos bod sbriws Sitka yn parhau i fod yn addas yn
ardaloedd dwyreiniol Cymru, lle mae Environment System yn dangos addasrwydd fel
cyfyngedig. Mae addasrwydd yn cynyddu ar rai uchderau uchel o dan y ddau fodel.
Mae cymhariaeth o fapiau addasrwydd ar gyfer y dderwen mes di-goes o dan
amodau llinell sylfaen ESC ac amodau cyfredol Environment Systems yn dangos
dosbarthiad tebyg o ESC addas ac addas iawn ac amodau safle addas Environment
Systems. Mae'r ddau yn dangos bod y dderwen mes di-goes yn anaddas mewn
ardaloedd ucheldirol. O gymharu senario allyriadau canolig ESC 2080 ac
Environment Systems ar gyfer 2080, mae'r ddau yn dangos gostyngiad mewn
addasrwydd ar gyfer y dderwen mes di-goes, sy'n parhau i fod yn anaddas ar
uchderau uwch. Mae'r rhagamcanion yn wahanol yn yr ystyr bod ESC yn modelu
addasrwydd uwch yn nwyrain Cymru, ond mae Environment Systems yn rhagweld
mwy o addasrwydd yng Ngorllewin Cymru.
Mae ESC yn dangos y byddai'r ffawydden wedi bod yn addas o dan y data hinsawdd
sylfaenol, ond mae adroddiad Environment Systems yn dangos bod y ffawydden yn
anaddas. Mae'r ddau amcanestyniad yn dangos ei bod yn annhebygol o fod yn
addas yn 2080 oherwydd sychder. Mae'n werth archwilio ymhellach sut mae'r
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ffawydden yn perfformio o dan yr amodau cyfredol a pham mae'r modelau'n wahanol
yn y casgliad hwn.

Gwahaniaethau yn y dull modelu
Un prif wahaniaeth gyda'r dulliau modelu yw bod ESC yn crynhoi priodweddau pridd
yn ddau newidyn, sy'n symleiddio cadarn, ac mae adroddiad Environment Systems
yn defnyddio categorïau pridd manylach ond ar gydraniad is. Yn nodweddiadol, mae
ESC yn cael ei redeg ar gydraniad o 50-250m, wedi'i fodelu yma ar gydraniad o
250m, gyda data hinsawdd yn cael ei ostwng yn ôl yr angen fel bod allbynnau'n
berthnasol ar gyfer cymwysiadau gweithredol. Mae hwn yn wahaniaeth sylfaenol gan
fod ESC yn offeryn y gellir ei gymhwyso ar bob graddfa, tra bod y modelu ALC yn yr
adroddiad yn ddadansoddiad strategol eang ac felly mae'n colli rhywfaint o fanylion.
Mae'r model ESC o bosibl yn tanamcangyfrif addasrwydd o dan ragolygon hinsawdd
yn y dyfodol, gan ei fod yn tanbrisio gallu pridd i ddal dŵr; mae addasiad i'r model yn
cael ei brofi yn Forest Research. Mae'r dull ar gyfer cyfrifo capasiti pridd i ddal dŵr a
diffyg lleithder yn debygol o fod yn llai pesimistaidd yn y modelau Environment
Systems.

Cymhwyso'r Dosbarthiad Safle Ecolegol i'r Dosbarthiad
Tir Amaethyddol
Archwiliodd astudiaeth ddiweddar gan Forest Research, ar ran Prifysgol Bangor, y
potensial i'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol (ALC) ‘tir amaethyddol o ansawdd
cymedrol’ (is-grŵp 3b) weithredu fel procsi ar gyfer sefydlu coedwigoedd (Bathgate et
al. 2020). Defnyddiodd yr astudiaeth hon fodelau a data Dosbarthiad Safle Ecolegol
(ESC) ar gydraniad o 250m ar gyfer y cyfnod hinsawdd sylfaenol (1961-1990) a bu
hefyd yn ystyried cyfyngiadau/cyfleoedd yn ymwneud â hygyrchedd, parthau
glannau'r afon a choetir presennol. Ochr yn ochr ag allbynnau ESC, cafwyd
amcangyfrifon o ddal a storio carbon ar gyfer 7 rhywogaeth gonifferaidd a 7
rhywogaeth lydanddail.
Amlygodd modelu ESC y byddai oddeutu 95% o dir dosbarth 3b ALC yng Nghymru
yn addas ar gyfer coed sbriws Sitka, bedw a choed derw. Gostyngodd yr ardal hon i
oddeutu 50% ar gyfer rhywogaethau sy'n llai goddefgar o briddoedd gwlypach, fel
ffynidwydden Douglas. Nododd y dadansoddiad fod tir gradd 3b ALC yn cynnig
cynhyrchiant uwch nag mewn safleoedd sydd â choedwigoedd ar hyn o bryd yng
Nghymru ac ar dir ALC ‘o ansawdd gwael’ (gradd 4). Canfuwyd bod ffynidwydden
Douglas a chegid y Gorllewin yn gystadleuol â sbriws Sitka ar lawer o safleoedd ac,
mewn rhai achosion, roedd ffynidwydden Douglas yn perfformio'n well na sbriws
Sitka o ran dal a storio carbon er bod ganddo ddosbarth cynnyrch tebyg neu is.
Er nad oedd ardaloedd sylweddol o dir ALC gradd 3b o fewn 2000m i'r seilwaith
ffyrdd presennol, ychydig iawn o safleoedd oedd â llethrau serth a allai effeithio ar
derfynau gweithredu peiriannau coedwig. Fodd bynnag, byddai tua 5-10% o dir ALC
gradd 3b yn cael ei ystyried ar lan yr afon o ran canllawiau Coedwig a Dŵr y Cyngor
Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC), a byddai hyn yn ffafrio coedwigo â choed gwern a
bedw yn bennaf.
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Ni chynhaliwyd dadansoddiad ffurfiol o oblygiadau hinsawdd yn y dyfodol, ond
cafodd data UKCP09 ei gynnwys er mwyn cyfeirio ato er mwyn hwyluso
dadansoddiad dilynol pe bai angen hynny.

Gwaith yn y dyfodol ar addasrwydd rhywogaethau ac
argaeledd tir
Mae adroddiad Environment Systems (2020) yn darparu estyniad gwerthfawr i fodelu
addasrwydd rhywogaethau trwy eithrio ardaloedd cyfyngedig a sensitif a darparu
amcangyfrifon o arwynebedd tir sy'n addas ac a allai fod ar gael ar gyfer ehangu
coetiroedd. Mae'r cam hwn yn fuddiol i lywio polisi ehangu coetiroedd. Roedd model
ERAMMP Quickstart yn troshaenu sensitifrwydd a chyfyngiadau tebyg a gellid ei
ddefnyddio hefyd i gyfrifo arwynebedd tir addas ar gyfer ehangu coetiroedd gan
ddefnyddio ystod ehangach o rywogaethau gan ddefnyddio'r model ESC.
Mae'r casgliad a wnaed gan Environment Systems, y bydd yn her cyrraedd targedau
plannu, yn ddilys, ond gall yr ystod gyfyngedig o rywogaethau a fodelwyd olygu bod y
dybiaeth hon yn rhy besimistaidd. Modelwyd dwy rywogaeth yn adroddiad
Environment Systems, ond mae rhywogaethau â gwahanol briodweddau hinsoddol
ac ecoffisiolegol yn debygol o fod yn addas mewn gwahanol ardaloedd. Er mwyn
deall effeithiau llawn newid yn yr hinsawdd ar addasrwydd rhywogaethau coed mewn
coedwigoedd yng Nghymru a deall yr effeithiau ar ehangu coetiroedd, mae angen
gwaith modelu pellach gan ddefnyddio ystod ehangach o rywogaethau.
Mae'r model ESC yn ymgorffori gwybodaeth ynghylch addasrwydd rhywogaethau ar
gyfer dros 50 o rywogaethau o goed mewn coedwigoedd, ond nid yw offeryn cefnogi
penderfyniadau ESC yn cynnal yr un manylion o ddata pridd ag yn yr astudiaethau a
ddisgrifiwyd, nac yn ymgorffori'r defnydd tir presennol. Ar gyfer y gwaith modelu
ERAMMP, modelwyd 11 rhywogaeth, a chyflwynir 5 ohonynt yn yr adolygiad hwn.
Ystyriodd Bathgate et al. (2020) 14 o rywogaethau o dan gyfnod hinsawdd sylfaenol
o 1961-1990. Felly mae pob astudiaeth yn cyfrannu gwybodaeth werthfawr at wneud
penderfyniadau. Bydd cyfuno dosbarthiadau gofodol manwl yr ardal goedwig
bresennol a'r defnydd tir, fel yn Bathgate et al. (2020) yn ogystal ag ardaloedd i'w
heithrio rhag plannu, fel yn adroddiad Environment Systems (2020), yn gwella
ymhellach ein dealltwriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd posibl ar greu
coetiroedd. Mae'r gwaith hwn ar y gweill yn natblygiad Llwyfan Modelu Integredig
ERAMMP.

Dewis rhywogaethau ar gyfer gwydnwch
Mae ymchwil yn parhau i archwilio rhywogaethau posibl ar gyfer hinsoddau yn y
dyfodol ac i ddeall eu priodweddau, gan gynnwys twf, ffurf, priodweddau pren,
addasrwydd ac effeithiau bioamrywiaeth rhywogaethau mân (a dyfwyd eisoes yn y
DU ar raddfeydd bach) a rhywogaethau newydd (nas tyfir yn eang yn y DU) (e.e.
Bladon ac Evans 2015; Gill-Moreno et al. 2016; Mason et al. 2018a, b; Savill et al.
2015, 2016; Wilson et al. 2018). Mae tystiolaeth hefyd yn dangos bod tyfu clystyrau o
rywogaethau mewn cymysgeddau yn fwy gwydn i hinsoddau rhagamcanol y dyfodol,
gyda rhai cyfuniadau yn dangos mwy o wydnwch rhag sychder, cyfraddau twf
ERAMMP Adroddiad-35/Atodiad-3 v1.0

Tudalen 18 o 53

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

ERAMMP Adroddiad-35
Atodiad-3: Diogelu ein Coetir ar gyfer y Dyfodol

cyflymach, yn ogystal â'r gwydnwch cynhenid o fwy o amrywiaeth o rywogaethau
(e.e. Coll et al. 2018; Drossler et al. 2018) (gweler 2.11). Mae Mason et al. (2018b)
yn darparu adolygiad o rywogaethau posibl ar gyfer ardaloedd Gorllewinol y DU yn
seiliedig ar ymchwil o ardd goedwig Kilmun yng ngorllewin yr Alban. Mae arbrofion
tymor hir, safleoedd monitro a choederddi yn darparu ffynonellau gwybodaeth
gwerthfawr (Mason et al. 2018c).
Bydd addasrwydd rhywogaethau yn newid dros y 60 mlynedd nesaf a thu hwnt, ac
mae dewis rhywogaethau yn debygol o newid yn raddol dros y ganrif nesaf, gydag
ystod ehangach o rywogaethau yn cael eu hannog, gan gynnwys rhywogaethau a
tharddiad mwy deheuol lle bo hynny'n briodol, a rhywogaethau sy'n goddef sychdwr
yn fwy, fel pinwydd. Canfu’r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol (2018) fod mwy o
reolwyr tir eisoes yn ystyried ystod eang o rywogaethau amgen. Mae manylion am yr
ystod o rywogaethau amgen posibl a chymysgeddau o rywogaethau y tu allan i
gwmpas yr adroddiad hwn oherwydd ehangder rhywogaethau a thystiolaeth, a
llenyddiaeth sy'n tyfu'n gyflym. Gellir gweld manylion am ystod eang o rywogaethau
amgen ar wefannau Forest Research 3, y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol 4, a
SilviFuture 5.
Wrth ystyried newidiadau i ddethol rhywogaethau a chyfansoddiad coedwigoedd yn y
dyfodol, rhaid ystyried goblygiadau cyflwyno coed newydd i iechyd coed, y risg o
gyflwyno plâu neu bathogenau newydd, a rhyngweithiadau gwesteiwr a
phlâu/pathogenau newydd i'r DU. Mae pryder y gallai'r cynnydd mewn rhywogaethau
anfrodorol gynyddu'r risgiau, yn enwedig i iechyd coed (Ennos et al. 2018), gweler
Adran 9. Mae newid strategol, graddol, trwy ddefnyddio offer cefnogi penderfyniadau
fel ESC ar raddfeydd gweithredol a pholisi, ac ymchwil barhaus i reolaeth,
rhywogaethau a dewis tarddiad, yn well er mwyn atal camaddasiad. Mae angen
ymateb addasol ar raddfeydd polisi a gweithredu, gyda monitro ac adolygiadau
rheolaidd o risg, tystiolaeth a strategaeth, fel yn y fframwaith rheoli risg yn Adran 2.1 i
nodi pan fydd efallai angen newid sylweddol mewn polisi ac arfer.
Ar gyfer coetiroedd brodorol, gellir annog newid rhywogaethau hefyd trwy adfywio
naturiol neu gyda chymorth. Mae yna dystiolaeth gyfyngedig y gall hyn hefyd gefnogi
gwydnwch lle mae rhywogaethau'n adfywio o dan e.e. amodau sychder. Efallai na
fydd newid yn y dewis o rywogaethau yn briodol ar goetiroedd brodorol oherwydd
tacsonau a rhywogaethau arbenigol dibynnol. Gweler Adran 11.

3

https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/tree-species-database/
https://www.rfs.org.uk/learning/forestry-knowledge-hub/forest-resilience/alternative-tree-species/
5
https://www.silvifuture.org.uk/
4
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5. NEWID HINSAWDD, COEDWIGAETH A GWYNT
Mae gwynt yn gyfyngiad mawr ar reoli coedwigoedd yn y DU (Quine et al. 1995). Gall
gwynt leihau opsiynau sefydlu, cyfyngu ar hyd cylchdro, a lleihau opsiynau ar gyfer
teneuo, a thrawsnewid i orchudd parhaus. Mae difrod i goetiroedd gan
ddigwyddiadau gwynt yn arwain yn uniongyrchol at gostau cynaeafu uwch a phren
llai gwerthfawr, ond mae costau anuniongyrchol hefyd, gan gynnwys llai o werth
amwynder, pryderon diogelwch i weithwyr coedwig, a difrod i gynefinoedd bywyd
gwyllt (Gardiner et al. 2013).
Disgwylir i ddifrod gwynt gynyddu wrth i'r hinsawdd newid o ganlyniad i stormydd
amlach neu ddwys a newidiadau i batrymau glawiad gan arwain at fwy o dir dwrlawn
(Nicoll 2016). Mae hinsawdd y gwynt yng Nghymru yn cael ei ddominyddu gan
seiclonau all-drofannol aml (systemau gwasgedd isel) sy'n ffurfio yn yr Iwerydd ac yn
pasio o'r gorllewin i'r dwyrain ar draws neu'n agos at Ynysoedd Prydain. Mae tua 160
o'r systemau tywydd hyn yn effeithio ar Brydain bob blwyddyn, gyda'r gwyntoedd
cryfaf yn ystod misoedd y gaeaf (Quine et al. 1995), yn enwedig yn y gorllewin.
Rhagwelir y bydd amlder a dwyster digwyddiadau storm yn ystod misoedd y gaeaf yn
cynyddu wrth i'r hinsawdd newid (Fung et al. 2019), gan arwain at gynnydd tebygol
mewn difrod storm i goedwigoedd. Mae arwynebedd coedwig Cymru wedi newid yn
sylweddol dros y ganrif ddiwethaf, gydag ehangu sylweddol mewn ardaloedd ucheldir
cymharol agored.
Fe wnaeth difrod gan y gwynt i goedwigoedd ar raddfa fawr ledled y DU yn yr 20fed
ganrif roi'r ysgogiad i ymchwil i'r rhyngweithio rhwng gwynt a choed (Gardiner et al.
2019), a datblygu offer i leihau bregusrwydd i wynt ar draws y diwydiant. Yn gyntaf,
cyflwynwyd “Dosbarthiad Peryglon Diwreiddio gan y Gwynt” syml i ddarparu “uchder
eithaf”, h.y. yr uchder uchaf lle dylid cynaeafu clystyrau i leihau’r tebygolrwydd o
ddifrod gan y gwynt (Miller 1985). Canfuwyd bod y system hon yn gyfyngedig o ran ei
heffeithiolrwydd, gan ei bod yn seiliedig ar werthoedd absoliwt yn hytrach na risg
(Nicoll and Gardiner 2019), felly fe'i disodlwyd yn ddiweddarach gan yr offeryn
cefnogi penderfyniadau ar sail risg “ForestGALES” (Gardiner et al. 2000).
Mae ForestGALES yn ystyried rhywogaethau, effeithiau ymyl, bylchau, teneuo,
priddoedd a'r hinsawdd wynt leol yn seiliedig ar system DAMS (“Dull agwedd fanwl ar
sgorio”), i ddarparu gwybodaeth ofodol benodol ar y risg gwynt cyfredol, a sut y bydd
y risg o wynt yn newid dros amser wrth i glystyrau dyfu (Gardiner a Quine 2000). Yn
y bôn, mae risg yn amrywio gyda nifer o ffactorau gan gynnwys rhywogaethau a
mathau o bridd, ond mae'n cynyddu'n sylweddol yn syth ar ôl teneuo clwstwr, pan
fydd ymylon clystyrau'n cael eu tynnu, ac yn arbennig wrth i goed dyfu'n uwch. Gellir
rhedeg ForestGALES gan ddefnyddio data clwstwr safonol (neu isadran) ac mae'n
darparu'r cyflymder gwynt critigol a fydd yn niweidio clwstwr, a'r amledd disgwyliedig
(neu'r amser dychwelyd) ar gyfer y cyflymder gwynt hwnnw yn y lleoliad hwnnw. Mae
dilysu'r model ForestGALES wedi dangos ei fod yn llawer llai pesimistaidd na'r
system Dosbarthu Peryglon Diwreiddio gan y Gwynt (Hale et al. 2015), ac felly mae'n
caniatáu i glystyrau gael eu tyfu yn hirach cyn eu cynaeafu. Mae darogan sut y bydd
risg yn newid dros amser wrth i glystyrau dyfu, yn cynorthwyo gyda phenderfyniadau
ar reoli priodol ac amseru teneuo a chynaeafu clystyrau.
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Mae ffactorio gwynt i benderfyniadau ynghylch rheoli coedwigoedd yn hanfodol, yn
enwedig mewn ardaloedd mwy agored i'r gwynt. Po uchaf yw'r gwynt, y mwyaf
cyfyngedig fydd rheolwyr wrth gynnal gweithrediadau teneuo a'u trawsnewid i
goedwig orchudd barhaus (CCF) heb golli'r clwstwr oherwydd diwreiddio gan y
gwynt. Ar safleoedd cysgodol (DAMS <13) ni ddisgwylir i ddifrod gan y gwynt fod yn
broblem mewn clystyrau wedi'u teneuo ac eithrio mewn stormydd eithafol, ar
safleoedd eithaf agored (DAMS 13-16), mae angen mwy o ofal wrth wneud
penderfyniadau ynghylch ble a phryd y bydd teneuo yn briodol ac asesiad priodol a
gofalus o ForestGALES i archwilio sut mae risg yn newid gyda theneuo ac wrth i
clystyrau dyfu'n uwch. Mewn safleoedd mwy agored (DAMS 17 neu uwch) y
canllawiau cyfredol yw bod cyfleoedd i deneuo yn gyfyngedig ac efallai mai opsiwn
dim teneuo bydd fwyaf priodol. Pan ystyrir teneuo mewn safleoedd mwy agored,
bydd ForestGALES unwaith eto yn helpu i ddeall y newid mewn risg, a pho uchaf
yw'r risg gwynt, y cynharaf y dylid dechrau teneuo (y Comisiwn Coedwigaeth 2010).
Y rheswm am hyn yw bod coed yn effeithiol wrth gynefino i'w trefn wynt wrth iddynt
dyfu, felly mae teneuo'n gynnar yn caniatáu i goed ddyrannu mwy o dwf o dan y
ddaear ac i waelod y coesyn, a thrwy hynny wella eu sefydlogrwydd (Nicoll et al.
2019). Mae strategaethau eraill i leihau'r risg o ddifrod gan y gwynt yn cynnwys
defnyddio cylchdroadau byrrach neu ymgymryd â thorri coed rhagofalus, ond gallai'r
rhain leihau incwm o werthiannau pren felly ni ddylid ymgymryd â'r gwaith heb
ddadansoddi'r risgiau yn gyntaf.
Mae defnyddio offer rheoli risg gwynt yn fwyaf effeithiol fel mesur yn erbyn cyflymder
gwynt niweidiol a brofir mewn stormydd cymharol gyffredin. Ar gyfer y cyflymderau
gwynt eithafol a brofir mewn stormydd trychinebus, llai cyffredin, gellir cyfyngu
mesurau effeithiol i sicrhau bod gan ardaloedd coedwig ddosbarthiad gweddol
gyfartal o uchder clystyrau fel bod risgiau'n cael eu lledaenu (ac nad yw pob clwstwr
yn cael ei ddifrodi mewn un digwyddiad), a chael cynlluniau wrth gefn ar waith i
baratoi ar gyfer gwynt yn diwreiddio coed ar raddfa eang (y Comisiwn Coedwigaeth
2015; Gardiner et al. 2013).
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6. NEWID HINSAWDD, COEDWIGAETH A'R PERYGL O
DANAU GWYLLT
Tanau Coedwig
Mae tanau gwyllt 6 yn y DU fel arfer yn fach ac yn fwy tebygol o effeithio ar
gynefinoedd agored fel rhostiroedd, gweundiroedd a glaswelltiroedd, nid coetiroedd
na choedwigoedd. Nid yw tanau gwyllt fel arfer yn dechrau mewn coetir, er y gallant
ledaenu o gynefinoedd agored i goetir. Mae tanau coedwig yn is-set o'r holl danau
gwyllt, ond mae angen ystyried y risg o danau gwyllt yn gyffredinol gan fod y risg yn
dibynnu ar leoliad y coetir yn y brithwaith o gynefinoedd yn y dirwedd, pa un a yw'n
wledig, trefol neu yn y rhyngwyneb gwledig-trefol, ac yn yr olaf yn benodol gall
ffactorau cymdeithasol gael dylanwad mawr.
Er nad yw tanau gwyllt yn y DU ar raddfa rhai gwledydd eraill, gallant achosi
effeithiau mawr ar ecosystemau, cymdeithas ac iechyd a lles pobl. Er enghraifft, gall
mwg achosi gostyngiadau acíwt yn ansawdd yr aer a chynnydd mewn materion
iechyd cysylltiedig, cau ffyrdd, a gwacáu (e.e. gwacawyd 50 o gartrefi ger Rhostir
Saddleworth, Swydd Efrog, yn 2018). Mae tanau difrifol sy'n llosgi i fawn sych hefyd
yn arwain at golledion carbon sylweddol i'r atmosffer, effeithiau ar safleoedd
golygfaol, a llai o ansawdd dŵr trwy fawn wedi'i erydu yn mynd i mewn i gronfeydd yr
ucheldir ac yn llygru cyflenwadau dŵr.
Mae digwyddiadau tanau gwyllt mawr yn y DU dros y blynyddoedd diwethaf wedi
tynnu sylw at y risg y maent yn ei pheri ac wedi arwain at gydnabod tanau gwyllt fel
perygl amgylcheddol newydd yng Nghofrestr Risg Genedlaethol y DU (Swyddfa'r
Cabinet 2013). Mae'r risg hon yn debygol o dyfu mewn hinsawdd sy'n newid (Moffatt
et al. 2012; Brown et al. 2016), a bydd newidiadau mewn defnydd tir, gan gynnwys
coedwigo, yn effeithio arno. Mae digwyddiadau tanau gwyllt yn rhyfeddol o gyffredin
yn y DU. Er enghraifft, dangosodd dadansoddiad gan y Comisiwn Coedwigaeth (FC)
fod y Gwasanaethau Tân ac Achub wedi ymdrin â dros 250,000 o ddigwyddiadau
tanau gwyllt yn Lloegr yn unig yn yr wyth mlynedd ariannol rhwng Ebrill 2009 a
Mawrth 2017 er mai dim ond 11 i 15% o'r rhain oedd yn danau coetir, a dim ond
rhwng 1% a 5% o'r arwynebedd tir a losgwyd (ni chynhaliwyd dadansoddiad tebyg
yng Nghymru eto). Er bod rhai tanau gwyllt yn dechrau'n naturiol, er enghraifft trwy
fellt yn taro, mae'r mwyafrif helaeth yn cael eu dechrau gan bobl, naill ai'n
ddamweiniol neu'n fwriadol.
Mae'r rhan fwyaf o'r tanau gwyllt sy'n effeithio ar goedwigoedd a choetiroedd yn y DU
yn 'danau wyneb', sy'n cael eu megino gan ddail a nodwyddau yn yr haen sbwriel,
prysgoed a llystyfiant lefel isel arall. Mae rhai yn 'danau daear' sy'n llosgi i fawn.
Lleiafrif bach yn unig o danau gwyllt fydd yn arwain at 'dân corun', digwyddiad tân
eithafol a pheryglus iawn. Mae topograffi safle yn ffactor allweddol wrth bennu
lledaeniad tân ar ôl tanio - mae tanau'n lledaenu'n gyflymach ar dir ar ogwydd nag ar
y gwastad.
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Mae dau brif gyfnod ar gyfer tanau gwyllt, ddiwedd y gwanwyn (Mawrth-Ebrill) pan
fydd tyfiant llystyfiant daear y tymor blaenorol wedi sychu ac yn yr haf (GorffennafMedi) mewn amodau poeth neu gyfnodau hir o sychder, (sydd hefyd yn cyd-fynd â'r
tymor gwyliau). Mae amrywiad rhyng-flynyddol sylweddol yn cael ei achosi gan y
tywydd, a gwelwyd tymhorau tân sylweddol ym 1976, 2003, 2006, 2011 a 2018,
oherwydd cyfnod hir o amodau sych a chynnes yn y blynyddoedd hynny. Yn benodol,
yn 2018 bu tanau mawr ledled y DU (Sibley 2019), gyda lloerenni monitro yn cofnodi
cyfanswm o dros 180 km2 o arwynebedd wedi'i losgi, gan gynnwys tanau mawr
mewn sawl rhan o Gymru ym mis Mehefin a mis Gorffennaf.
Mae risg a bregusrwydd coedwigoedd i danau gwyllt yn amrywio yn ôl rhywogaethau,
oedran clystyrau, a defnydd tir cyfagos. Yn gyffredinol, mae rhywogaethau
llydanddail yn llai bregus na chonwydd fel pinwydd, coed pîn, sbriws a chypreswydd,
yn rhannol oherwydd y cyfraddau cronni sbwriel is a phriodoleddau'r clwstwr a'r
canopi. Fodd bynnag, mae risg uchel i rywogaethau ewcalyptws oherwydd
fflamadwyedd y dail a'r rhisgl. Mae clystyrau ifanc yng nghyfnod prysglwyn eu
datblygiad mewn perygl arbennig oherwydd y tebygolrwydd uwch o danio oherwydd
llwythi tanwydd o lystyfiant daear cysgodol, y tebygolrwydd uwch o ymledu i'r canopi
isaf, a'r perygl o ddifrod i'r coed bach. Gall afiechyd gynyddu'r risg os yw deunydd
marw yn cynyddu'r llwyth tanwydd, a gall rhai afiechydon fel clwy nodwydd arwain at
grynhoi deunydd sy'n cael ei ddal yn y canopi sy'n creu 'tanwydd ysgol' gan arwain at
ymledu tân i'r canopi, sy'n arwain at danau llawer mwy niweidiol.

Agweddau dynol ar y risg o danau gwyllt
Fel y nodwyd uchod, mae tanau gwyllt yn aml yn cael eu dechrau gan bobl, a gallent
o bosibl effeithio ar goetiroedd ledled Cymru (de Jong et al. 2016). Mae tanau gwyllt
wedi'u dechrau'n fwriadol wedi bod yn fater parhaus, eang, costus a pheryglus o
bosib yn Ne Cymru. Dangosodd dadansoddiad gan Forest Research ddegawd yn ôl
fod bron i 550 o danau coedwig yn y rhanbarth hwnnw rhwng 2000 a 2008 (Jollands
et al. 2011). Mae'r broblem yn parhau: yng ngwanwyn 2015, roedd yna 513 o danau
bwriadol yn Rhondda Cynon Taf ac roedd 244 o'r rhain yn y Rhondda (CNC 2017d).
Mae'r ddaearyddiaeth leol (poblogaethau trefol llinellog trwchus ger tir mynediad
agored gwledig), y gorchudd llystyfiant fflamadwy (gwellt y gweunydd, rhedyn, eithin),
y llethrau serth a'r planhigfeydd conwydd cymharol ifanc yn yr ardal honno i gyd yn
cyfuno i gynyddu'r risg o ymlediad tân. Llosgi bwriadol yw'r prif achos, ac mae
Jollands et al. (2011) yn dweud ei bod yn ymddangos bod mwyafrif y tanau yn
dechrau ger ffyrdd a hawliau tramwy cyhoeddus. Dangosodd y dadansoddiad hwnnw
hefyd fod ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol cymharol (fel y'u
mesurir ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru) yn fwy tueddol o brofi tanau
gwyllt, a bod y prif dymor tân yn gyffredinol rhwng mis Mawrth a mis Mai, gyda dros
60% o danau gwyllt yn digwydd rhwng 4pm a hanner nos. Er y gellir cyflawni rhai
mesurau lleihau risg - er enghraifft, dewis rhywogaethau ar gyfer plannu a lleihau
tanwydd ger pwyntiau mynediad cyhoeddus, ar hyn o bryd mae'r prif strategaethau
lliniaru risg yn dal i fod yn gymdeithasol ac addysgol yn fras, ond gallant fod yn y
ddau. Er enghraifft, nod y prosiect cyfredol ‘Llethrau Iach’ yng nghymoedd y
Rhondda) 7 (CNC 2017d) yw lleihau effaith a difrifoldeb tanau gwyllt gyda rheolaeth tir
7
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rhagweithiol. Mae hyn yn cynnwys gwneud toriadau tân, lleihau tanwydd, (trwy bori
dan reolaeth, rheoli rhedyn, llosgiadau dan reolaeth) ac annog aildyfiant coetir
naturiol, ynghyd â gweithio gyda pherchnogion tir a chymunedau. Mae'r prosiect hwn
a phrosiectau tebyg eraill yn dangos y gall rheoli defnydd tir yn integredig helpu i
gynyddu gwydnwch i danau gwyllt.

Effeithiau newid yn yr hinsawdd
Hyd yma nid oes tystiolaeth glir bod newid yn yr hinsawdd wedi newid amlder tanau
gwyllt neu ardaloedd yr effeithir arnynt yn y DU, oherwydd ei natur ysbeidiol, yr
amrywioldeb blynyddol mewn digwyddiadau ac yn y cofnod byr o gasglu data (er
2009 yn unig). Fodd bynnag, gan mai prif ddatganiad amcanestyniad UKCP18 yw
bod “mwy o siawns o aeafau cynhesach, gwlypach a hafau poethach a sychach”,
mae hyn yn debygol o gynyddu'r risg o danau gwyllt a thanau coedwig (gweler Tabl
3-1 uchod). Er enghraifft, mae dadansoddiad y Swyddfa Dywydd wedi dangos bod y
siawns o hafau mor boeth â 2018 oedd <10% mewn cyfnod hinsawdd sylfaenol, ond
erbyn canol y ganrif bydd y siawns oddeutu 50%. Y tu hwnt i 2050 mae'r siawns o
gael haf cynhesach na 2018 yn dibynnu'n gryfach ar y senario allyriadau. Bydd
dadansoddiad manwl o'r risg o danau gwyllt yn y dyfodol yn cael ei ddarparu yn y
CCRA3 trwy ymchwil y Swyddfa Dywydd gan ddefnyddio amcanestyniadau
rhanbarthol UKCP18. Mae’r mynegeion tywydd tân cyfrifedig dros dro ar gyfer Cymru
a Lloegr yn awgrymu bod y tebygolrwydd o ‘ddiwrnodau perygl tân uchel iawn’ yn
cynyddu’n sylweddol ar ôl 2050, yn enwedig yn yr haf gyda senario allyriadau uchel
RCP8.5. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau rhanbarthol cryf ac mae hinsawdd
oerach, wlypach Cymru yn debygol o leihau'r risg o gymharu â De-ddwyrain Lloegr.
Gellir cynyddu risg tân trwy reolaeth amhriodol, ac mae'r Gwasanaethau Tân ac
Achub wedi nodi bod tocion o gynaeafu wedi ychwanegu at ymlediad a dwyster tân
yng Nghymru ac yn yr Alban. Fodd bynnag, gellir lleihau gwydnwch i danau gwyllt
trwy gynllunio rheolaeth coedwigoedd da. Mae Canllawiau Newid Hinsawdd UKFS yn
tynnu sylw at y tri maes allweddol ar gyfer addasu i fynd i'r afael â thanau gwyllt ar
gyfer coedwigoedd a choetiroedd risg uchel: dewis rhywogaethau sy'n llai agored i
dân, ymgymryd â rheolaeth addasol a rheolaeth fwy gwydn (Gazzard 2015). Mae'r
Comisiwn Coedwigaeth wedi cynhyrchu Canllaw Ymarfer i gynorthwyo rheolwyr
coedwigoedd i leihau'r risg o dân (y Comisiwn Coedwigaeth 2014) sy'n tynnu sylw at
leihau'r tebygolrwydd y bydd tanau gwyllt yn digwydd, lleihau difrifoldeb y difrod a'r
effeithiau ar bobl a'r amgylchedd os ydynt yn digwydd, a chynorthwyo gyda
gweithgareddau atal tân.
Er bod y gweithgareddau lleihau risg ac adeiladu gwydnwch uchod yn dibynnu ar
reolwyr coedwigoedd, mae angen cymryd camau hefyd ar raddfa ehangach y
dirwedd. Ar hyn o bryd, nid oes gan y DU system i fesur peryglon tân i gynorthwyo i
reoli'r risg (er enghraifft, nodi pryd a ble mae'r risg fwyaf), er bod prosiectau ymchwil
newydd ar y gweill a ddylai lywio datblygiad unrhyw system yn y DU yn y dyfodol,
sy'n cael ei drafod (e.e. POST 2019). Cefnogir rheolaeth tir gweithredol i leihau risg
gan y gymuned tanau gwyllt, ac os bydd risgiau tanau gwyllt yn cynyddu wrth i'r
hinsawdd newid, bydd angen rhoi dull rheoli risg defnydd tir integredig ar waith i
gynyddu gwydnwch i danau gwyllt, fel y nodwyd yn Asesiad Risg Newid Hinsawdd
(CCRA) 2017.
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7. NEWID HINSAWDD, COEDWIGAETH A'R RISG O SYCHDER
Mae coedwigoedd yn cefnogi prosesau ecosystem hanfodol bwysig sy'n sail i
reoleiddio atmosfferig, hydrolegol ac edaffig (Trumbore et al. 2015). Bydd amlder
digwyddiadau tywydd eithafol, gan gynnwys tonnau gwres, glawiad dwys, a sychder
yn cynyddu dros y ganrif hon yn y DU (wedi'i dderbyn yn eang; Nicoll 2016). Disgwylir
i amlder sychder cynyddol arwain at fwy o niwed corfforol i goed, llai o dwf a
chynhyrchedd, a thueddiad i glefyd amlach ac eang mewn coedwigoedd a choetiroedd
(wedi'i dderbyn yn eang; Read et al. 2009).
Mae ymchwil rhyngwladol hyd yma ar sychder wedi ffurfio rhan o astudiaethau
ehangach o newid yn yr hinsawdd ac effeithiau aflonyddu ar goedwigoedd (Seidl et al.
2017), gan gynnwys y Deyrnas Unedig (Brown et al. 2016). Mae astudiaethau wedi
canolbwyntio ar y mecanweithiau sy'n gyrru gostyngiadau mewn cynhyrchiant a
marwolaeth a achosir gan sychder (Adams et al. 2017). Mae astudiaethau o'r fath yn
rhoi mewnwelediadau i effeithiau ond nid ydynt yn darparu strategaethau rheoli i
leihau'r risg i goedwigaeth fasnachol.
Bydd patrymau hinsawdd sy'n newid, gan gynnwys amrywiad cynyddol mewn glawiad,
yn debygol o effeithio ar gynhyrchiant coedwig (Thurm et al. 2016; Davies 2019) a
swyddogaeth ecosystem (Keenan et al. 2015; Trumbore et al. 2015) trwy waethygu
straen sychder ac o bosibl cynyddu marwolaethau planhigion (Greenwood 2017), yn
enwedig yn y cyfnod sefydlu (wedi'i dderbyn yn eang). Mae'n debygol y bydd hyn yn
arwain at gyfyngu ar ddyddiadau plannu yn y gwanwyn oherwydd pryderon am sychder
ar safleoedd dwyreiniol a deheuol (tystiolaeth gyfyngedig; Ray 2008).
Mae rhai astudiaethau yn y DU wedi ymchwilio i sut y gallai cyfraddau twf coed newid
yn y degawdau i ddod wrth i addasrwydd yr hinsawdd newid ar raddfa dalgylch (Mason
et al. 2012) neu os bydd cyfnod dychwelyd digwyddiadau sychder yn newid (Petr et al.
2014). Ar gyfer mapio risg rhanbarthol strategol a chynllunio addasu lle mae diogelu
enillion cyfaint masnachol cynaliadwy yn brif amcan, gall hirhoedledd cylch y goedwig
arwain at rywogaethau â chynhyrchion uwch ond mae goddefgarwch sychder is yn dal
i ddarparu niferoedd mwy a chyfraddau dal a storio carbon gwell, dros y cylchdro nesaf
(tystiolaeth gyfyngedig), os yw cynnydd sylweddol yn hyd ac effaith sychder
ddegawdau i ffwrdd (Davies 2019). Mae'n debygol y bydd newid yn yr hinsawdd ac
effeithiau sychder yn cynyddu dros amser, ac mae angen mewnwelediad pellach i weld
a fydd newid o'r fath yn digwydd ar gyfradd sy'n gofyn am newid ar unwaith i'r drefn
plannu (Mason et al. 2012). Mae hyn yn arbennig o arwyddocaol i Brydain lle dros yr
ychydig ddegawdau nesaf, bydd hectarau sylweddol yn yr ystadau coedwig
cenedlaethol a phreifat yn barod i'w cynaeafu a'u hailstocio.
Mae tymereddau cynyddol a gwlybaniaeth gostyngol, ynghyd ag amlder a difrifoldeb
cynyddol aflonyddwch coedwig yn debygol o newid cyfansoddiad, strwythur a
swyddogaeth coedwigoedd (Allen et al. 2009). Yn arbennig o arwyddocaol fydd
effeithiau newid hinsawdd ar dyfiant coed, gan y bydd hyn yn pennu cyfradd mewlifo a
storio carbon mewn ecosystemau coedwig. Mae gostyngiadau yn nhwf coed yn ystod
ac ar ôl cyfnodau o sychder yn arwyddocaol, oherwydd gallant gyfyngu ar allu llawer o
ecosystemau i weithredu fel sinciau carbon (Adams et al. 2009; Buras et al. 2018).
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Ar lefel y DU a Chymru, yn seiliedig ar allosodiad o ymchwil ar gyfer coed conwydd
cynhyrchiol yn yr Alban (Green a Ray 2009; Davies 2019), bydd effeithiau sychder yn
debygol o arwain at gynnyrch is mewn blynyddoedd o sychder a rhywfaint o
farwolaethau cynyddol mewn clystyrau o goed conwydd masnachol sefydledig yn cael
ei ystyried yn fygythiad tebygol ond lleol (tystiolaeth gyfyngedig) pan fydd sychder
eithafol yn digwydd. Mae gostyngiadau mewn enillion carbon net (a thwf) mewn
clystyrau masnachol sy'n agored i sychder eisoes yn amlwg (Xenakis 2019). Mae'r
gallu i gael gafael ar ddŵr o ffynonellau dibynadwy, fel dŵr daear wedi'i storio
(McLaughlin et al. 2017), yn un strategaeth y gall rhai coed ei defnyddio i oroesi mewn
byd cynhesach gyda sychder enbyd. Mae patrymau gwreiddio rhywogaethau o bosibl
yn ffynhonnell sgrinio ar gyfer goddefiad lleithder pridd (tystiolaeth gyfyngedig). Mae
angen gwell gwybodaeth am ryngweithio pridd-hinsawdd-rhywogaethau gyda ffocws
ar briodweddau pridd.
Mae addasu arfer coedamaeth trwy arallgyfeirio rhywogaethau wedi'i nodi fel ffordd o
leihau'r risg o sychder (Anderegg et al. 2018) a lleihau'r risgiau o ffynonellau biotig ac
anfiotig eraill (Kolstrom et al. 2011). Gellir gwneud hyn trwy blannu clystyrau cymysg
gyda chydrannau o rywogaethau neu darddiad mwy goddefgar o sychder (Mason et
al. 2012), ond i wneud hyn mae angen gwybodaeth benodol am oddefgarwch
rhywogaethau ac addasrwydd safle (tystiolaeth gyfyngedig), er mwyn rheoli ar gyfer
sefydlogrwydd ecosystem a chynhyrchedd coedwig (Bauhus et al. 2017). Pinwydd yw
rhai o'r rhywogaethau mwyaf goddefgar o sychder (wedi'i dderbyn yn eang): fodd
bynnag, ni all rhywogaethau pinwydd masnachol cyffredin gyfateb â chynhyrchion
coed sbriws a llarwydd, hyd yn oed wrth ffactoreiddio ar gyfer gostyngiadau twf
oherwydd sychder mewn conwydd sy'n fwy agored i sychder (Davies 2019). Fodd
bynnag, dylid plannu pinwydd yn yr ardaloedd mwyaf agored i sychder yn enwedig lle
mae angen mwy o arallgyfeirio a chynyddu gwydnwch ar raddfa'r dirwedd (Lawrence
and Nicoll 2016). Mae angen ymchwilio ymhellach i'r potensial ar gyfer cymysgedd o
sbriws a ffynidwydd Douglas a chegid y Gorllewin ar briddoedd gyda chapasiti dal dŵr
is mewn rhanbarthau y rhagwelir y bydd effeithiau sychder cynyddol (Cameron and
Mason 2013; Cameron 2015).
Aethpwyd i'r afael â'r potensial ar gyfer rhyngweithio niweidiol sylweddol rhwng straen
sychder a'r difrod a achosir gan blâu coedwig a phathogenau mewn dadansoddiad
meta-diweddar (Jactel et al. 2012), ac mae'r cysylltiad rhwng statws ffisiolegol y
goeden a datblygu afiechyd yn allweddol. Gallai gorddibyniaeth ar un rhywogaeth
arwain at golled helaeth yn y dyfodol os bydd pla neu afiechyd sy'n bygwth y
rhywogaeth honno'n cyrraedd (Davies et al. 2017). Mae gwahanol fathau o risgiau o
aflonyddwch naturiol hefyd yn rhyngweithio, a gall straen sychder wanhau gwydnwch
coed i ymosodiad plâu a chlefydau neu gael eu diwreiddio gan y gwynt (Seidl et al.
2014; Csillery et al. 2017).
Mae paru rhywogaethau â'r safle yn hanfodol er mwyn gwella gwydnwch i sychder
mewn tirweddau coediog, fel y mae safonau coedwigaeth y DU yn sail iddynt. Mae
paru ymateb rhywogaethau a chyfyngiadau safle ag amrywiad mewn senarios risg
sychder tebygol yn y dyfodol yn angen ymchwil â blaenoriaeth. Mae gwell gwybodaeth
am effeithiau hyd cylchdro o dan hinsawdd y dyfodol yn gofyn am ddata newydd ar
ymateb rhywogaethau hanesyddol, modelu coedwigoedd sy'n rhyngweithio â'r
hinsawdd, ac integreiddio â rhagamcanion tywydd tebygol cenedlaethol i asesu risg ac
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amlygiad gwahanol fathau o goedwigoedd ar y clwstwr, graddfeydd lleol a rhanbarthol
(Van Oijen & Zavala 2020).
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8. IECHYD COED
Mae Iechyd Planhigion, gan gynnwys iechyd coed, yn fater datganoledig. Cyfrifoldeb
Gweinidogion Cymru yw polisi iechyd coed yng Nghymru (fel is-set o iechyd
planhigion), tra bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal gweithgareddau rheoleiddio ar
ran Gweinidogion Cymru, gyda chefnogaeth Forest Reseach (FR) a'r Asiantaeth
Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Mae'r Comisiwn Coedwigaeth (CC) yn
cydlynu rhai gweithgareddau iechyd coed, gan gynnwys pasbort planhigion ar gyfer
symud coed ym Mhrydain Fawr.
Derbynnir yn eang bod maint mynegiant effaith pla neu afiechyd coeden yn ganlyniad
rhyngweithio rhwng y goeden (y lletywr), yr organeb pla, a'r amgylchedd; y triongl
afiechyd (Stevens 1960, Franci 2001), Ffigwr 8-1.

Ffigwr 8-1 Mae'r triongl afiechyd yn dangos bod graddfa mynegiant y clefyd yn gynnyrch rhyngweithio cymhleth
rhwng yr amgylchedd ffisegol, cyflwr y lletywr, ac asiant(au) niweidiol.

Gellir torri bygythiadau i iechyd coed i lawr fel:
Abiotig - gan gynnwys amodau pridd lleol niweidiol (ffactorau edaffig), ffactorau
hinsoddol (e.e. y tymheredd, gwynt, glawiad), a difrod mecanyddol (e.e o
beiriannau garddwriaethol neu goedwigaeth).
Biotig - gan gynnwys firysau, bacteria, ffyngau, planhigion, infertebratau
(rhywogaethau pryfed yn bennaf), adar a mamaliaid (gan gynnwys dyn).
Derbynnir yn eang bod coeden sydd wedi'i gwanhau gan amodau amgylcheddol
niweidiol (e.e. sychder a phriddoedd bas) neu sydd eisoes wedi'i heffeithio gan
bresenoldeb organeb fiolegol arall (fel ffwng pydru gwreiddiau) yn debygol o ildio yn
gyflymach i fygythiad newydd; gweler y droell dirywio, a gynigiwyd gan Manion
(1981) yn Ffigwr 8-2 Cydnabu Manion dri dosbarth o ffactor sy'n cyfrannu at
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ddirywiad coed. Mae'r cyntaf yn rhai tymor hir, statig yn gyffredinol (h.y. nid ydynt yn
newid neu'n newid yn araf) “ffactorau rhagdueddu” sy'n gwanhau coeden sy'n cael ei
thyfu yn y lleoliad anghywir trwy ei rhoi o dan straen parhaol a thrwy hynny gynyddu
ei rhagdueddiad i ffactorau eraill. Mae ffactorau rhagdueddu yn cynnwys hinsawdd,
math o bridd, agwedd ac uchder, potensial genetig ac oedran coed. Gellir lleihau
effaith ffactorau rhagdueddu o fewn y Rhaglen Goedwig genedlaethol] trwy ddewis
rhywogaethau yn briodol; y goeden iawn yn y lle iawn.
Disgrifiodd Manion yr ail grŵp o ffactorau, sy'n fyr eu hyd ac o natur fiolegol neu
gorfforol, fel ffactorau ysgogi. Yn gyffredinol, mae ffactorau ysgogi yn achosi anaf
sylweddol i'r goeden y gall adferiad fod yn bosibl, yn absenoldeb ffactorau
rhagdueddu hirdymor. Mae enghreifftiau o ffactorau ysgogi yn cynnwys diddeilio,
difrod gan chwynladdwr, anaf mecanyddol, rhew, sychder, llygredd aer a halen. Mae
rhai ffactorau ysgogi yn cael eu cyflwyno gan bobl ac o ganlyniad gallant gael eu
lliniaru gan goedwriaeth a gofal coed dda.
Y grŵp olaf yw ffactorau sy'n cyfrannu; tymor hir (parhaus) a biolegol eu natur. Mae'r
rhain yn cynnwys chwilod rhisgl, ffyngau cancro, ffyngau pydredd gwreiddiau a sudd,
organebau gwywo, bacteria, mycoplasma a firysau. Er eu bod yn aml yn cael eu
beio am gyflwr y lletywr, gellir ystyried y ffactorau cyfrannol hyn fel dangosyddion o
letywr gwan. Bydd cyfyngu ar ffactorau rhagdueddu a ffactorau ysgogi ar draws y
Rhaglen Goedwig Genedlaethol yn sicrhau'r gwydnwch mwyaf trwy leihau effaith
ffactorau sy'n cyfrannu.
Derbynnir fwyfwy bod dirywiad derwen acíwt a chronig (AOD a COD) yn symptomau
o'r rhyngweithio rhwng ffactorau o fewn y troelliad dirywiad clefyd.
Derbynnir yn eang effaith opsiynau rheoli coedwigoedd ar wytnwch coedwigoedd i
blâu a phathogenau. Darperir adolygiad defnyddiol o dystiolaeth ddiweddar yn
Roberts et al. (2020).
Ar hyn o bryd, mae tystiolaeth anghyson ynghylch effaith cysylltedd strwythurol
coetiroedd a'r risg o drosglwyddo plâu/afiechydon (gan gynnwys tystiolaeth ar gyfer
clefyd (Chalara) coed ynn a chlefydau ffwngaidd eraill a gludir gan y gwynt), a
phwysigrwydd hwyluso newid ystod rhywogaethau mewn ymateb i newid yn yr
hinsawdd i gefnogi bioamrywiaeth (pa un ai o rywogaethau coed mewn coetiroedd
naturiol, neu fioamrywiaeth arbenigol cynefin coetir).
Mae tystiolaeth anghyson hefyd ynghylch y mesur adeiladu gwydnwch o gynyddu
amrywiaeth rhywogaethau coed mewn coedwigoedd a chynyddu neu gyflwyno
rhywogaethau anfrodorol sy'n cael effeithiau negyddol ar iechyd coed. Gellir lliniaru'r
risg hon trwy arallgyfeirio gyda rhywogaethau brodorol, naturiol a sefydledig ar y
safle, nes bod tystiolaeth bellach ar gael.
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Ffigwr 8-2 Troell Dirywiad Manion, yn dangos tri dosbarth o ffactorau a allai chwarae rôl mewn
dirywiad coed (Manion 1991, t328).

Gellir categoreiddio'r mwyafrif o fygythiadau biotig diweddar i goed naill ai fel:
Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNS) sy'n effeithio ar rywogaethau coed
brodorol neu gynefin; neu rywogaethau brodorol (nas cydnabuwyd o'r blaen fel plâu
neu bathogenau coed posibl) sy'n effeithio ar rywogaethau coed a gyflwynwyd
(anfrodorol). Yn yr achosion hyn, mae effaith y rhywogaeth pla (mynegiant afiechyd)
yn cael ei waethygu oherwydd nad yw'r pla a'r lletywr wedi cyd-esblygu; nid yw fel
arfer yn gwneud synnwyr biolegol i organeb ladd ei letywr. Enghraifft ddiweddar o
bathogen anfrodorol sy'n effeithio ar rywogaeth frodorol yw clefyd (Chalara) coed
ynn, a achosir gan y ffwng a gyflwynwyd Hymenoscyphus fraxineus. Yn ei ystod
frodorol, mae H. fraxineus yn bathogen dail o rywogaethau coed ynn brodorol - mae'r
coed ynn yn syml yn bwrw eu dail pan fyddant yn canfod presenoldeb y ffwng dail.
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Dim ond yn ddiweddar y mae coed ynn cyffredin (Fraxineus excelsior) wedi dod i
gysylltiad â H. fraxeneus ac o ganlyniad nid yw wedi cael cyfle i esblygu'r
mecanwaith amddiffyn bwrw dail hwn; o ganlyniad mae'r ffwng yn gallu tyfu i lawr
gwythiennau canol y dail bychain (petiol), a choesynnau'r dail cyfansawdd (rachis) i
fynd i mewn a lladd rhisgl mewnol byw (cambiwm) y goeden. Pan fydd marwolaeth y
cambiwm yn digwydd o amgylch cylchedd cyfan brigyn, cangen neu goesyn coeden,
mae holl feinwe'r goeden y tu hwnt i'r pwynt hwnnw yn marw gan achosi symptomau
gweladwy o glefyd (Chalara) coed ynn.
Mewn sefyllfaoedd prinnach, gall amodau tyfu anffafriol, gan gynnwys y rhai a
waethygir gan amodau hinsoddol anarferol neu eithafol (fel sychder), ganiatáu i
organeb ddiniwed [brodorol neu gynefin] flaenorol gael effaith negyddol ar iechyd
coed brodorol [a/neu newydd].
Yn wahanol i lawer o amgylcheddau amaethyddol neu arddwriaethol lle mae'r
planhigion sy'n tyfu yn cael eu harchwilio'n rheolaidd (weithiau lawer gwaith mewn
blwyddyn), mae lleoliad a hygyrchedd llawer o goedwigoedd a choetiroedd yn golygu
efallai na fydd problemau plâu a chlefydau [newydd] yn dod i'r amlwg am sawl
blwyddyn. Mae tystiolaeth gref y gallai rhai plâu a chlefydau a gyflwynwyd yn
ddiweddar fod yn bresennol ym Mhrydain Fawr am fwy na 10 mlynedd cyn eu
darganfod. Gall hyn gael goblygiadau sylweddol ar ein gallu i reoli'r pla neu'r
afiechyd, gan y bydd ymhellach o'r cyfnod oedi ac yn agosach at y cyfnod o fath
esbonyddol o fynegiant.
Os cymerwn fel enghraifft clefyd (Chalara) coed ynn ym Mhrydain, y saeth yn Ffigwr
8-3 yn A yw pwynt darganfod cychwynnol (2012), y tybir yma ei fod o fewn 2 flynedd i
ddyddiad ei gyflwyno. Pe bai hynny’n wir, y saeth yn B yw lle byddem 8 mlynedd yn
ddiweddarach (2020), yn dal i fod â niferoedd cymharol isel o goed yr effeithiwyd
arnynt ledled Prydain. Fodd bynnag, erbyn hyn mae tystiolaeth gref bod y clefyd
wedi bod yn bresennol yn y DU ers o leiaf 2004, wyth mlynedd neu fwy yn hwy nag a
dybiwyd yn flaenorol (h.y. ar bwynt B). Yn hytrach na dal i fod ar ddiwedd y cyfnod
oedi, mae cyfradd lledaeniad y clefyd bellach wedi symud ymlaen i bwynt C (y cyfnod
twf o fath esbonyddol) gan egluro lledaeniad ymddangosiadol cyflym y clefyd i'r
pwynt lle mae rheolaeth yn amhosibl.
Yn achos clefyd (Chalara) coed ynn, gwaethygwyd hyn gan bresenoldeb nifer o loci o
haint ledled Prydain o stoc plannu heintiedig a fewnforiwyd o feithrinfeydd coed
Ewropeaidd.
Derbynnir yn gyffredinol bod cael adnodd pren marw (yn sefyll ac wedi cwympo) yn
fuddiol ar gyfer bioamrywiaeth y coetir (Atodiad-1 / Adroddiad ERAMMP-33:
Bioamrywiaeth), ond bod yn rhaid rheoli'r risg i'r cyhoedd (yn bennaf o bren marw
sy'n sefyll), ynghyd â'r cyfraniad at y risg o danau gwyllt ar safleoedd sy'n agored i
niwed. Darperir arweiniad defnyddiol yn y cyhoeddiad “Common sense risk
management of trees: Guidance on trees and public safety in the UK for owners,
managers and advisers” (Grŵp Diogelwch Coed Cenedlaethol 2011).
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Ffigwr 8-3 Darlun o effaith oedi wrth atal plâu ar nifer yr achosion, a chyfradd ehangu poblogaeth
pla.

Derbynnir yn eang mai'r allwedd i reoli cyflwyno organebau plâu a chlefydau yw deall
a chyfyngu ar y llwybrau posibl ar gyfer mynediad.
Yr allwedd yma yw rheoli unwaith, a chael gwared ar lawer. Mae tystiolaeth dda mai
defnyddio planhigion a dyfir yn lleol (ym Mhrydain Fawr) sydd fwyaf diogel. Fel arall,
dylid ystyried mewnforion dim ond os yw'r “man cynhyrchu yn rhydd o bla” (h.y.
statws parth gwarchod), a dylid ystyried cyfnod o gwarantîn. Yn anffodus, nid yw
pasbortau planhigion yn gwarantu eu bod yn rhydd o bla, fel y gwelwyd yn y
cyflwyniad eang diweddar o glefyd (Chalara) coed ynn cyn 2012 a Gwyfyn
Ymdeithiwr y Derw yn cyrraedd ar goed gyda phasbort a fewnforiwyd yn ystod haf
2019.
Mewnforion planhigion byw yn nhrefn risg sy'n dirywio: coed sbesimen mawr, ynghyd
â pheli gwreiddiau; coed a llwyni (â gwreiddiau noeth neu gyda chyfrwng tyfu);
bonsai a penjing; toriadau heb wreiddiau; hadau a phlasma cenhedlu eraill.
Mae plâu sy'n cael eu cludo mewn pren heb ei drin hefyd yn peri risg sylweddol.
Mae enghreifftiau blaenorol o blâu a gyflwynwyd i'r DU mewn pren heb ei drin yn
cynnwys chwilen rhisgl sbriws fawr (Dendroctonus micans) a chwilen gorniog Asia.
Y proffil risg sy'n dirywio (h.y. y risg uchaf i'r risg isaf) ar gyfer pren heb ei drin yw:
coed tân; pecynnu pren garw, gan gynnwys pacin; pren wedi'i lifio â rhisgl; pecynnu
pren wedi'i weithgynhyrchu; pren wedi'i lifio heb risgl; pren wedi'i weithgynhyrchu a'i
brosesu. Synnwyr y fawd dda yw “po fwyaf y rhisgl sy'n bresennol, yr uchaf yw'r
risg”. Mae triniaethau (e.e. gwres, mygdarthu, sychu odyn tymheredd uchel;
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microdonnau) yn cael gwared ar y rhan fwyaf o'r risg. Mae safon ISPM15 8 ar gyfer
pecynnu pren yn enghraifft wych o ddatrysiad yn seiliedig ar broses i lwybr a oedd
gynt yn beryglus iawn. Gallai mwy o ddefnydd o bren wedi'i dyfu gartref yn hytrach
na'i fewnforio hefyd leihau'r risg hon.
Pla a chlefydau cwarantîn (Hysbysadwy 9) - plâu a chlefydau yw'r rhain sydd â'r
potensial i achosi niwed economaidd-gymdeithasol sylweddol i'r sectorau amaeth,
garddwriaeth a/neu goedwigaeth. Cyhoeddir matrics y gellir ei lawrlwytho sy'n
rhestru plâu a chlefydau hysbysadwy Prydain Fawr 10 gan Gomisiwn Coedwigaeth
Lloegr, mae'r fersiwn gyfredol ar gael ar wefan GOV.UK 11. Ym mis Chwefror 2020,
roedd y matrics yn cynnwys 27 o organebau hysbysadwy a'u llwybrau ar gyfer
ymledu. Mae taflenni ffeithiau ar gyfer is-set o'r organebau hyn yn cael eu cynnal ar
wefan DEFRA 12, fodd bynnag, y sectorau amaeth a garddwriaeth yw ffocws y taflenni
ffeithiau hyn ar hyn o bryd. Mae gwybodaeth gyfoes ychwanegol am yr holl blâu a
chlefydau coed hysbysadwy a rhai arwyddocaol eraill ar gael ar ardal adnoddau plâu
a chlefydau gwefan Forest Research 13.
Ffynhonnell amhrisiadwy arall o wybodaeth gyfredol yw Cofrestr Risg Iechyd
Planhigion y DU ar-lein a gynhelir gan Defra 14. Ar 22ain Ionawr 2020, roedd y gofrestr
yn rhestru 1,050 o blâu a chlefydau sy'n bygwth cnydau amaethyddol, coed, gerddi a
chefn gwlad. Coed yw lletywyr tri ar ddeg o'r 20 organeb uchaf ar y rhestr sydd
wedi'u graddio yn ôl sgôr risg lliniaru.
Fodd bynnag, nid yw'r holl blâu a chlefydau a gyflwynwyd yn ddiweddar yn
ymddangos ar restrau. I ddangos hyn, mae'r plâu mawr sydd wedi sefydlu yn
llwyddiannus nad ydynt ar restrau cyn cyrraedd y wlad sy'n derbyn yn cynnwys:
•

Chwilen Gorniog Asia (Anoplophora glabripennis), a gyflwynwyd o Asia i UDA a
sawl gwlad yn yr UE, gan gynnwys y DU;

•

Tyllwr Emrallt yr Onnen (Agrilus planipennis) a gyflwynwyd o Asia i'r UDA a
Rwsia;

8

•

Cacynen Ddwyreiniol Chwyddi’r Gastanwydden (Dryocosmus kuriphilus) a
gyflwynwyd o Asia i'r UDA a rhannau o'r UE (gan gynnwys Prydain Fawr);

•

Phytophthora ramorum (tarddiad anhysbys) a gyflwynwyd i'r UDA a'r UE (gan
gynnwys y DU);

•

Phytophthora kernoviae (tarddiad anhysbys) a gyflwynwyd i'r UE (gan
gynnwys y DU) a Seland Newydd;

https://www.gov.uk/wood-packaging-import-export

9

https://planthealthportal.defra.gov.uk/pests-and-diseases/pest-and-disease-factsheets/notifiablepests/
10
Er bod y matrics yn cyfeirio'n benodol at Loegr, mae'r wybodaeth gyhoeddedig hefyd yn
uniongyrchol berthnasol i'r Alban a Chymru.
11
https://www.gov.uk/guidance/report-a-tree-pest-or-disease-overview
12
https://planthealthportal.defra.gov.uk/pests-and-diseases/pest-and-disease-factsheets/notifiablepests/
13
https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/
14
https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegister/
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Clefyd (Chalara) Coed Ynn (Hymenoscyphus fraxineus) a gyflwynwyd o Asia
i'r UE (ac o'r UE i'r DU); a mae yna lawer iawn o enghreifftiau eraill ledled y
byd

•
Gwerth mewn risg (value at risk VaR)
Cysyniad defnyddiol a dderbynnir yn eang, wrth flaenoriaethu'r adnoddau y dylid eu
cyfeirio tuag at amddiffyn coed a choetiroedd, yw “gwerth mewn risg” (Davies et al.
2017). Mae'r dull synnwyr cyffredin hwn yn mynnu mai'r mwyaf yw'r gwerth
gwrthrychol mewn risg, yr uchaf yw'r flaenoriaeth ar gyfer amddiffyn. Mae'n bwysig
nodi y dylai cyfrifo “gwerth” coetir gynnwys asesiad o'r holl allbynnau economaiddgymdeithasol disgwyliedig priodol (gweler hefyd Atodiad-1/Adroddiad ERAMMP-33:
Bioamrywiaeth).
Mae cynlluniau wrth gefn iechyd coed amlasiantaethol wedi'u datblygu gan y
Comisiwn Coedwigaeth, ar y cyd â'r rhanddeiliaid perthnasol yn y gweinyddiaethau
datganoledig. Mae nifer o'r cynlluniau hyn wedi'u cymhwyso'n llwyddiannus i
achosion diweddar gan gynnwys Ips typographus (y Chwilen Rhisgl Sbriws wyth-dant
fawr, Rhagfyr 2018 yng Nghaint) a'r Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw (Gorffennaf 2019,
lleoliadau amrywiol, gan gynnwys yng Nghymru).
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9. EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AR DDARPARIAETH
GWASANAETH ECOSYSTEM COEDWIG
Archwilir darpariaeth gwasanaeth ecosystem coedwig yn Atodiad-5/Adroddiad
ERAMMP-37: Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar nifer o
wasanaethau ecosystem.

Effeithiau ar wasanaethau ecosystem ddiwylliannol
Hamdden, iechyd, estheteg, cyflogaeth
Hamdden
Mae ymweliadau â choedwigoedd wedi codi’n gyson dros yr 20 mlynedd diwethaf o
303 miliwn o ymweliadau ym 1994 i oddeutu 575 miliwn o ymweliadau yn 2015 (y
Comisiwn Coedwigaeth 2019). Er nad yw newid yn yr hinsawdd efallai yn rheswm
uniongyrchol cydnabyddedig dros niferoedd cynyddol o ymweliadau, mae hafau
cynhesach a sychach yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn debygol o fod wedi
cyfrannu at bobl yn dewis ymweld â choedwigoedd (Ray et al. 2016). Felly mae
coedwigoedd yn cael eu hystyried yn adnodd pwysig ar gyfer cynyddu nifer yr
ymwelwyr mewn hinsawdd gynhesach (Yr Wyddfa 2009).
Iechyd Pobl
Mae newid yn yr hinsawdd yn debygol iawn o gael canlyniadau difrifol ar iechyd pobl.
Er enghraifft, cynhyrchodd y tywydd poeth iawn yn Ewrop yn 2003 dymereddau
uchaf uchel iawn, 20-30% yn uwch na'r cyfartaledd tymhorol (Ray et al. 2016). Mae
ynysoedd gwres trefol yn ffurfio mewn trefi a dinasoedd, lle mae'r tymereddau sawl
gradd yn uwch nag mewn ardaloedd gwledig, gan waethygu effaith tonnau gwres
(Doick et al. 2014). Mae tystiolaeth sylweddol yn dangos y budd lleihau gwres y mae
mannau gwyrdd trefol, coed trefol a pharciau coetir yn benodol yn ei ddarparu (Doick
et al. 2014; Gill et al. 2007; Handley a Gill 2009; Klemm et al. 2015). Mae cynyddu
coetir trefol a mannau gwyrdd yn cael ei ystyried yn strategaeth addasu effeithiol
iawn ar gyfer newid yn yr hinsawdd a bydd yn darparu gwasanaeth rheoleiddio
pwysig mewn ardaloedd trefol (Lindley et al. 2006).
Mae tystiolaeth ddiweddar hefyd o'r budd i iechyd pobl o'r amlygiad i grynodiadau
gwan o gemegau organig anweddol a chyfansoddion eraill sy'n cael eu rhyddhau gan
goed sy'n ysgogi'r corff a'i system imiwnedd (Moore 2015). Fodd bynnag, er mwyn i'r
buddion hyn allu gwrthsefyll effeithiau hinsawdd fel tywydd eithafol, dylid ffafrio
rhywogaethau sy'n arddangos mwy o hyblygrwydd ac amrywiaeth genetig i sychder,
yn enwedig mewn coetir trefol, ac fel coed stryd mewn dinasoedd (Ray et al. 2016).
Estheteg Tirwedd
Bydd effeithiau uniongyrchol newid yn yr hinsawdd ar goed a choedwigoedd yn
newid estheteg weledol ein tirweddau, gydag effeithiau a allai fod yn negyddol megis
o glirio clystyrau mewn coedwigoedd sydd wedi'u difrodi neu eu heintio. Fodd
bynnag, gall y strategaethau addasu arfaethedig o gynyddu amrywiaeth
rhywogaethau a newid y ffordd rydym yn dewis a rheoli rhywogaethau fod o fudd i
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estheteg weledol, gan fod pobl yn tueddu i fwynhau rhywfaint o amrywiaeth
rhywogaethau, gyda mannau agored i ganiatáu golygfeydd o'r dirwedd (Edwards et
al. 2012) a choetiroedd heterogenaidd a reolir gan ddefnyddio systemau coedamaeth
effaith isel (Ray et al. 2016) dros glystyrau ungnwd o'r un oed. Mae ehangu
coetiroedd yn nod allweddol ym mholisïau newid hinsawdd Cymru i gynyddu dal a
storio carbon a bydd hefyd yn effeithio ar estheteg tirwedd; ystyrir effaith math a
lleoliad coetir ar estheteg tirwedd yn Atodiad-5/Adroddiad ERAMMP-37:
Gwasanaethau Ecosystem.
Cyflogaeth
Mae newid yn yr hinsawdd yn debygol o effeithio ar amodau'r safle, gweithrediadau
rheoli coedwigoedd, llwyth gwaith a chyflogaeth. Bydd glawiad cynyddol yn y gaeaf
yn cyfyngu mynediad ar safleoedd sy'n dueddol o fod yn ddwrlawn, gan fod gofynion
yn atal mynediad er mwyn atal erydiad pridd. Gall amseroedd plannu hefyd gael eu
cyfyngu neu eu gohirio yn ystod cyfnodau o sychder neu law trwm oherwydd
cynnydd mewn marwolaethau planhigion. Mae mynediad i safleoedd eisoes wedi'i
gyfyngu yn ystod rhai adegau o'r flwyddyn er mwyn amddiffyn rhywogaethau â
blaenoriaeth fel adar sy'n nythu ar y ddaear a gall newid yn yr hinsawdd newid
amseriad y cyfyngiadau hyn. Bydd bregusrwydd a marwolaethau cynyddol clystyrau
sydd newydd eu plannu a sefydlu clystyrau i ddigwyddiadau eithafol yn arwain at
waith ychwanegol a mwy o gyflenwad o blanhigion i ddisodli rhai sydd wedi methu,
os bydd clystyrau'n methu â sefydlu oherwydd sychder, tân neu stormydd. Gall hyn
hefyd leihau argaeledd gweithlu a phlanhigion ar gyfer creu coetir. Mae effeithiau
newid yn yr hinsawdd ar y sector coedwigaeth yn cael eu hystyried yn Adran 10.
Bydd mesurau addasu fel newid rhywogaethau a symud yn agosach at goedwigaeth
natur yn arwain at gynnydd mewn dwyster rheoli ac yn gofyn am fwy o ffensys, a allai
gynyddu cyfleoedd cyflogaeth. Efallai y bydd angen uwchsgilio’r sector i gefnogi’r
mesurau addasu hyn, gan fod angen gwybodaeth ychwanegol i sefydlu a thyfu
rhywogaethau newydd ac i reoli clystyrau afreolaidd. Gallai niferoedd cynyddol o
ddefnyddwyr hamdden mewn coetir a choedwigoedd yn ystod hafau poethach a
thonnau gwres gynyddu cyfleoedd cyflogaeth mewn mentrau hamdden a
thwristiaeth.

Effeithiau ar reoleiddio a gwasanaethau cynnal a chadw
Lliniaru newid yn yr hinsawdd, ansawdd dŵr a swm
dŵr, sefydlogrwydd llethrau a thirlithriadau
Lliniaru Newid Hinsawdd
Mae gan newid yn yr hinsawdd y potensial i effeithio ar faint o garbon sy'n cael ei
ddal a'i storio gan goed a choetiroedd yn y DU, trwy newidiadau graddol ac
aflonyddwch oherwydd digwyddiadau eithafol. Gweler Atodiad-4/Adroddiad
ERAMMP-36: Lliniaru Newid Hinsawdd am fanylion pellach. Bydd mesurau addasu
posib fel disodli clystyrau conwydd masnachol gyda rhywogaethau sy'n tyfu'n
arafach, er mwyn cynyddu rhywogaethau ac amrywiaeth strwythurol, hefyd yn
effeithio ar gyfrifo carbon. Fodd bynnag, ‘nid oes lliniaru heb addasu’. Nod
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‘Coedwigaeth hinsawdd glyfar’ yw mynd i’r afael ag ystyriaethau trawsbynciol lliniaru
ac addasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd.
Ansawdd dŵr a swm dŵr
Mae amcanestyniadau hinsawdd yn dangos y bydd digwyddiadau storm amlach a
mwy eithafol yn arwain at fwy o lifogydd ac effeithiau negyddol ar ansawdd dŵr. Mae
creu a rheoli coetir mewn parthau ar lannau afonydd yn cael eu defnyddio fwyfwy i
arafu llif llifogydd brig gyda'r nod o amddiffyn eiddo a seilwaith i lawr yr afon (Nisbet
et al. 2011), fodd bynnag, mae'r dystiolaeth ar gyfer y buddion i liniaru llifogydd mewn
digwyddiadau llifogydd eithafol, y rhagwelir y byddant yn cynyddu o dan newid yn yr
hinsawdd, yn destun anghydweld (gweler Atodiad-5 / Adroddiad ERAMMP-37:
Gwasanaethau Ecosystem). O'i gymharu ag amaethyddiaeth dwys a phori, mae
systemau amaeth-goedwigaeth yn hyrwyddo gwell rheoleiddio ar ddŵr pridd ac
ymdreiddiad (Pramova et al. 2012) a thrwy hynny gymedroli rhai o effeithiau niweidiol
digwyddiadau eithafol (Stokes and Kerr 2009). Dangoswyd bod systemau coed pori a
lleiniau cysgodi mewn lleoliad da mewn dalgylchoedd yr ucheldir yn hynod effeithiol
wrth leihau llif dros y tir, trwy wella strwythur ac ymdreiddiad y pridd (Marshall et al.
2009) a thrwy hynny helpu i wanhau briglifoedd a llifogydd i lawr yr afon, yn ogystal
ag erydiad pridd, yn dilyn digwyddiadau glaw trwm. Adolygodd Nisbet et al. (2011)
gwaith modelu a ragwelodd ostyngiad o rhwng 13 a 48% mewn briglifoedd trwy
blannu lleiniau cysgodi ar draws rhannau isaf porfa ar ogwydd (Jackson et al. 2008),
ffigurau a gefnogwyd gan arsylwadau maes. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y
gwasanaeth rheoleiddio hwn yn Atodiad-5/Adroddiad ERAMMP-37: Gwasanaethau
Ecosystem.
Gall coedwigoedd, coed a gwrychoedd hefyd ddarparu cysgod i anifeiliaid a
thacsonau eraill a gall coetir ar lannau afon ostwng tymheredd y dŵr yn ystod tonnau
gwres. Gall coedwigoedd, gwrychoedd a lleiniau cysgodi ddarparu amddiffyniad a
lloches yn ystod stormydd sydd â budd ariannol ac amgylcheddol.
Sefydlogrwydd llethrau a thirlithriadau
Mae symudiadau araf a chyflym pridd, creigiau a llystyfiant cysylltiedig yn cael eu
sbarduno'n uniongyrchol gan ffactorau hinsawdd, gan gynnwys dŵr eira a glaw trwm,
ac yn anuniongyrchol gan brosesu dan ddylanwad yr hinsawdd (e.e. erydiad glannau
nant) (Dale et al. 2001). Disgwylir i newid yn yr hinsawdd gynyddu stormusrwydd,
dirlawnder pridd, ac felly tirlithriadau (Daleet al. 2001). Mae tirlithriadau'n digwydd llai
mewn ardaloedd coediog nag ardaloedd heb goed (Pramova et al. 2012). Fodd
bynnag, mae yna ansicrwydd o hyd ynghylch rôl coedwigoedd wrth atal tirlithriadau.
Mae rhai astudiaethau yn dod i'r casgliad bod tirlithriadau yn digwydd yn annibynnol
ar orchudd llystyfiant ac y gall dwyster glawiad lethu rôl gwreiddiau wrth sefydlogi
priddoedd. Felly, gall coedwigoedd leihau effeithiau dwyster glawiad cynyddol ar
erydiad pridd, ond gallant fod â rôl lai i'w chwarae o ran lleihau'r risg o drychineb
(Pramova et al. 2012). Gweler Atodiad-5/Adroddiad ERAMMP-37: Gwasanaethau
Ecosystem.
Coedwigaeth Amddiffynnol
Gall coedwigaeth gyflawni rôl amddiffynnol a chyfrannu at fesurau gwytnwch mewn
sectorau a defnyddiau tir eraill. Crynhoir rôl amddiffynnol coedwigoedd yn Tabl 9-1.
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Tudalen 37 o 53

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

ERAMMP Adroddiad-35
Atodiad-3: Diogelu ein Coetir ar gyfer y Dyfodol

Tabl 9--1 Rhagamcanion Newid Hinsawdd a Choedwigaeth Amddiffynnol yng Nghymru
Newidyn
Hinsawdd
Cynnydd mewn
Tymheredd yn yr
Haf
Tymheredd
Cynhesach yn y
Gaeaf

Effeithiau Ledled Cymru

Dosbarthiad
rhywogaethau. Difrod
tonnau gwres i iechyd,
seilwaith a'r amgylchedd
Dosbarthiad rhywogaethau
a bioamrywiaeth.
Mwy o risg o blâu a
phathogenau

Cynnydd mewn
Glawiad yn y
Gaeaf

Llifogydd tymhorol a
rhanbarthol, tirlithriadau

Gostyngiad
mewn Glawiad yn
yr Haf

Mwy o risg o sychder a
thanau gwyllt

Cynnydd yn
amlder a
difrifoldeb
stormydd (risg o
wynt)

Difrod storm i eiddo,
busnesau, yr amgylchedd

Buddion
Coedwigaeth
Amddiffynnol
Oeri Trefol, Oeri
Glannau Afon
Lloches i anifeiliaid,
a phryfed

Risg Posibl i
sectorau eraill

Mwy o risg o danau
gwyllt

Dim

Dim

Rheoli llifogydd yn
naturiol,
Sefydlogrwydd
llethrau

Risg o dirlithriadau

Oeri trefol, lloches i
anifeiliaid

Mwy o danau gwyllt

Lleiniau cysgodi,
amddiffyn anifeiliaid
ac eiddo

Niwed i eiddo,
trafnidiaeth a
seilwaith

Gall coedwigoedd, coed a choetiroedd hefyd beri risg i sectorau a defnyddwyr tir
eraill, a allai gynyddu o dan newid yn yr hinsawdd, a gellir lliniaru'r effeithiau hyn ac
mae rhaid gwneud hynny, er enghraifft trwy asesiad risg traws-sector a rheolaeth
briodol o goed a choetir ger ffyrdd, rheilffyrdd ac adeiladau, a lleoliad a rheolaeth
briodol o coetiroedd newydd. Gall y posibilrwydd o gynhyrchu mwy o baill a
Chyfansoddion Organig Anweddol waethygu rhai cyflyrau meddygol a dylid eu
hystyried wrth ddewis rhywogaethau mewn ardaloedd trefol, gan fod adroddiadau
bod amrywiad tymor byr mewn crynodiad paill yn gysylltiedig â phrynu meddyginiaeth
alergedd, symptomau asthma, ac ymweliadau ag adrannau brys sy'n gysylltiedig ag
asthma.

Effeithiau ar ddarparu gwasanaethau: bioamrywiaeth a
chynhyrchion coedwig
Bioamrywiaeth
Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd ar fioamrywiaeth yn cael eu hystyried yn
Atodiad-1 / Adroddiad ERAMMP-33: Bioamrywiaeth ac Atodiad-5/Adroddiad
ERAMMP-37: Gwasanaethau Ecosystem.
Cynhyrchion coedwig
Trafodir effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynhyrchiant trwy'r Atodiad hwn; bydd
tarfu oherwydd digwyddiadau eithafol hefyd yn tarfu ar argaeledd pren, e.e. bydd
sychder yn lleihau cyfraddau twf, a gall y gwynt a thannau gwyllt arwain at golli
cyfaint a refeniw. Mae cydberthynas rhwng cynhyrchiant ag addasrwydd ar gyfer
ERAMMP Adroddiad-35/Atodiad-3 v1.0
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unrhyw rywogaeth o goed penodol, h.y. mae sgôr addasrwydd uwch yn cyfateb i
gyfradd twf uwch, ond gall rhywogaethau gael dosbarthiadau cynnyrch uchaf
gwahanol iawn. Efallai y bydd gan rywogaethau sydd â sgoriau addasrwydd tebyg
gyfraddau twf a chynhyrchedd gwahanol, felly bydd newidiadau i ddethol
rhywogaethau hefyd yn effeithio ar gynhyrchu a marchnadoedd (gweler Atodiad-6 /
Adroddiad ERAMMP-38: Economeg a Chyfrifyddu Cyfalaf Naturiol). Mae effeithiau
newid yn yr hinsawdd ar y sector coedwigaeth yn cael eu hystyried yn Adran 10 yr
Atodiad hwn.
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10. RISG NEWID HINSAWDD I'R SECTOR COEDWIGAETH
Yn ogystal ag effeithiau ar goedwigoedd a choetiroedd bydd y newid yn yr hinsawdd
a ragwelir yn effeithio'n uniongyrchol ar fusnesau'r sector coedwigaeth (Surminski et
al. 2016) a allai effeithio ar economeg a chyflogaeth. Mae risg uwch o ddifrod i
adeiladau, ac aflonyddwch i drafnidiaeth, seilwaith a gwasanaethau TG yn ystod
tonnau gwres, stormydd, llifogydd neu dân, ynghyd ag effeithiau ar amodau gwaith a
chynhyrchedd (Dawson et al. 2016). Dylid annog parhad busnes a chynllunio wrth
gefn sy'n ymgorffori risgiau hinsawdd er mwyn caniatáu i'r sector coedwigaeth
barhau i ddarparu'r ystod ehangaf o wasanaethau ecosystem (Beauchamp 2018a).

Ffigwr 10--1 Prif effeithiau newid yn yr hinsawdd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi coedwigaeth,
wedi'i atgynhyrchu o Beauchamp (2018b).

Bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar gadwyni cyflenwi byd-eang lleol a
chenedlaethol, gan gynnwys y rhai yn y sector coedwigaeth. Mae effeithiau posibl ar
gyfer y sector coedwigaeth yn yr Alban yn cael eu hystyried yn Beauchamp (2018b),
gyda'r egwyddorion a'r ystyriaethau'n berthnasol i Gymru, gweler Ffigwr 10-1. Sylwch
nad yw pob busnes coedwigaeth wedi'i gynnwys ac mae angen ystyried yr effeithiau
ar gadwyni cyflenwi rhyngddibynnol ar gyfer hamdden a thwristiaeth hefyd, ynghyd
â'r effeithiau ar lwyth gwaith a chyflogaeth.
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Ar gyfer nodau'r Goedwig Genedlaethol yng Nghymru, gan gynnwys ehangu a rheoli
coetiroedd, mae angen ystyried y risgiau i feithrinfeydd a rheoli coedwigoedd, ond
bydd effeithiau newid yn yr hinsawdd ar unrhyw gam o'r gadwyn gyflenwi yn cael
effeithiau eilaidd ymhellach i fyny ac i lawr y gadwyn. I ddangos hyn, cyflwynir
effeithiau eilaidd posibl tarfu ar reoli coedwigoedd mewn mannau eraill yn y gadwyn
gyflenwi yn Ffigwr 10-2 gyda'r ystod ehangach o effeithiau newid yn yr hinsawdd
cynradd ac eilaidd a ystyriwyd yn Beauchamp (2018b). Bydd yn bwysig ystyried y
cadwyni cyflenwi rhyngddibynnol ar gyfer hamdden a thwristiaeth; er enghraifft mae
torri clystyrau Llawrydd yn helaeth o ganlyniad i gael eu heintio gan Phtyopthora
ramorum yn arwain at gau llwybrau cerdded a beicio mynydd i ganiatáu
gweithrediadau coedwig. Arweiniodd y cyfnod estynedig o aflonyddwch at straen
ariannol difrifol ar fusnesau cyfagos, gan gynnwys caffis, gwestai a siopau beiciau, a
gorfodwyd llawer i gau.
Mae angen mesurau adeiladu gwydnwch ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi
coedwigaeth ac ar draws y gadwyn gyflenwi i fynd i'r afael â'r risgiau hyn, gan
gynnwys mwy o ymchwil, cyfathrebu, buddsoddi, addysg a hyfforddiant, ynghyd â
chynllunio parhad a chynllunio wrth gefn.

Ffigwr 10-2 Effeithiau eilaidd newid yn yr hinsawdd o reoli coedwigoedd ar draws y gadwyn
gyflenwi coedwigaeth, wedi'i atgynhyrchu o Beauchamp (2018b).
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11. CRYNODEB AR GYFER PARATOI AT Y DYFODOL
Adeiladu Gwydnwch ac Addasu
Mae yna ystod o ymagweddau at wydnwch ac addasu; yn bennaf mae llwybrau yn y
sector coedwigaeth yn anelu at leihau bregusrwydd i risgiau, naill ai trwy leihau
effeithiau risg hinsawdd neu gynyddu'r gyfradd neu'r gallu i adfer. Gall mesurau i
leihau bregusrwydd gynnwys dewis math priodol o goedwig ar gyfer y lleoliad; dewis
rhywogaethau ar gyfer amodau safle a hinsawdd presennol ac yn y dyfodol; dewis
strategaeth reoli a chynllun rheoli priodol; cynyddu rhywogaethau, amrywiaeth
genetig a strwythurol; peirianneg safle; a gwneud y gorau o gyflwr coetir a
bioamrywiaeth. Nod mesurau adeiladu gwydnwch yw atal effeithiau risg rhag
digwydd, e.e. trwy ddewis rhywogaethau sy'n gallu gwrthsefyll pla neu bathogen
coedwig (Fuller and Quine 2016).
Gall gweithredoedd cymdeithasol a gwleidyddol hefyd leihau bregusrwydd a chefnogi
gwydnwch, megis codi ymwybyddiaeth o risg, nodi risgiau a mesurau addasu priodol,
a chefnogi meithrin gallu ar gyfer gwydnwch ac addasu ar draws y sector.
Anaml y mae addasu trwy leihau amlygiad yn bosibl ar gyfer coetir presennol ond
mae'n ystyriaeth addasu hanfodol ar gyfer creu coetir newydd, trwy osgoi safleoedd
risg uchel, megis risg uchel o wynt neu ardaloedd sy'n agored i danau gwyllt/llosgi
bwriadol. Gallwn leihau amlygiad coedwig newydd a phresennol i rai plâu coed a
phathogenau trwy atal lledaeniad trwy dorri statudol a monitro mewnforion pren,
cynhyrchion pren, paledi, planhigion a hadau trwy wiriadau ar y ffin a gwiriadau
mewn meithrinfeydd. Nid yw lleihau'r perygl yn opsiwn ar gyfer risg hinsawdd gan na
allwn ddylanwadu ar ein hinsawdd, ac eithrio trwy liniaru newid yn yr hinsawdd.
Lle nad yw camau addasu rhagweladwy yn bosibl yna gall monitro cynyddol leihau
bregusrwydd a'r risg o amlygiad, trwy arwain at weithredu cyflym e.e. monitro ar gyfer
tanau gwyllt, plâu a phathogenau ar lawr gwlad a thrwy arolygon o'r awyr. Gall
cynllunio wrth gefn gynorthwyo i gynyddu gwydnwch trwy leihau difrifoldeb yr
effeithiau a chynyddu cyfradd yr adferiad (Beauchamp 2018a). Mae mwy o fanylion
am gamau addasu wedi'u cynnwys yn llawlyfr addasu Forest Research (Forest
Research 2020).
Mae amcanion rheoli coedwigoedd yn hanfodol wrth bennu'r diffiniad o wydnwch a
dewis camau addasu priodol; boed yn gadwraeth, cynhyrchu pren, cynhyrchu
tanwydd coed, coedwigaeth amddiffynnol, amwynderau. Gall derbyn lefel y risg a'r
canlyniadau posibl ochr yn ochr â thorri ac ailblannu fod yn opsiwn ar rai safleoedd,
ond lle mae cadwraeth yn hollbwysig yna mae'n rhaid gweithredu gwahanol fesurau
adeiladu gwydnwch.
Ar gyfer Coetiroedd Brodorol, Hynafol a Choetiroedd Hynafol a Lled-Naturiol (ASNW)
mae gwella cyflwr coetir, a chynyddu maint a chysylltedd coetir yn gallu gwella
gwydnwch (Atodiad-1/ Adroddiad ERAMMP-33: Bioamrywiaeth). Gellir gwella cyflwr
coetir trwy ddewis rhywogaethau yn briodol, cael strwythur maint-oedran amrywiol,
presenoldeb man agored, cyfansoddiad rhywogaethau amrywiol, lefel briodol o
weithgaredd pori a chyfyngu ar Rywogaethau Estron Goresgynnol. Gall cynyddu
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bioamrywiaeth y goedwig a'r dirwedd gefnogi prosesau ecosystem a chynyddu
gwydnwch (adolygwyd yn Bellamy et al. 2018, gweler Atodiad-1 /Adroddiad
ERAMMP-33: Bioamrywiaeth). Ar hyn o bryd, mae tystiolaeth sy'n gwrthdaro
ynghylch effaith cysylltedd strwythurol coetiroedd a'r risg o drosglwyddo
plâu/afiechydon (gan gynnwys peth gwaith ar glefyd (Chalara) coed ynn a chlefydau
ffwngaidd eraill a gludir gan y gwynt), a phwysigrwydd hwyluso newid mewn ystod
rhywogaethau mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd (pa un ai o rywogaethau coed
mewn coetiroedd naturiol, neu fioamrywiaeth arbenigol cynefin coetir).
Gall derbyn cytrefiad naturiol rhai rhywogaethau coed anfrodorol ond naturiol (e.e.
ffawydden a sycamorwydden) mewn coetiroedd fod yn strategaeth addasu ddilys,
ond rhaid adolygu hyn lle mae cadwraeth yn brif amcan. Mae canllawiau ar gyfer
rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy a chynyddu amrywiaeth genetig a strwythurol
rhywogaethau yng Nghymru ar gael yng Nghanllawiau Gwydnwch Coedwigoedd
Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC 2017, a, b, c). Mewn rhai achosion, cyflawnir hyn ar
draws y dirwedd neu ar raddfa ehangach.

Cyflawni Gwydnwch
Mae cynyddu amrywiaeth rhywogaethau coed yn nhirwedd y goedwig yn cael ei
ystyried yn strategaeth allweddol ar gyfer lleihau'r risg o oruchafiaeth un rhywogaeth
a chefnogi gwydnwch i newid yn y dyfodol. Mae pryder y gallai’r cynnydd mewn
rhywogaethau anfrodorol gynyddu risgiau, yn enwedig i iechyd coed (Ennos et al.
2018). Mae rhwystrau i arallgyfeirio o fewn coedwigaeth a sectorau cysylltiedig
wedi'u nodi ac mae angen eu hystyried i gefnogi addasu (Atkinson a Ambrose-Oji
2017; Barsoum a Henderson 2016; Lawrence a Marzano 2014; RFS 2018).
Ymhlith y rhwystrau i arallgyfeirio coedwigoedd cynhyrchiol a drafodir yn aml mae
diffyg marchnadoedd ar gyfer mân rywogaethau a maint annigonol o bren i greu
marchnadoedd, cyfraddau twf arafach, costau sefydlu a rheoli uwch, mwy o
fregusrwydd i bori, argaeledd hadau ac eginblanhigion cyfyngedig, a gwybodaeth
gyfyngedig ynghylch sefydlu a rheoli rhywogaethau newydd o goed. Gallai
cefnogaeth i ddatblygu marchnadoedd ar gyfer pren yn y dyfodol fod yn fuddiol, yn
ogystal â chefnogaeth ar gyfer cynhyrchion coed caled, tanwydd coed a
choedwigoedd heblaw pren. Efallai y bydd angen strategaethau cenedlaethol clir ar
gyfer rheoli, symud a phrosesu pren a deunydd heintiedig, a gallai arweiniad a safiad
cyson ar ffynonellau cyllid a chefnogaeth ar gyfer clirio ac ailblannu coetir heintiedig
neu wedi'i ddifrodi cefnogi gyda rheoli risgiau iechyd coed.
Mae rhwystrau i adfer a rheoli coetir brodorol yn weithredol yn rhannol ariannol, lle
mae cost ymyrraeth yn fwy na'r refeniw posib a hefyd oherwydd hyder, risg,
gwybodaeth a phrofiad (Lawrence & Dandy 2014; Lawrence & Marzano 2014). Yn yr
un modd, mae trosi clystyrau i fod yn fwy gwydn yn agosach at reoli natur hefyd yn
dod â chostau uwch, canfyddiad cynyddol o risg, ac mae angen set sgiliau gwahanol
(Barsoum a Henderson 2016; Lawrence a Marzano 2014).
Mae cyllid digonol i dirfeddianwyr i blannu coetir amrywiol, wedi'i addasu'n dda, gan
werthfawrogi y gallai fod angen ymdrech a chost ychwanegol i sefydlu a rheoli
rhywogaethau mwy amrywiol ac opsiynau rheoli gwydn i sefydlu a rheoli, wedi cael
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eu hadnabod fel rhan o'r ateb i gefnogi addasu, ynghyd â lleihau biwrocratiaeth,
cyswllt personol ag ymgynghorwyr, a gwell dealltwriaeth o gysylltiad diwylliannol ac
emosiynol tirfeddianwyr â'u tir (Lawrence & Dandy 2014; WEAG 2012). Mae angen
blaengynllunio manwl i gefnogi meithrinfeydd coedwig ac i ganiatáu argaeledd hadau
ac eginblanhigion ar gyfer rhywogaethau newydd ac mae angen cynnwys yr oedi
hwn o fewn cynllunio a chynlluniau grant lleol a all yn aml gyfyngu ar blannu i
raddfeydd tymor byr.
Mae'r polisi cyfredol, megis yn y strategaeth Coetir i Gymru (Llywodraeth Cymru
2018) a chanllawiau yn Safon Goedwigaeth y DU (2017) yn cefnogi rheolaeth
coedwigoedd cynaliadwy, ac mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod lle i gefnogi polisi,
grantiau a chymhellion pellach i gefnogi'r sector coedwigaeth i sefydlu coetiroedd
amrywiol a gwydn a chyrraedd targedau plannu.
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