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Cyflwyniad - Mair Stephens,
Cadeirydd FfCSyM-Cymru
Drwy gydol ein hanes 105 o flynyddoedd, mae SyM wedi bod yn ymwybodol bod y
dewisiadau a wnawn mewn bywyd yn siapio’r dreftadaeth yr ydym yn ei gadael. Fel
aelodau o SyM rydych chi’n argyhoeddedig o hyd bod angen inni fod yn gyfrifol
am ein gweithredoedd a bod gennym ni i gyd gyfrifoldeb personol tuag at y blaned.
O’r athroniaeth hon y ganwyd y ‘Prosiect Treftadaeth Naturiol i Gadw, Gwarchod
a Phlannu Coed Trefol’ ac rwy’n falch iawn o fod wedi cadeirio ei Bwyllgor
Llywio. Bu modd cynnal y prosiect diolch i grant o £48,100 oddi wrth Gronfa
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae wedi
cynnwys aelodau o bob rhan o Gymru.
Deilliodd y prosiect o bryder aelodau ynghylch y bygythiad mae newid hinsawdd
yn ei achosi i’n cynefinoedd naturiol, a’r heriau y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn
debyg o’u hetifeddu: planed gynhesach a mwy caotig. Un o’r llu o bryderon oedd
gan yr aelodau oedd colli coed trefol.
Mae coed yng nghanol trefi ac ar strydoedd prysur – a elwir ‘coridorau coetirol’ –
yn dod â buddion llawer mwy i bobl ac i fywyd gwyllt na phe baen nhw allan yng
nghefn gwlad anghysbell. Mae’r ‘goedwig drefol’ hon yn ein cysylltu â natur. Mae
ymchwil yn dangos ei bod yn gwella iechyd a lles a chydlyniant cymunedol, yn
ogystal â hybu ymarfer corff, gostwng lefelau troseddau a hyd yn oed rhoi hwb i’n
heconomi.
Mae bywyd yn well gyda choed o'n cwmpas. Maen nhw’n cael gwared ar lygredd
aer, yn dal miliynau o litrau o ddŵr glaw, yn dal ac yn storio carbon o’r atmosffer ac
yn helpu i liniaru cynhesu gormodol. Ond mae coed o dan fygythiad. Mae
adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ‘Gorchudd Coed yn Nhrefi a Dinasoedd
Cymru’ yn dangos bod Cymru’n colli coed trefol ar raddfa sy’n peri pryder. Mae
canran syfrdanol o 73 y cant o ardaloedd trefol wedi colli coed ers 2010, a rhwng
2009 a 2013, roedd gan 159 o drefi dystiolaeth o golli canopi coed, sef y mwyafrif
llethol o drefi Cymru. Mae ar goed angen gwaith cynnal a chadw sy’n gostus i
awdurdodau lleol sy’n brin o arian, ac mae llawer o goed mewn perygl o glefydau –
maen nhw’n cael eu torri i lawr rhag ofn y difrod y gallen nhw ei wneud pe baen
nhw’n syrthio.
Rhaid inni ddiolch i’n partneriaid arbenigol ar y Pwyllgor Llywio: Cyfoeth Naturiol
Cymru, Coed Cadw, y Brifysgol Agored, Open Air Laboratories a Chelfyddydau
Gwirfoddol Cymru. Yn awr, wrth i’r prosiect ddod i ben yn swyddogol, mae fy
meddwl yn troi at y rhoddion y bydd yn eu gadael ar ôl. I lawer o aelodau, mae
wedi eu gwneud yn fwy hyderus ynghylch chwarae rhan weithredol yn eu
cymuned, boed trwy amgylcheddaeth neu’r celfyddydau. Mae wedi helpu aelodau
sy’n poeni am y newid yn yr hinsawdd i deimlo eu bod yn rhan o’r ateb yn hytrach
na’r broblem. Yn lle dim ond siarad amdano, maen nhw wedi cymryd camau
ymarferol a phenderfynol ac mae hynny wedi rhoi llawer o foddhad iddyn nhw. Fel
y mae aelodau SyM yn ei wneud bob amser, maen nhw wedi gweithredu gydag
ymroddiad a brwdfrydedd. Ac nid y diwedd yw hyn mewn gwirionedd. Byddwn
ni’n dal i chwilio am ffyrdd ymlaen. Rydym ni mor ffodus gyda’n tirwedd naturiol
yng Nghymru a byddwn bob amser yn brwydro i chwarae ein rhan yn y gwaith o’i
gwarchod a’i chyfoethogi i’r cenedlaethau sydd i ddod.

CYNNWYS
2

CYFLWYNIAD

3

SUT GYMERODD SyM
RAN?

4

CYDGYSYLLTWYR
FFEDERASIYNAU

5

DIWRNODAU
HYFFORDDIANT I
GYDGYSYLLTWYR
FFEDERASIYNAU

6

Y PROSIECT MEWN
FFIGURAU

7 22

ASTUDIAETHAU ACHOS
FFEDERASIYNAU

23 24

Y PROSIECT YN Y
GYMUNED

25 26

PARTNERIAID Y
PROSIECT

27 29

AROLWG O GOED
GERDDI A
STRYDOEDD

30 32

CANLYNIADAU’R
PROSIECT A
CHYFRANIADAU
GWIRFODDOL

1

Cyflwyniad
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae mwy
na 200 o SyM yng Nghymru wedi cymryd
rhan weithredol yn y prosiect er mwyn
cyflawni amrywiaeth o ganlyniadau
cadarnhaol ar gyfer y goedwig drefol. Mae’r
SyM wedi cael eu symbylu i arolygu, arsylwi,
cadw a gwarchod coed ac ennyn diddordeb
cymunedau mewn gwaith plannu coed a
phrosiectau monitro a chynnal a chadw
parhaus mewn cysylltiad â sefydliadau fel
Coed Cadw, a lledu’r gair am werth coed i’r
cyhoedd ehangach. Maen nhw wedi asesu
cyflwr ein coed trefol, gan hybu gwaith
rheoli, wedi bod yn llygaid a chlustiau i gyrff
cyhoeddus ac wedi gweithredu i ddiogelu’r
dreftadaeth naturiol hynod werthfawr hon.
Addawodd Cydgysylltwyr Ffederasiynau
Gwirfoddol eu cefnogaeth ar ran y
ffederasiynau i gydgysylltu’r prosiect a
darparu gwybodaeth a chymorth i SyM a
chynorthwyo aelodau gyda’r prosiect. Maen
nhw wedi cysylltu â FfCSyM-Cymru ac
wedi mynd i Ddiwrnodau Hyfforddiant ac
mae gwaith cyffrous wedi cael ei gyflawni
gan SyM a ffederasiynau a fydd yn cael ei
arddangos ledled yr adroddiad hwn.
Rhyngddyn nhw maen nhw wedi cyflawni
mwy nag 80 o weithgareddau yn lleol, oedd
yn cynnwys diwrnodau hyfforddiant,
digwyddiadau plannu, gweithdai crefft, celf a
ffotograffiaeth, teithiau cerdded, sgyrsiau a
phartïon ‘coed’. Mae cysylltiadau wedi cael
eu sefydlu gyda mwy na 90 o grwpiau
cymunedol.
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Sut gymerodd
SyM ran?

Cafodd yr holl SyM y cyfle i gymryd
rhan ac roedden nhw’n rhydd i ddewis
sut i gyfranogi yn y prosiect.
Mae gwaith cyffrous wedi cael ei
gyflawni yn y SyM a’r ffederasiynau.
Mae aelodau wedi arolygu mwy na
5,000 o goed, wedi arsylwi arnyn nhw
trwy’r tymhorau ac wedi cofnodi eu
rhywogaethau a pha greaduriaid sy’n
byw arnyn nhw. Maen nhw wedi dathlu
eu harddwch trwy wahanol grefftau a
gwaith celf, wedi dysgu am y mathau o
liwyddion y gallwch eu cael o goed
brodorol ac anfrodorol, wedi ymgyrchu
i achub coed rhag cael eu cwympo, wedi
mynd ar deithiau cerdded tywysedig ac
wedi ysgrifennu at gynghorau cymuned
ac awdurdodau lleol i holi am eu
cynlluniau coed.

Mae coed wedi cael eu gwlânorchuddio,
mae arddangosfeydd wedi cael eu cynnal
ac mae aelodau wedi gwisgo fel coed
mewn carnifalau lleol, wedi cyfansoddi
cerddi a dramâu a hyd yn oed wedi
cyfansoddi darn o gerddoriaeth a
ysbrydolwyd gan goed.
Mae’r prosiect wedi adeiladu ar gryfder
cymunedau lleol ac wedi eu cynorthwyo
i ddatblygu mentrau ar lawr gwlad sy’n
gwella ansawdd bywyd i bobl leol a’u
cymunedau. Hyd yma mae aelodau SyM
wedi plannu mwy na 6,000 o goed yn
eu cymunedau ac wedi gweithio gydag
amrywiaeth o sefydliadau partner fel
Rainbows, Brownies a Geidiaid,
Sgowtiaid, busnesau lleol,
ymddiriedolaethau natur a chamlesi,
ysgolion ac ysbytai, lleiandy a llawer
mwy.
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Cydgysylltwyr Ffederasiynau
Gwirfoddol
Rhaid inni ddiolch yn arbennig i’r holl Gydgysylltwyr Ffederasiynau Gwirfoddol. Mae pob
Cydgysylltydd Ffederasiwn wedi treulio oriau lawer ar y prosiect. Gallai hyn fod wedi cynnwys
trefnu’r diwrnod hyfforddiant cyntaf, teithio i gyfarfodydd SyM eraill i hyrwyddo’r prosiect, cyfarfod
ag ysgolion i drafod partneriaethau plannu neu fynd i Ddiwrnodau Hyfforddiant i Ffederasiynau ym
Mroneirion.
Cafodd pob Cydgysylltydd Ffederasiwn amrywiaeth o adnoddau oddi wrth FfCSyM-Cymru a
phartneriaid y prosiect gan gynnwys: Pecyn y Prosiect, Pecynnau OPAL, Canllawiau SyM,
Pecynnau Coed Strydoedd, llyfrynnau Coed Cadw, adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ‘Gorchudd
Coed yn Nhrefi a Dinasoedd Cymru’ a llyfrynnau gwybodaeth defnyddiol eraill. Hefyd cafodd
ffederasiynau grantiau a threuliau o gyllid y prosiect i dalu am unrhyw ddiwrnodau hyfforddiant,
costau teithio i Gydgysylltwyr Ffederasiynau a chostau eraill cysylltiedig â’r prosiect.
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Diwrnodau
Hyfforddiant i
Gydgysylltwyr
Ffederasiynau
Cafodd Cydgysylltwyr Ffederasiynau Gwirfoddol eu recriwtio o
bob ffederasiwn yng Nghymru. Maen nhw wedi gweithio’n galed i
gysylltu â FfCSyM-Cymru a’r aelodau yn eu ffederasiwn i
gyflawni’r prosiect. Aeth Cydgysylltwyr Ffederasiynau i 3 diwrnod
hyfforddiant i ffederasiynau ym Mroneirion i ddysgu sut i arsylwi ar
goed, eu harolygu, eu plannu a’u cofnodi. Yn y diwrnod
hyfforddiant cyntaf cyflwynwyd y cydgysylltwyr i’r prosiect a
gwrandawyd ar gyflwyniadau oddi wrth holl bartneriaid y prosiect
am yr adnoddau a chronfeydd data oedd ar gael iddyn nhw. Roedd
partneriaid y prosiect oedd yn bresennol yn cynnwys; John Briggs
(Cyfoeth Naturiol Cymru), Clare Morgan (Coed Cadw), Philip
Wheeler (y Brifysgol Agored), Iwan Edwards (Ymddiriedolaeth
Natur) a Gareth Coles (Celfyddydau Gwirfoddol Cymru).
Wedyn roedd modd i’r Cydgysylltwyr Ffederasiynau roi adborth
i’w SyM ar y prosiect a darparu arweiniad ar sut i gymryd rhan.
Cafodd Cydgysylltwyr Ffederasiynau hefyd arweiniad hwylus i
esbonio eu rôl yn y prosiect a chamau i’w cymryd.
Yn yr ail ddiwrnod hyfforddiant i ffederasiynau daeth Tom Jenkins
o Ymchwil Coedwigaeth yng Nghymru i drafod clefydau coed a
sut y gall aelodau gofnodi unrhyw glefydau ar wefannau perthnasol.
Hefyd esboniodd Russell Horsey orchmynion diogelu coed a
chyflawnodd Clare Morgan weithgaredd plannu gyda’r aelodau.
Yn y trydydd diwrnod hyfforddiant i Gydgysylltwyr Ffederasiynau
rhoddodd yr aelodau gyflwyniadau ar ran eu ffederasiynau yn y
prosiect. Esboniodd Gareth Coles sut y gellir defnyddio celf a chrefft
i gofnodi eu rhan yn y prosiect a daeth Tom Jenkins hefyd i drafod
coed mewn hinsawdd sy’n newid.
Roedd modd i’r Cydgysylltwyr drafod rhan SyM a hyrwyddwyr
coed yn eu ffederasiynau yn y diwrnod hyfforddiant trwy gymryd
rhan mewn 'Dangos a Siarad'. Daeth pob Cydgysylltydd
Ffederasiwn ag eitemau crefft neu ganlyniadau arolygon yr oedd
aelodau wedi’u gwneud fel rhan o’r prosiect. Daeth cynrychiolwyr
o Ffederasiwn Powys Maesyfed ag arolwg enghreifftiol yr oedden
nhw wedi’i hanfon at yr holl ffederasiynau i gofnodi coed.
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Y Prosiect Mewn Ffigurau
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Diwrnodau
Hyfforddiant i
Ffederasiynau

Cyfarfodydd y
Pwyllgor
Llywio

Mae pob un o’r 13
Ffederasiwn yng
Nghymru wedi cymryd
rhan yn y prosiect trwy
amrywiaeth o ffyrdd.

Cynhaliwyd 3 Diwrnod
Hyfforddiant i
Ffederasiynau i’r
Cydgysylltwyr
Ffederasiynau gael
adnoddau a gwybodaeth.

Cynhaliwyd 7 cyfarfod o’r
Pwyllgor Llywio gyda
phartneriaid y prosiect.

210

5

5158

SyM a
Gymerodd Ran

Ymddangosiadau
yn y Cyfryngau

Coed a
Arolygwyd

Mae SyM wedi ymddangos mewn
adroddiadau mewn papurau
newydd, rhaglenni ar S4C a
rhaglenni radio ar BBC Radio
Wales.

Mae 5,158 o goed wedi cael eu
harolygu gan aelodau gan
ddefnyddio’r ‘Arolwg Coed
Gerddi a Strydoedd’ ac Arolwg
Coed OPAL.

80

6000

91

Gweithgareddu
a Gweithdai

Coed a
Blannwyd

Rhywogaethau
Coed a Nodwyd

13
Ffederasiynau
a Gymerodd
Ran

Cymerodd 210 SyM ran
yn y prosiect trwy
amrywiaeth o ffyrdd.

Cynhaliwyd 80 o
weithgareddau a
gweithdai fel rhan o’r
prosiect. Cynhelir rhagor
ar ôl diwedd y prosiect.

Mae tua 6,000 o goed
wedi cael eu plannu gan
aelodau fel rhan o’r
prosiect.

Mae tua 91 o wahanol
rywogaethau o goed wedi
cael eu nodi gan aelodau
SyM gan ddefnyddio’r
‘Arolwg Coed Gerddi a
Strydoedd’.
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Astudiaethau Achos
Ffederasiynau
Ffederasiwn Gwent
Mae Cydgysylltwyr Coed yn Ffederasiwn Gwent
wedi cymryd rhan yn y prosiect trwy amrywiaeth o
weithgareddau. Aethon nhw ati i ddosbarthu pecyn i
bob un o’r 56 o SyM er mwyn iddyn nhw gymryd
rhan yn y prosiect ac i recriwtio Hyrwyddwyr Coed.
Yn gynnar yn y prosiect, cynhaliodd Hyrwyddwyr
Coed brynhawn cofnodi ymarferol yng Nghastell
Cil-y-coed ac yn ddiweddarach cyfarfuont eto wrth
Lyn Cychod Cwmbrân i ganfod, mesur a chofnodi
coed ar wefan OPAL a Treezilla. Defnyddiodd y
grŵp becynnau’r prosiect a chanllawiau Arolwg
Coed OPAL i adnabod gwahanol rywogaethau o
goed o gwmpas y castell a’r llyn.

Cafodd yr Hyrwyddwyr Coed gyfle hefyd i
gymryd rhan mewn crefftau ac aeth llawer i
weithdy gwneud broetsh deilen yn Swyddfeydd
Ffederasiwn Gwent.
Hefyd cynhaliodd Ffederasiwn Gwent ddiwrnod
celf â thema coed gan ddefnyddio byrddau
sgrafellu a’r thema ar gyfer Calendr 2020 Gwent
oedd “Coed”. Defnyddiwyd ffotograffau a
dynnwyd gan aelodau SyM i lunio’r calendr.
Yn ystod 2019, cafodd Hyrwyddwyr Coed
Gwent gytundeb i blannu 5 coeden ffrwythau
mewn gardd furiog ar diroedd yr ysbyty gofal
critigol newydd yn Llanfrechfa, ger Cwmbrân.
Hefyd gweithiodd Hyrwyddwyr Coed gydag
Ysgol Cil-y-coed gan drefnu i blannu 50 o goed
ar ei safle, yn agos i’r fan lle cynhaliodd yr
hyrwyddwyr eu sesiwn cofnodi coed ymarferol
cyntaf, a chymerodd aelodau o SyM ran yn y
gwaith plannu.
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Ffederasiwn Ynys Môn
Nid yw Hyrwyddwyr Coed Ffederasiwn Ynys
Môn wedi bod yn brin o gyfleoedd i gymryd rhan.
Mae Cydgysylltwyr y Ffederasiwn wedi cymryd
rhan fawr ym mhob agwedd ar y prosiect gan
gynnwys: trefnu diwrnodau hyfforddiant, darparu
adnoddau arweiniad a chynnal arddangosfeydd
crefftau â thema coed.
Aeth Hyrwyddwyr Coed i Ddiwrnod Hyfforddiant
yng ngwanwyn 2018 i lansio’r prosiect. Yn
bresennol roedd pedwar deg o aelodau ynghyd â
Swyddog Diogelu Coed Cyngor Sir Ynys Môn a’r
siaradwr gwadd, Iwan Edwards o Ymddiriedolaeth
Natur Gogledd Cymru.
Yn ddiweddarach yn y prosiect cafwyd newid i
grefftau a lluniadu i gofnodi coed. Cynhaliwyd
gweithdy lluniadu a pheintio gyda thiwtor a
phrofodd hwn mor boblogaidd, fe gynhaliwyd
gweithdy arall yn fuan wedyn.
Ni fu un ffordd gonfensiynol o gymryd rhan yn y
prosiect. Esboniodd un Hyrwyddwr Coed y
mathau o liwyddion y gellir eu defnyddio o goed
brodorol ac anfrodorol a daeth ag enghreifftiau i
weithdy yn Llanfairpwll.
Roedd mesur a chofnodi data coed yn rhan fawr o’r
prosiect hwn. Lluniodd Cydgysylltydd y
Ffederasiwn, Yvonne, ganllaw cam wrth gam ar
sut i ddefnyddio gwefannau OPAL a Treezilla. Yn
ddiweddarach dosbarthwyd y canllaw hwn i’r holl
aelodau yng Nghymru y gallai fod arnynt angen
cyfarwyddyd ychwanegol ar lanlwytho data.
Roedd defnyddio gwefannau lanlwytho data yn
beth newydd i lawer o aelodau, ond roedd yn gyfle
iddyn nhw ddysgu sgiliau newydd trwy ddilyn y
canllawiau a ddarparwyd.

Roedd rhai Hyrwyddwyr Coed oedd heb yr adnoddau i lanlwytho data i blatfformau arlein wedi tynnu ffotograffau o’u ffenestri neu wedi lluniadu coed trwy’r misoedd fel
ffordd o gofnodi newidiadau tymhorol. Hefyd lluniodd Cydgysylltydd y Prosiect,
Yvonne, a’i gŵr gyflwyniad PowerPoint â mwy nag 80 o dudalennau o wybodaeth a
ffotograffau ar gyfer y prosiect. Roedd hwn hefyd ar gael i holl aelodau SyM ei
ddefnyddio.
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Ffederasiwn Ynys Môn
Hefyd cafodd Ffederasiwn Ynys Môn rywfaint o sylw
yn y cyfryngau. Soniwyd am SyM Bae Trearddur ym
mhapur newydd y North Wales Chronicle. I ddathlu
nifer gynyddol yr aelodau yn SyM, plannodd
Hyrwyddwyr Coed Gerddinen yn yr ardd wrth ochr
Neuadd Bentref Bae Trearddur.
Mae Hyrwyddwyr Coed hefyd wedi plannu coed
mewn mannau eraill ar Ynys Môn; plannwyd 300 o
goed yn Amlwch, plannodd SyM Carreglefn goeden
frodorol mewn maes chwarae lleol a phlannodd SyM
Afon Menai goeden i ddathlu 10fed pen-blwydd SyM.
Plannodd un hyrwyddwr coed 300 o goed ychwanegol
ar ei thir. Mae SyM wedi gallu dilyn cyngor oddi wrth
Goed Cadw ar gyfer gwaith plannu.
I ddathlu’r prosiect, cynhaliodd Ffederasiwn Ynys Môn
arddangosfa crefftau yn Neuadd y Dref, Llangefni.
Cafodd yr arddangosfa ei hagor gan Albert Owen, y
cyn Aelod Seneddol dros Ynys Môn, ac roedd Mrs
Margaret Thomas, Maer Llangefni, hefyd yn
bresennol. Roedd gan bob SyM ei ffordd ei hun o
gymryd rhan yn y prosiect a chafodd hyn ei
gynrychioli yn yr arddangosfa. Roedd modd i SyM roi
eu gwedd eu hunain ar eu harddangosfeydd i
gynrychioli eu rhan nhw. Roedd yr arddangosfa ar
agor i’r cyhoedd, felly roedd yn gyfle i arddangos
gwybodaeth a chrefftau a gynhyrchwyd fel rhan o'r
prosiect. Helpodd hyn i hyrwyddo’r prosiect yn y
gymuned ehangach ac i ledu’r gair am bwysigrwydd y
dreftadaeth naturiol.
Er bod y rhan fwyaf o SyM yn arddangos llawer o
eitemau crefft a wnaethpwyd yn eu cyfarfodydd
penodol ar y prosiect, roedd rhai hefyd wedi
ysgrifennu adroddiadau ar glefydau coed a sut y gall
Hyrwyddwyr Coed helpu i’w hatal rhag lledu. Daeth
rhai Hyrwyddwyr Coed â ffotograffau a chanllawiau
arolygu maen nhw wedi’u defnyddio i adnabod
rhywogaethau coed. Daeth Hyrwyddwyr Coed eraill â
barddoniaeth a ysbrydolwyd gan goed a llenyddiaeth
oedd yn annog aelodau i gymryd rhan yn y prosiect
gan ddefnyddio sgiliau eraill nad oedden nhw mor
ymestynnol yn gorfforol.
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Ffederasiwn Powys
Maldwyn
Cafodd y prosiect ei lansio yn Ffederasiwn
Powys Maldwyn wrth i fwy na 60 o aelodau
fynd i ddigwyddiad diwrnod ar Wenyn a
Choed. Cymerodd Hyrwyddwyr Coed ran
mewn ymweliad â choetir, gan adnabod coed ac
edrych ar y cedrwydd cochion ysblennydd yn
Nhre’r-llai. Hefyd cymerodd hyrwyddwyr coed
ran mewn cwis coed a gweithgaredd adnabod
dail.
Cymerodd 13 SyM ran yn y prosiect ym
Mhowys Maldwyn a phlannwyd 23 coeden o
wahanol fathau.
Mae Hyrwyddwyr Coed hefyd wedi cysylltu â
grwpiau cymunedol ac awdurdodau lleol. Maen
nhw wedi cysylltu â thirfeddianwyr i gael
caniatâd i blannu’r coed. Ymgynghorodd
Hyrwyddwyr Coed â chynghorau’r Drenewydd
a’r Trallwng yn ogystal â chynghorau eraill a
chanolfannau cymunedol neu neuaddau pentref
lleol.
Hefyd tynnodd Hyrwyddwyr Coed sylw at
bwysigrwydd Derwen Brimmon wrth ochr
Ffordd Osgoi’r Drenewydd. Roedd y dderwen
dan fygythiad gan waith adeiladu’r ffordd osgoi
newydd ond cafodd ei hachub a chafodd llwybr
y ffordd osgoi ei newid. Credir bod y dderwen
hynafol yn fwy na 500 o flynyddoedd oed.
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Ffederasiwn Clwyd
Fflint
Mae Cydgysylltydd Ffederasiwn Clwyd Fflint wedi bod yn weithgar
iawn yn y prosiect ac wedi darparu llawer o gyfleoedd i’r aelodau
gymryd rhan. Cydweithiodd yr Hyrwyddwyr Coed i blannu mwy
nag 850 o goed yn y ffederasiwn! Mae Cydgysylltydd Coed Clwyd
Fflint wedi tyfu coed o hadau ac wedi gallu cyflenwi tua 40 o goed i
aelodau SyM, gan gynnwys coed ifanc derw coesynnog, llwyfenni
llydanddail a masarn Norwy.
Hefyd cynorthwyodd aelodau Gyngor Sir y Fflint i blannu perth
newydd a choed lliwefr ym mis Mawrth 2019. Cynhaliwyd rhaglenni
plannu a gweithdai eraill ym Mrychdyn a Saltney a hefyd ar
Flaendraeth Bagillt a Glofa Bettisfield.
Mae mwy na deg SyM wedi cymryd rhan yn y prosiect o
Ffederasiwn Clwyd Fflint, aeth 36 o aelodau i’r Parti Coed ym mis
Tachwedd 2018 a chymerodd aelodau ran mewn cwis adnabod dail
gan fwynhau lluniaeth a byrbrydau â thema coed.
Yn ddiweddarach yn y prosiect, cynhaliwyd dau weithdy arall ar
gyfer y prosiect ac mae Hyrwyddwyr Coed wedi bod yn weithgar yn
y gymuned. Rhoddodd Cydgysylltydd y Ffederasiwn, Joan,
gyflwyniad yng Nghyfarfod Blynyddol Clwyd Fflint am y prosiect
coed er mwyn ennyn diddordeb newydd.

Roedd Cydgysylltydd y Ffederasiwn, Joan, hefyd yn bresennol yn Sioe Dinbych a Fflint i gynrychioli’r
prosiect. Dosbarthodd goed ifanc i blant a ymwelodd â phabell SyM. Yn ddiweddarach yn 2019
trefnwyd taith cerdded llesiant fel rhan o’r prosiect ac roedd modd i Hyrwyddwyr Coed fynd adref â
choed treftadaeth o Gymru i gartrefi aelodau SyM. Wedyn cafodd aelodau eu hannog i ddefnyddio
unrhyw flagur a dociwyd ar gyfer impio. Yn ffodus, roedd John Purchase wedi dangos i aelodau sut i
ddefnyddio technegau impio ar goed mewn cyfarfod blaenorol yn y gwanwyn.
Mae Hyrwyddwyr Coed Clwyd Fflint hefyd wedi bod yn weithgar yn y gymuned leol ac wrth feithrin
cysylltiadau. Cymerodd Swyddog Coed Sir y Fflint ran mewn dau ddiwrnod hyfforddiant ac roedd
hefyd yn siaradwr yn y Parti Coed yn 2018. Hefyd cydgysylltwyd digwyddiad plannu yn yr Wyddgrug
trwy Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a chyfrannodd yr Ymddiriedolaeth i Ddiwrnod
Hyfforddiant Perllannau y Ffederasiwn ym mis Mawrth 2019 mewn cydweithrediad â Choed Cadw, gan
ganolbwyntio ar goed ffrwythau treftadaeth o Gymru a thechnegau impio. Roedd Hyrwyddwyr Coed
hefyd yn gweithio gyda grŵp lleol Cyfeillion Blaendraeth Bagillt ar gyfer y digwyddiadau plannu yn
Hydref 2019. Cafwyd cysylltiad a chefnogaeth hefyd oddi wrth y Cyngor Cymuned, Cynghorydd Sir ac
Aelod Seneddol i geisio sicrhau cae 1.3 erw ar gyfer perllan gymunedol.
Mae Hyrwyddwyr Coed a Chydgysylltydd Ffederasiwn Clwyd Fflint wedi creu effaith barhaol o’r
prosiect coed ac wedi darparu cysylltiadau ardderchog yn y gymuned leol!
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Ffederasiwn Sir Benfro
Mae Ffederasiwn Sir Benfro wedi ysgogi
aelodau i arolygu coed yn eu cymunedau a
phwysigrwydd cadw coed.
Lansiodd Hyrwyddwyr Coed Sir Benfro y
prosiect mewn gweithdy haf. Cafodd deg
SyM eu cynrychioli wrth i 46 o aelodau
ddod i ddysgu am adnabod coed gan
ddefnyddio pecynnau arolwg OPAL,
rhwbiadau rhisgl a defnyddio celf a chrefft
i gofnodi coed.
Hefyd defnyddiodd Hyrwyddwyr Coed
faneri bach a chanfas ar gyfer arddangosfa
yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor. Y
ffocws oedd pwysigrwydd coed.
Mae Hyrwyddwyr Coed wedi cysylltu â’u
cymuned ac awdurdod lleol i ledu’r gair
am y prosiect. Cyfarfuont â’r Swyddog
Coed o Awdurdod Parc Cenedlaethol
Arfordir Sir Benfro.
Gweithiodd Hyrwyddwyr Coed gyda’r
Swyddog Coed i ganfod dau safle posibl
iddyn nhw blannu perllannau cymunedol.
Cymerodd SyM lleol ran yn hyn hefyd.

Cysylltodd Hyrwyddwyr Coed â Chynghorau Tref Aberdaugleddau a Hwlffordd a
threfnwyd cyfarfod ag un o’r Cynghorwyr Tref o Hwlffordd a chynrychiolydd o elusen
leol. Mae’r elusen yn bwriadu plannu coed coffa ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor Tref ac felly
bydd aelodau o SyM hefyd yn cydweithio i helpu’r prosiect hwn.
Tra roedd aelodau wrthi’n ymgysylltu â’r gymuned leol, mae aelodau eraill wedi bod yn
cofnodi a lanlwytho gwybodaeth i wefan OPAL. Mae aelodau eraill wedi bod yn
ymwneud â chwrs golff a chartref gofal lleol ar gyfer plannu coed.
Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd Hyrwyddwyr Coed yn gweithio gydag Ysbyty
Llwyn Helyg yn Hwlffordd i ddatblygu gardd llesiant.

12

Ffederasiwn
Morgannwg
Ym mis Mai 2018, trefnodd Cydgysylltwyr y
Ffederasiwn Ddiwrnod Hyfforddiant i
Hyrwyddwyr Coed yn Ffederasiwn Morgannwg i
lansio’r prosiect. Daeth Lizzie Stonhold o Linellau
Arfordirol Cymru yno i ddangos i’r aelodau sut y
gallan nhw ddefnyddio dulliau crefft a lluniadu i
gofnodi eu coed ac i gymryd rhan yn y prosiect.
Daeth Vicki Worsley, gwirfoddolwr gyda Choed
Cadw, yno hefyd i holi’r aelodau am rywogaethau
coed. Cafodd mwy na 25 o SyM o Ffederasiwn
Morgannwg eu cynrychioli yn y diwrnod
hyfforddiant.
Wedyn aeth SyM ymlaen i gysylltu â’u cynghorau
ac awdurdodau lleol i roi diweddariad iddynt ar y
prosiect. Mae SyM Bryncoch yn arbennig wedi bod
mewn cysylltiad â grwpiau cymunedol ac ysgol
leol. Adroddodd dau Gydgysylltydd y Ffederasiwn
i’w cynghorau yng Nghastell-nedd Port Talbot ac
Abertawe am y prosiect.
Yng Ngwanwyn 2020, roedd Ffederasiwn
Morgannwg yn dal i ymwneud â phlannu coed.
Cynhaliwyd tri phrosiect plannu coed yng Ngardd
Gymunedol Abertawe - Clydach, Seaview Green
Space Group a Vetch Community Garden. Roedd
Hyrwyddwyr Coed hefyd yn gweithio gydag ysgol
gynradd leol ym Mlaengwrach i blannu 4 coeden
geirios mewn cae ysgol.
Hefyd mae Hyrwyddwr Coed o SyM Llangrallo
wedi bod yn plannu a chofnodi coed yn ei gardd.
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Ffederasiwn Clwyd Dinbych
Mae SyM Ysbyty Ifan yng Nghlwyd
Dinbych wedi bod yn weithgar iawn
gyda’r prosiect ac yn cysylltu â grwpiau
cymunedol lleol. Gweithiodd SyM
Ysbyty Ifan gyda’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol i blannu derwen 6
throedfedd gyda phlant ysgol ac aelodau
o’r gymuned leol.
Mae Cydgysylltwyr Ffederasiwn Clwyd
Dinbych wedi trefnu teithiau cerdded
penodol i ganfod a chofnodi coed yng
Ngerddi Bodnant ac Eglwys Bach. Maen
nhw hefyd wedi ymwneud â theithiau
cerdded tywysedig ym Mhwllglas gydag
Iwan Edwards o S4C i drafod gwahanol
rywogaethau coed. Mae Hyrwyddwyr
Coed wedi bod yn defnyddio eu
pecynnau arolwg OPAL ar y teithiau
cerdded hyn i ganfod a chofnodi coed.
At hynny ymddangosodd SyM Ysbyty
Ifan ar Heno, rhaglen deledu ar S4C i
drafod eu rhan yn y prosiect. Hefyd
dangosasant y goeden roedden nhw
wedi’i henwebu ar gyfer cystadleuaeth
Coed Cadw, Coeden y Flwyddyn.
Cawsant £500 am enwebu coeden.
Yn ddiweddarach yn haf 2019, cyfarfu
aelodau yn Nrysfa Dyffryn Conwy ar
gyfer taith gerdded dywysedig. Roedd
teithiau cerdded tywysedig yng
Nghlwyd Dinbych yn boblogaidd
ymysg yr aelodau a hefyd yn galluogi
cydgysylltwyr i gynnwys ffordd wahanol
o gael aelodau i gymryd rhan yn y
prosiect.
Hefyd mae SyM Llai wedi plannu coed
fel rhan o’r prosiect. Gweithiodd aelodau
gydag Eglwys Blwyf Sant Martin o
Tours, Llai, i blannu coeden yn y
fynwent. Cymerodd dwy o aelodau
hynaf y sefydliad ran.
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Ffederasiwn Clwyd Dinbych
Mae SyM Llanelwy wedi bod yn weithgar iawn gyda’r
prosiect ac wrth gysylltu â grwpiau cymunedol lleol.
Cymerodd un deg pedwar o aelodau’r sefydliad ran dros
gyfnod y prosiect.
Ym mis Ionawr 2019, gwirfoddolodd un Hyrwyddwr
Coed i gydgysylltu’r prosiect ar gyfer SyM ac yna trefnodd
gyfarfod â chydgysylltwyr eraill a llywyddion i benderfynu
ar ffordd ymlaen. Roedd hwn yn gam pwysig i’r prosiect
oherwydd yn ddiweddarach byddai’n cynnig cyfleoedd i
aelodau o wahanol SyM gymryd rhan ac i SyM rannu
syniadau ynghylch eu rhan nhw.
Trefnodd yr Hyrwyddwr Coed Maureen ddiwrnodau
gweithredu a chyfarfodydd i drafod y prosiect a rhoddodd
becynnau arolwg OPAL i aelodau er mwyn iddyn nhw
gofnodi coed. Cynhaliwyd diwrnod gweithredu yn
ddiweddarach i gynorthwyo aelodau gyda’r gwaith o
gofnodi coed a gwahoddwyd siaradwyr hefyd. Trefnodd
Hyrwyddwyr Coed werthiannau bisgedi a chacennau i
godi arian i brynu coed ar gyfer gerddi aelodau.
Yn ddiweddarach cyfarfu Hyrwyddwyr Coed â’r cyn
Aelod Seneddol Chris Ruane ym mis Mawrth 2019 i drafod
y prosiect a rhan SyM ynddo. Esboniasant ran SyM yn y
prosiect, y newid yn yr hinsawdd a’r ymgyrch
“Dangoswch y Cariad”, a phwysasant ar Mr Ruane i lobïo i
leihau allyriadau CO2 Prydain cyn 2050.
Yn ddiweddarach cyfarfu Hyrwyddwyr Coed â grŵp
Brownies lleol i roi sgwrs am goed. Hefyd perfformiodd y
Brownies ddrama wedi’i seilio ar y gerdd yr oedd Maureen
wedi’i chyfansoddi ar gyfer y prosiect.

Prynodd Hyrwyddwyr Coed 8 coeden oddi wrth Goed Cadw, a blannwyd yng ngerddi aelodau. Roedd
yr Hyrwyddwr Coed Maureen hefyd wedi ysgrifennu at y Cyngor i roi diweddariad iddo ar y prosiect ac
i wneud cais am sesiwn plannu coed gyda’r Brownies. Roedd Maureen hefyd wedi ymwneud â’r Eglwys
Blwyf leol yn Llanelwy. Cafwyd arddangosiad ar ran SyM yn y prosiect mewn digwyddiad croeso a
gynhaliwyd gan yr Eglwys ym mis Mehefin 2019.
Ym mis Tachwedd 2019, gweithiodd SyM Llanelwy gyda Grŵp Amgylcheddol Afon Elwy i blannu 28 o
goed ar hyd glannau afon Elwy. Hefyd ymrwymodd SyM i helpu’r grŵp gyda’i brosiectau cymunedol yn
2020.
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Ffederasiwn Powys Brycheiniog
Mae 20 cyfarfod wedi cael eu neilltuo i’r
prosiect coed. Cafwyd llawer o waith crefft a
phlannu coed ym Mhowys Brycheiniog i gael
aelodau i gymryd rhan.
Mae SyM Llangynidr wedi bod wrthi’n brysur
yn mabwysiadu a monitro coed yn ystod y
prosiect. Mae’n cynnal cyfarfodydd rheolaidd
i drafod sut y gall gymryd rhan yn y prosiect.
Mae Hyrwyddwyr Coed wedi cymryd rhan
mewn prynhawniau crefft i wneud dail a
hefyd wedi cyfarfod â chynrychiolydd o’r
Ymddiriedolaeth Gamlas leol i ganfod
safleoedd plannu posibl ar hyd Camlas Sir
Fynwy a Brycheiniog. Yn ddiweddarach
codasant arwyddion i arddangos logos
FfCSyM-Cymru a Choed Cadw wrth ochr y
coed a blannwyd. Yn ddiweddarach cafodd y
stori hon sylw yn y wasg genedlaethol yn y
Daily Mail ym mis Tachwedd 2019. Plannodd
SyM 15 o goed cyll a cherddin oddi wrth
Goed Cadw.
Cynhaliodd SyM Bwlch a Cathedine
gyfarfodydd rheolaidd, a gyda 7 Hyrwyddwr
Coed yn cymryd rhan maent wedi cynnal
prynhawniau crefft, sesiynau mesur a
chofnodi coed a gweithgareddau plannu coed.
Mae Cydgysylltwyr Ffederasiwn Powys
Brycheiniog hefyd wedi ymweld â grwpiau
SyM eraill i siarad am y prosiect. Mae Bwlch a
Cathedine wedi plannu tua 30 o goed ac mae
aelodau hefyd wedi cysylltu â Chyngor Sir
Powys a’r Cyngor Cymuned lleol i roi
diweddariad iddynt ar eu rhan yn y prosiect.
Hefyd trefnodd Cydgysylltwyr y Ffederasiwn
arddangosfa o grefftau a wnaed gan aelodau
ac arddangosasant wybodaeth am y Prosiect
Coed. Cafwyd gwibdaith haf i aelodau fynd i
ardd goed i edrych ar goed, a chafodd thema
coed ei chynnwys yng nghystadlaethau Sioe’r
Sir gan ddefnyddio ‘Gwenyn a Choed'.
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Ffederasiwn Ceredigion
Ffederasiwn Ceredigion oedd un o’r
ffederasiynau cyntaf i drefnu eu diwrnod
hyfforddiant i Hyrwyddwyr Coed gymryd rhan
yn y prosiect. Daeth 32 o hyrwyddwyr coed o
SyM o bob cwr o’r Ffederasiwn i’r diwrnod
hyfforddiant gyda’r siaradwyr Dafydd Fryer,
Pensaer Coed Trefol gyda Cyfoeth Naturiol
Cymru a Gareth Coles, Cyfarwyddwr
Celfyddydau Gwirfoddol Cymru. Rhoddwyd
pecyn y prosiect a phecyn arolwg coed OPAL i
bob un o’r 43 SyM yn y Ffederasiwn a chawsant
eu gwahodd i ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn
ddiweddarach yn y flwyddyn.
Roedd yr Hyrwyddwyr Coed yn gweld ar
unwaith pa mor bwysig oedd cofnodi ac arolygu
coed ac aeth rhai aelodau yn ôl i Goedwig y
Jiwbilî i gofnodi coed a blannwyd yn wreiddiol
gan aelodau o SyM.
Ym mis Mehefin 2018, aeth mwy na 50 o
aelodau ar daith gerdded dywysedig ym
Mhencefn Drysgol, Tregaron. Dros y
flwyddyn ddiwethaf, mae’r teulu wedi plannu
mwy na 50 mil o goed ar y fferm a
mwynhaodd yr aelodau daith dywysedig gydag
Ymgynghorydd Coedwigaeth.
Mae Hyrwyddwyr Coed wedi gwahodd
arbenigwyr ar goed i siarad ar thema coed
mewn cyfarfodydd i’r ffederasiwn. Hefyd
sefydlodd Hyrwyddwyr Coed glwb crefftau i
wau 43 o adar i gynrychioli’r 43 SyM yng
Ngheredigion.
Mae aelodau hefyd wedi ymwneud â
ffotograffiaeth. Yr her oedd tynnu ffotograffau
o goed trwy’r tymhorau ar gyfer calendr 2021.

Gweithiodd aelodau SyM ym Mhenparcau gydag Ysgol Plascrug i blannu 100 o goed. Gweithiodd aelodau
o SyM Tregaron mewn partneriaeth ag Ysgol Henry Richards i blannu 300 o goed i greu man i fywyd
gwyllt ar waelod y cae. Mae rhai SyM wedi bod yn plannu coed fel rhan o’u dathliadau pen-blwydd.
Yn Haf 2019, aeth 43 o aelodau ar y daith gerdded dywysedig yn Llanilar. Gwrandawodd yr
ar dywysydd yn siarad am hanes Llanilar a daeth ail siaradwr yno o Goed Cadw.

aelodau
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Ffederasiwn Sir Gâr
Cynhaliodd Ffederasiwn Sir Gâr fwy nag 16 o
ddiwrnodau hyfforddiant a gweithdai ar gyfer y
prosiect. Cymerodd 18 SyM ran yn y prosiect
trwy blannu ac arsylwi ar goed, mynd ar deithiau
cerdded, cysylltu â grwpiau cymunedol lleol neu
grefftio eitemau ar thema coed.
Rhoddwyd y newyddion diweddaraf i SyM trwy
gylchlythyrau i’r ffederasiwn oddi wrth
Gydgysylltwyr y Ffederasiwn. Anfonwyd
cylchlythyrau 3 neu 4 gwaith y flwyddyn i
adrodd ar ddigwyddiadau, cyfarfodydd,
gweithdai a theithiau cerdded oedd wedi cael eu
trefnu yn y ffederasiwn. Hefyd gwahoddwyd
SyM i adrodd ar eu llwyddiant a hysbysebu
unrhyw ddigwyddiadau arfaethedig.

Mae SyM yn Ffederasiwn Sir Gâr wedi bod yn cymryd rhan
mewn gwaith plannu coed. Plannodd aelodau 1,341 o goed i
gyd, y cyfraniad mwyaf i’r prosiect cyfan yng Nghymru.
Rhagorodd hyn ar ei darged o 1,200 – sef plannu un goeden
am bob aelod yn y ffederasiwn. Mae SyM Llanboidy,
Llansaint, Pum Heol, Glandwr, Llansteffan a Trapp i gyd
wedi trefnu gweithdai plannu. Anogodd Cydgysylltwyr y
Ffederasiwn Hyrwyddwyr Coed i blannu coed enghreifftiol.
Mae cymysgedd o Dderw, Castanwydd, Coed Eirin a Choed
Ceirios wedi cael eu plannu gan aelodau. Plannodd
Hyrwyddwyr 8 coed derwen o gwmpas tref Caerfyrddin.
Roedd Cydgysylltwyr y Ffederasiwn hefyd wrth law i helpu
SyM gyda lanlwytho data ac mae’r rhan fwyaf o SyM wedi
mabwysiadu a monitro coed. Hefyd roedd modd i
Hyrwyddwyr Coed fynd i weithdy lle rhoddwyd
cyfarwyddyd ar lanlwytho data a chafwyd trafodaethau ar
gyfer y prosiect a sut yr oedd SyM wedi cymryd rhan ym
mis Mawrth 2019. Gweithiodd Cydgysylltwyr Gwirfoddol y
Ffederasiwn yn galed i sicrhau bod SyM â’r sgiliau iawn i
fewnbynnu data ar gronfeydd data Treezilla ac OPAL.

Bu Cydgysylltwyr y Ffederasiwn yn annog SyM i gymryd rhan trwy fabwysiadu a monitro coed ond
hefyd esboniasant wrth Hyrwyddwyr Coed y gellid gwneud hyn trwy dynnu ffotograffau o goed. SyM
Llanboidy yn arbennig oedd un SyM a gyflawnodd waith ffotograffiaeth ar thema coed a chymerodd SyM
Llannon a Llansaint hefyd ran mewn gwaith tynnu ffotograffau o goed. Wedyn cafodd y syniad hwn ei
droi’n gystadleuaeth ffotograffiaeth coed ledled y wlad, sef "Never Seen It From that Angle Before".
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Cafodd y ffederasiwn 100 o gynigion o ffederasiynau ym mhob rhan o Gymru.

Ffederasiwn Sir Gâr
Roedd Hyrwyddwyr Coed yn Ffederasiwn Sir Gâr yn awyddus i
ledu’r gair am y prosiect yn y gymuned leol. Mwynhaodd
Hyrwyddwyr Coed brynhawn plannu yn Ysgol Uwchradd y
Frenhines Elisabeth i blannu Coeden Geirios Royal Burgundy i
ddathlu’r berthynas weithio agos rhwng SyM a’r ysgol.
Ni fu cysylltiadau ag ysgolion a grwpiau plant yn brin yn Sir Gâr.
Ym mis Tachwedd 2018, cymerodd SyM Glandwr ran yn y gwaith o
blannu gwrych ffrwytho 45 metr o hyd oddi wrth Goed Cadw gyda
chymorth plant ysgol lleol a Geidiaid, Brownies a Rainbows
Cymunedol. Mae llawer o SyM wedi plannu coed i ddathlu eu penblwyddi ac mae rhai hefyd wedi plannu coed yn eu gerddi.
Daeth Maer Tref Caerfyrddin at SyM mewn ymateb i’r Prosiect Coed
a cheisiodd weithio gyda SyM i blannu mwy o goed yn nhref
Caerfyrddin a’r cyffiniau. Ym mis Mawrth 2019 cyfarfu Anne
Halborg a Julie Jolliffee â Maer presennol a chyn Faer tref
Caerfyrddin i blannu derwen mes di-goes ym mharc Caerfyrddin a
chastanwydden y meirch yn y Fynwent. Cafwyd adroddiad ar hyn
ym mhapur newydd y Carmarthen Journal. Roedd Cydgysylltwyr y
Ffederasiwn hefyd wedi cysylltu â’r Aelod Seneddol dros Lanelli, Nia
Griffith.
Plannodd aelodau o SyM San Clêr 30 o goed gan gynnwys gwrych
blodeuo ar un o feysydd chwarae’r dref. Hefyd ymddangosodd
aelodau ar BBC Radio Wales ar gyfer cyfweliad â’r rhaglen Country
Focus ym mis Ionawr 2019.
Cydweithiodd Cydgysylltwyr y Ffederasiwn, SyM Hendy-gwyn ar
Daf a lleianod Abaty’r Groes Sanctaidd i blannu 426 o lasbrennau digangen a ddarparwyd gan Goed Cadw ym mis Mawrth 2019.
Plannodd y grŵp becyn bywyd gwyllt mawr. Plannodd SyM
Llansaint hefyd 30 o lasbrennau di-gangen oddi wrth Goed Cadw ar
gyfer ei ben-blwydd. Roedd SyM Salem hefyd wedi plannu coeden
enghreifftiol ym Mynwent Llandeilo.
Yn ogystal â’r gystadleuaeth ffotograffiaeth, cynhaliodd y ffederasiwn
gystadleuaeth deilen wedi’i chrefftio. Roedd Cydgysylltwyr y
Ffederasiwn eisiau darparu amrywiaeth o wahanol ffyrdd i’r aelodau
gymryd rhan yn y prosiect.

Defnyddiodd aelodau ffotograffiaeth fel ffordd o gofnodi coed a thynnu lluniau ohonyn nhw trwy’r
tymhorau. Yn y gweithdy ar fewnbynnu data ym mis Mawrth 2019, roedd Cydgysylltwyr y Ffederasiwn
wedi paratoi pecynnau crefft bach y gallai Hyrwyddwyr Coed eu prynu i wneud botymau Dorset wedi’u
hysbrydoli gan goed. Gallai Hyrwyddwyr Coed ddilyn y patrwm yr oedd Hyrwyddwyr Coed wedi’i
ddefnyddio ym Mhowys Maesyfed. Creodd aelodau eitemau megis adar a bywyd gwyllt.
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Ffederasiwn Gwynedd Caernarfon
Gwahoddwyd Hyrwyddwyr Coed i ddau
gyfarfod i ddathlu dechrau’r prosiect ym
Mhwllheli a Phenmaenmawr. Gwahoddodd
Cydgysylltwyr y Ffederasiwn ddau aelod i
gynrychioli pob SyM yng Ngwynedd
Caernarfon. Roedd y siaradwyr yn cynnwys
y Swyddog Bioamrywiaeth Lea Connolly a
Kirsten Manley o Goed Cadw. Yn
ddiweddarach yn y prosiect, cynhaliwyd
teithiau cerdded yn Llanberis i ymweld â
choetir hynafol a chafodd y grŵp ei dywys
gan Bob Griffiths, Warden Cefn Gwlad
gyda Chyngor Gwynedd, a Lea Connelly.
Edrychodd Hyrwyddwyr Coed ar y mathau
o goed a bywyd gwyllt a thrafodasant
ymdrechion i warchod y safle. Aeth Lea a
Bob ar ail daith gerdded yn Nhremadog.

Mae 12 SyM wedi cymryd rhan mewn gwneud cais am
becynnau coed am ddim oddi wrth Goed Cadw. Hefyd
gwnaethpwyd cysylltiadau â dwy ysgol gynradd ar
gyfer digwyddiadau plannu yn 2020. Mae mwy na 500
o goed wedi cael eu plannu i gyd.
Mae aelodau hefyd wedi bod yn awyddus i hyrwyddo’r
prosiect trwy grefftau. Coed oedd thema’r sioe grefftau
flynyddol yn 2019 a chafwyd llawer o gynigion yn yr
adran crefftau llaw wedi’u seilio ar ddyluniadau coed.
Roedd SyM Arfon wedi gwau adar a fydd yn cael eu
harddangos yn Llyfrgell Caernarfon yng Ngwanwyn
2020.
Mae Cydgysylltwyr y Ffederasiwn wedi gweithio’n
galed i sicrhau y caiff y prosiect ei ledu ar draws y
ffederasiwn i gyd. Cynhaliwyd cyfarfodydd ac
ymwelodd Cydgysylltwyr y Ffederasiwn â SyM eraill i
hyrwyddo’r prosiect. Roedd Cydgysylltwyr y
Ffederasiwn yn gweld pa mor bwysig oedd ceisio
cynnwys aelodau mewn ffyrdd amrywiol - nid dim
ond plannu coed! Gwnaethant yn siŵr bod
Hyrwyddwyr Coed yn deall pa mor bwysig yw cadw a
gwarchod coed yng Ngwynedd Caernarfon.
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Ffederasiwn Powys Maesyfed
Lansiodd Ffederasiwn Powys Maesyfed y Prosiect
Coed ym mis Mawrth 2018 gyda Gweithdy
Hyfforddiant yng Nghanolfan Gymunedol y
Groes. Daeth y siaradwyr Sam Milner o Cyfoeth
Naturiol Cymru, Clare Morgan o Goed Cadw ac
Elizabeth Stonhold o brosiect Creu ar y Cyd yno i
roi eu harbenigedd ar sut y gallai aelodau gymryd
rhan. Mwynhaodd yr aelodau edrych ar sut i
gymryd rhan gyda chrefftau a thrafodasant eu
syniadau ar gyfer y prosiect.

Mae Hyrwyddwyr Coed wedi cymryd rhan mewn
arolwg o rywogaethau coed yng ngerddi aelodau.
Roedd Hyrwyddwyr Coed hefyd yn pryderu am
goed trefol yn eu cymunedau lleol ac maen nhw
wedi bod mewn cysylltiad ag Aelodau Seneddol ac
awdurdodau lleol.

Yn ddiweddarach cynhaliwyd ail Ddiwrnod
Hyfforddiant ym mis Mawrth 2019 i aelodau
rannu syniadau. Mwynhaodd yr aelodau gwis ar
thema coed a hefyd trafodasant sut yr oedd eu
SyM wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect a
beth oedd eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Nid oedd doniau o ran crefftau’n brin ym
Mhowys Maesyfed wrth i Melanie Ensor o SyM
Nantmel wneud sach cefn wedi’i ysbrydoli gan
goeden a blannwyd i ddathlu pen-blwydd
FfCSyM yn 90 oed yn Eglwys Llandeglau.
Cafodd blaen y sach cefn ei greu gan ddefnyddio
dull clytwaith â phapur a chafodd y goeden ei
gosod arno trwy ddull appliqué. Cafodd y cyfan ei
gwiltio er mwyn rhoi manylion y brics ar yr
eglwys a manylion yr awyr a’r bryn. Denim wedi’i
ailgylchu o sgert yw’r ffabrig ar gyfer cefn y sach.
Cymerodd aelodau ran hefyd mewn creu 'Inchies' i’w hychwanegu at goeden wedi’i pheintio (a welir ar
frig y dudalen). Cyfarfu aelodau mewn gweithdai i greu 'Inchies' ac wedyn cafodd yr 'Inchie Tree' ei
throi’n gerdyn cyfarch.
Creodd yr Hyrwyddwr Coed Rene Morris o SyM Stowe & Stanage batrwm bathodyn coeden i
hyrwyddwyr coed ei ddilyn. Cymerodd aelodau ran mewn creu bathodynnau coed mewn gweithdy
crefft. Mae’r patrwm bathodyn ar gael i’r holl hyrwyddwyr coed ei ddefnyddio. Ochr yn ochr â hyn,
cymerodd Hyrwyddwyr Coed ran hefyd mewn creu crogluniau ar thema coed i gynrychioli’r prosiect.
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Ffederasiwn Gwynedd Meirionnydd
Mae Cydgysylltwyr y Ffederasiwn yng
Ngwynedd Meirionnydd wedi gweithio’n
ddiflino i ledu’r gair am warchod a chadw
coed trefol ym Meirionnydd. Er mai
gwledig yw llawer o’r ardaloedd yn y
ffederasiwn, gwnaethant yn siŵr eu bod
yn gweithio’n galed i greu effaith yn y
trefi ac ardaloedd trefol eraill.
Roedd dau Gydgysylltydd y Ffederasiwn
yn gweld pa mor bwysig oedd plannu
coed ac ymgysylltu â’r gymuned leol i
ledu’r gair.
Dros gyfnod y prosiect, roedd
Cydgysylltwyr y Ffederasiwn wedi trefnu
5 gweithdy wedi’u neilltuo i’r prosiect ac
mae SyM Llanuwchllyn yn arbennig wedi
bod yn weithgar iawn.
Yng Ngwanwyn 2019, gweithiodd SyM
Llanuwchllyn gydag Ysgol OM Edwards ar
brosiect plannu coed cymunedol. Ar ôl dod o
hyd i safle plannu addas a gwneud cais
llwyddiannus i Goed Cadw, cafodd y grŵp 105
o goed mewn pecyn coed cynhaeaf lliwgar.
Plannwyd y coed ar hyd ochrau llwybr troed yn
ymyl yr orsaf reilffordd, ac maen nhw i gyd yn
goed sy’n dwyn ffrwythau ac aeron er mwyn
denu bywyd gwyllt. Bydd y coed yn cael eu
monitro gan blant yr ysgol a’r Eco-bwyllgor.
Hefyd trefnodd Cydgysylltwyr y Ffederasiwn o
SyM Llanuwchllyn daith gerdded coed gyda
Chyngor Gwynedd yn Abermaw. Mae
Hyrwyddwyr Coed yn eu SyM lleol wedi bod
yn mabwysiadu a monitro coed.
Yn ddiweddarach yn y prosiect, daeth Cydgysylltwyr y Ffederasiwn i wybod am fygythiadau i goed lleol.
Mae Cydgysylltwyr y Ffederasiwn wedi bod yn brwydro yn erbyn torri 275 o goed o gwmpas Llyn Tegid.
Gwnaethant yn siŵr, pe bai’r coed yn cael eu cwympo, y byddent eisiau bod yn rhan o’r broses ailblannu.
Roedd y cysylltiad â’r gymuned wedi ymestyn hefyd i Stryd Fawr y Bala gan fod Cydgysylltwyr y
Ffederasiwn wedi cysylltu â masnachwyr er mwyn gofyn iddyn nhw arddangos arwydd Coed Cadw “We
Love Street Trees”. Hefyd trafodasant y prosiect gyda’r masnachwyr ac esbonio pwysigrwydd coed ar y
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stryd fawr.

Prosiect Coed FfCSyM-Cymru yn y gymuned

Dros gyfnod y prosiect, mae SyM wedi bod
wrthi’n brysur yn cysylltu â’u hawdurdodau lleol ac
ymgysylltu â grwpiau yn eu cymunedau. Un o brif
nodau’r prosiect oedd ymgysylltu â’r gymuned leol
i dynnu sylw at bwysigrwydd cadw, gwarchod a
phlannu coed trefol. Ysgrifennodd rhai SyM at
awdurdodau lleol a chynhaliodd eraill
ddigwyddiadau plannu gyda grwpiau cymunedol.
Â phwy mae’r Ffederasiynau wedi ymgysylltu?

Federasiwn Ceredigion
Ysgol Plascrug
Ysgol Henry Richards
Coed Cadw
Russell Horsey - Coedwigwr Trefol
Phil Morgan - Ymgynghorydd Coedwigaeth
Celfyddydau Gwirfoddol Cymru
Dafydd Fryer - Pensaer Coed Trefol
Andy Peters - Ymgynghorydd Coedwigaeth

Ffederasiwn Powys Maesyfed
Cyfoeth Naturiol Cymru
Coed Cadw
Celfyddydau Gwirfoddol Cymru
Cyngor Cymunedol
Cyngor Sir
Canolfan Arddio Lleol
Cylch Chwarae Lleol
Linellau Arfordirol Cymru

Federasiwn Sir Gâr
Brownies, Guides a Rainbows
Ysgol Uwchradd QE
Cyngor Tref Caerfyrddin
Abaty Croes Sanctaidd
Brecon Carreg
BBC Radio Cymru
Ysgol Lleol yn Laugharne
Nia Griffith AS
Coed Cadw
Canolfan Cymunedol
Grwp Clytwaith a Chwiltio
Pwyllgor Lleol a Chymdeithas Chwaraeon Llansteffan (Rygbi a Chriced)
Ysgol Gyfun Emlyn
Cyngor Sir
Maer a Chyn Faer Tref Caerfyrddin

Ffederasiwn Powys Brycheiniog
Glandŵr Cymru
Cyngor Cymunedol
Cyngor Sir Powys
Coed Cadw
Ymddangosiad yn The Daily Mail
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Ffederasiwn Sir Benfro
Swyddog Coed o Parc Cenedlaethol Arfordir
Penfro
Cyngor Tref Hwlffordd a Milford
Sandy Bears - Elusen lleol

Ffederasiwn Gwent
Ysbyty Gofal Critigol Newydd
Ysgol Caldicott

Ffederaiswn Clwyd Fflint
Swyddog Coed Sir Fflint
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Coed Cadw
Friends of Begillt Foreshore
John Purchase - Parc Wepre
Cyngor Cymunedol
Cynghorydd Sir
AS Lleol
Prosiect Adfer Perllannau Gogledd-ddwyrain
Cymru

Ffederasiwn Gwynedd Merionnydd
Cyfoeth Naturiol Cymru
Coed Cadw
Russell Horsey - Pensaer Coed Trefol
Masnachwyr ar Stryd Fawr Bala
Ysgol OM Edwards

Ffederasiwn Powys Maldwyn
Cyngor Tref y Drenewydd a'r Trallwng
Cyngor Cymunedol
Canolfan Cymunedol
Neuadd Y Pentref
Aelodau Seneddol

Ffederaiswn Clwyd Dinbych
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
S4C
Grŵp Brownie Lleol
Grŵp Amgylcheddol Afon Elwy
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
Coed Cadw
AS Dyffryn Clwyd
Eglwys Blwyf Sant Martin o Tours, Llai

Ffederasiwn Gwynedd Caernarfon
Coed Cadw
Bob Griffith - Cyngor Gwynedd
Lea Connolly- Cyngor Gwynedd

Ffederasiwn Morgannwg
Ysgol Cymunedol Blaengwrach
Cyngor Castell-Nedd Port Talbot
Cyngor Abertawe
Prosiect Cymunedol Mannau Gwyrdd
Abertawe
Ysgol Blaenhonddan

Ffederasiwn Sir Fôn
North Wales Chronicle
Albert Owen
Maer Tref
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyngor Sir Ynys Môn
Ysgol Gyfun Llangefni
Gerddi Treborth Ysgol Cymunedol
Llanfairpwll
Tiwtoriaid Celf a Darlunio Lleol
Priory & Dovecote at Penmon
Gerddi Cadnant
Swtan Cottage
Fforum Gelf Ynys Môn
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Partneriaid y Prosiect
Rydym ni wedi cael cefnogaeth anhygoel gan ein partneriaid yn y
prosiect. Maen nhw wedi bod yn bresennol yng nghyfarfodydd ein
Pwyllgor Llywio a hefyd wedi cefnogi’r prosiect ac aelodau SyM
bob cam o’r ffordd. Roedd cyfarfodydd y Pwyllgor Llywio yn
gyfleoedd i dîm FfCSyM-Cymru adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Llywio
ar y prosiect a rhoi diweddariad ar unrhyw gyfraniad newydd gan
aelodau. Roedden nhw hefyd yn gyfle i FfCSyM-Cymru ofyn am
gyngor ar broblemau cysylltiedig â’r prosiect a rhannu pryderon a
chwestiynau aelodau. Cynhaliwyd cyfarfodydd y Pwyllgor Llywio
bob ychydig o fisoedd ac roedd dau Gydgysylltydd Ffederasiynau
hefyd yn aelodau o’r pwyllgor.
Roedd cynrychiolwyr yn bresennol yn y Diwrnod Hyfforddiant
cyntaf i Wirfoddolwyr Ffederasiynau i rannu eu gwybodaeth a’u
doethineb gyda Chydgysylltwyr Ffederasiynau a hefyd i rannu’r
adnoddau a’r offer oedd ar gael ar gyfer y prosiect. Roedd modd i
aelodau ddefnyddio adnoddau o OPAL a Treezilla i gofnodi eu coed
a rhestru’r rhywogaethau coed a ganfuon nhw fel rhan o’r prosiect.
Roedd gan aelodau ddiddordeb yn y ffordd y byddai Treezilla yn eu
galluogi i ganfod gwerth ariannol y coed yr oedden nhw’n eu
cofnodi. Roedd modd hefyd iddyn nhw gael gwybodaeth oddi wrth
CNC a Choed Cadw am werth coed trefol a’r mathau o becynnau
coed y gallen nhw eu harchebu fel grwpiau cymunedol oddi wrth
Goed Cadw. Dysgodd yr aelodau sut y gallen nhw gofnodi eu rhan
yn y prosiect gan ddefnyddio celf a chrefft o enghreifftiau a
ddangoswyd gan Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru.
Roedd partneriaid y prosiect hefyd ar gael i gynghori SyM lleol ar
goed. Mae aelodau wedi bod yn ffodus wrth lwyddo gyda llawer o
geisiadau am becynnau coed am ddim oddi wrth Goed Cadw ac
wrth gofnodi coed gan ddefnyddio gwefannau Treezilla ac OPAL.
Cafodd ffederasiynau gopïau o adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru
‘Gorchudd Coed yn Nhrefi a Dinasoedd Cymru’ er mwyn cael
gwybodaeth ac ystadegau ychwanegol. Defnyddiodd rhai
Cydgysylltwyr Ffederasiynau y copïau ar gyfer trafodaethau yn eu
cyfarfodydd neu i greu posteri. Cafodd pob ffederasiwn un o
Becynnau Coed Stryd Coed Cadw.
Rydym ni’n ddiolchgar iawn am yr holl gymorth a chyngor a
gawsom gan bartneriaid y prosiect!
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Partneriaid y Prosiect
“Mae aelodau SyM ar draws Cymru wir wedi ymroi
i’r prosiect hwn er mwyn gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol i goed yng Nghymru. Mae mwy na
6,000 o goed wedi cael eu plannu a, chan ddefnyddio
sgiliau newydd eu meithrin, mae bron yr un nifer o
goed wedi cael eu harolygu. Er bod y prosiect wedi
dod i ben, mae’n rhaid i bawb ohonom a gymerodd
ran ynddo ymdrechu i roi cyfleoedd i aelodau barhau
â’u ‘taith coed’ er enghraifft trwy eu gwylio’n tyfu a
gwirio eu hiechyd.”
Dr David Slawson (Cyfarwyddwr OPAL, Imperial
College London).

“Mae wedi bod yn bleser cefnogi’r prosiect gwerthfawr
hwn. Mae brwdfrydedd staff FfCSyM a’r cydgysylltwyr
gwirfoddol wedi bod yn syfrdanol, mae’r creadigrwydd
ar thema coed wedi bod yn ysbrydoliaeth a bydd y data
a gasglwyd yn helpu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer
datblygiadau yn y dyfodol. Gwyddoniaeth dinasyddion
ar waith go iawn. Rydym ni’n gobeithio bod y rhai a
gymerodd ran yn teimlo wedi’u grymuso i barhau â’r
gwaith da ac i ddal i gyfrannu fel y gallwn ni i gyd
gydweithio i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a
natur. Diolch i Gronfa Dreftadaeth y Loteri
Genedlaethol am eu cymorth ariannol."
John Briggs, Cynghorydd Arbenigol Tirweddau, a
Clare Southard, Cynghorydd Arbenigol Cyllid
Strategol, Cyfoeth Naturiol Cymru

"Roedd yn bleser bod yn rhan o Grŵp Llywio
prosiect treftadaeth naturiol coed trefol FfCSyMCymru. Yn benodol, roedd yr amrywiaeth fawr o
weithgareddau creadigol a gyflawnwyd yn ystod y
prosiect, o gelfyddydau gweledol a chrefftau i
farddoniaeth a cherddoriaeth, yn dangos, mewn
ffordd wych, pŵer y pwnc i ysbrydoli, ac ymateb
brwdfrydig yr aelodau."
Gareth Coles, Cyfarwyddwr Celfyddydau
Gwirfoddol Cymru
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Arolwg Coed Gerddi a Strydoedd
Yn hydref 2019, cafodd aelodau SyM eu Harolygon Coed Gerddi a Strydoedd. Defnyddiodd aelodau
eu harolygon i gofnodi pa goed sydd ganddyn nhw yn eu gerddi a’u strydoedd a gallen nhw gwblhau’r
arolwg fel aelod unigol neu fel SyM. Roedd yr arolwg yn llwyddiannus iawn a chymerodd y rhan
fwyaf o ffederasiynau ran. Nod yr arolwg oedd tynnu sylw at nifer y gwahanol rywogaethau o goed
yng ngerddi a strydoedd aelodau ac at elfen drefol y prosiect. Roedd modd i aelodau barhau i gofnodi
mwy o fanylion am y coed hyn gan ddefnyddio gwefannau OPAL a Treezilla.
Roedd canlyniadau’r Arolwg yn cynnwys:
4876 o goed
Cymerodd 59 o SyM ran
Cwblhawyd 118 o arolygon
Cofnodwyd tua 91 o wahanol rywogaethau o goed
Mae canlyniadau’r arolwg wedi cael eu dadansoddi a’u rhannu’n ffederasiynau. Mae’r 5 rhywogaeth a
gofnodwyd fwyaf wedi cael eu rhoi i mewn i graff fel y gellir cymharu’r canlyniadau â ffederasiynau
eraill a gymerodd ran.

Rhywogaeth fwyaf poblogaidd - Helygen
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar
y graff) – Castanwydden, Pinwydden yr
Alban, Llawryf, Olewydden, Bedwen
Arian, Merywen.
Ffaith – Cofnododd SyM Llanfair PG 60 o
Gedrwydd Coch yn unig!

Rhywogaeth fwyaf poblogaidd - Derwen
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar
y graff) – Coeden Gwins, Castanwydden,
Ysgawen.
Ffaith – Cofnododd SyM Pen-y-fai 51 o
rywogaethau gwahanol o goed. Cofnododd
hefyd goeden a blannwyd ar faes pentref
Pen-y-fai yn 1990 i ddathlu un o benblwyddi’r ffederasiwn.
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Arolwg Coed Gerddi a Strydoedd
Rhywogaeth fwyaf poblogaidd – Coeden
Geirios
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar
y graff) – Masarnen Norwy, Cerddinen,
Castanwydden y Meirch, Gwernen.
Ffaith – cofnodwyd 100 o goed ceirios gan
SyM Merthyr Cynog yn unig.

Rhywogaeth fwyaf poblogaidd – Coeden
Afalau
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar
y graff) – Coeden Eirin, Castanwydden y
Meirch, Cedrwydden a Llwyfen.
Ffaith – cofnodwyd 395 o goed i gyd gan
SyM Aberporth a’r Wig a’r Cyffiniau.

Rhywogaeth fwyaf poblogaidd – Coeden
Afalau
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar
y graff) – Bedwen Arian, Helygen,
Coeden Gwins, Ewcalyptus a Thresi Aur.
Ffaith – mae SyM Llanelwy wedi cofnodi
111 o goed ar gyfer yr arolwg coed gerddi
a strydoedd ond mae hefyd wedi cofnodi
llawer mwy gan ddefnyddio Canllawiau
Arolygu Coed OPAL.
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Arolwg Coed Gerddi a Strydoedd
Rhywogaeth fwyaf poblogaidd - Onnen
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar y graff)
– Coeden afalau, Callistemon, Pinwydden
Chile, Cypreswydden Monterey a Llawryf.
Ffaith – cwblhawyd 32 o Arolygon Coed
Gerddi a Strydoedd yng Nghlwyd Fflint!

Rhywogaeth fwyaf poblogaidd - Helygen
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar y graff)
- Merywen, Mahonia, Pyrwydden, Draenen
Ddu and Collen Ffrengig.
Faith - Cofnododd Federasiwn Gwent 1230 o
goed i gyd gan ddefnyddio'r arolwg - Y
cyfanswn uchaf.

Rhywogaeth fwyaf poblogaidd Cypreswydden
Rhywogaethau â niferoedd bach wedi’u
cofnodi (nid ydynt yn ymddangos ar y graff)
– Gwernen, Cerddinen, Ywen, Pyrwydden,
Masarnen Japan a Choeden Afalau.
Ffaith – Nododd SyM Dinas Cross fod rhai
coed castan y meirch yn dioddef o glefyd coed
ynn.
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Canlyniadau’r Prosiect
Pan lansiwyd y prosiect, nodwyd amcanion clir i’w cyflawni ar bob cam o’r prosiect. Gellir rhoi’r
amcanion hyn o dan dri theitl: Treftadaeth, Cymuned a Phobl. Cafodd pob amcan a thasg a
gyflawnwyd o ganlyniad i’r prosiect effeithiau ar bobl neu aelodau a gymerodd ran yn y prosiect,
cymunedau sydd wedi profi canlyniadau’r prosiect neu weithio mewn partneriaeth ag aelodau a’r
effaith barhaol ar y dreftadaeth.
Disgrifir enghreifftiau o’r ffordd y cyflawnwyd yr amcanion hyn isod:
Treftadaeth:
Dysgodd aelodau am y gwahanol rywogaethau o goed
Dysgodd aelodau sut i fesur/arolygu coed
Canfu aelodau fannau addas i blannu coed
Cafodd coed eu mapio mewn cymunedau
Defnyddiodd aelodau wefan Treezilla i gofnodi coed
Rhoddodd aelodau adborth i gyrff perthnasol - CNC, Treezilla, awdurdodau lleol, canolfannau
bioamrywiaeth – am eu rhan yn y prosiect
Defnyddiodd aelodau sgiliau technoleg gwybodaeth newydd i lanlwytho gwybodaeth i gronfeydd
data ar-lein
Datblygwyd gwaith rheoli coed – gweithiodd aelodau gydag ysgolion, cynghorwyr, y gymuned
ac awdurdodau lleol
Lobïodd ffederasiynau awdurdodau lleol a chyrff eraill er mwyn sicrhau gofal i goed a gwaith
plannu yn y dyfodol
Hefyd nododd aelodau glefydau coed
Pobl:
Dysgodd aelodau sgiliau newydd a defnyddiasant offer newydd – mae Hyrwyddwyr Coed wedi
gallu rhannu’r adnoddau a’r sgiliau newydd mewn gweithdai
Mae aelodau wedi deall pwysigrwydd coed ac wedi cysylltu â gwaith arall SyM ar y newid yn yr
hinsawdd – gan ymgysylltu ag aelodau ar raddfa fwy er mwyn parhau i ddeall pwysigrwydd coed
a lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd
Mae Partneriaid y Prosiect wedi gallu rhannu sgiliau, adnoddau a gwybodaeth ag aelodau a
Chydgysylltwyr Ffederasiynau – mae aelodau SyM a Chydgysylltwyr Ffederasiynau wedi dysgu
sut i blannu coed a gofalu amdanynt
Mae aelodau hefyd wedi dysgu sgiliau crefftau newydd - mae SyM wedi rhannu patrymau ar gyfer
botymau Dorset wedi’u hysbrydoli gan goed
Cymuned:
Mae cysylltiadau â chymunedau lleol wedi gwella gyda phrosiectau a rennir a gweithdai plannu.
Mae effeithiau hirdymor wedi golygu bod gwell cysylltiadau gan gymunedau a bod mwy o goed
wedi cael eu plannu
Bydd cymunedau’n gallu galw ar eu cysylltiadau o’r prosiect yn y dyfodol ar gyfer gwaith arall
Mae rhai SyM wedi cysylltu â grwpiau cymunedol lleol ac yn bwriadu cyfarfod eto yn y dyfodol i
ailedrych ar waith maen nhw wedi’i wneud fel rhan o’r prosiect neu gefnogi mentrau grwpiau
cymunedol
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Canlyniadau’r Prosiect
Treftadaeth

Cymuned

Rhannu Syniadau a Chamau
Gweithredu

Ymgysylltu â Chymunedau

Rheoli Gweithredol

Mae SyM wedi gallu creu
cysylltiadau parhaol yn eu
cymunedau. Mae rhai SyM
wedi gweithio gydag
ysgolion ar gyfer
digwyddiadau plannu - gan
ledu'r gair am bwysigrwydd
coed.

Mae aelodau wedi trefnu eu
gweithdai a diwrnodau
hyfforddiant eu hunain.
Maen nhw hefyd wedi
cymryd rhan mewn nifer o
deithiau cerdded tywysedig â
thema coed, gan hybu iechyd
a lles.

Mae aelodau wedi cysylltu â’u
hawdurdodau lleol, cynghorau
ac Aelodau Seneddol i lobïo ar
faterion amgylcheddol. Mae’r
prosiect wedi cael ei
hyrwyddo ar draws Cymru a’r
tu hwnt.

Pobl

Cofnodi Data

Plannu Coed

Meithrin Sgiliau

Mae aelodau wedi cofnodi
coed a lanlwytho data i
wefannau partneriaid
perthnasol yn y prosiect.
Effaith gadarnhaol ar yr
amgylchedd.

Mae mwy na 6,000 o goed
wedi cael eu plannu fel rhan
o’r prosiect – deallwyd
pwysigrwydd gofalu am
goed a’u monitro yn y
dyfodol.

Mae aelodau wedi dysgu
sgiliau newydd trwy'r
prosiect; sgiliau technoleg
gwybodaeth trwy lanlwytho
data a sgiliau crefftau trwy
weithdai.

Rhannu Sgiliau

Rhannu Gwybodaeth

Cyfarfod ag aelodau eraill
o’r un meddwl

Mae’r cyhoedd wedi ymweld
ag arddangosfeydd a
gynhaliwyd gan SyM a
digwyddiadau plannu – mae
SyM wedi addysgu plant
ysgol sut i blannu coed

Rhannodd aelodau SyM eu
hadnoddau a gwybodaeth gyda
grwpiau cymunedol lleol am
werth coed a gwahanol
rywogaethau - wedi gweithio
gyda grwpiau Brownies a
Geidiaid ar gyfer
gweithgareddau plannu coed.

Mae Hyrwyddwyr Coed,
aelodau a Chydgysylltwyr
Ffederasiynau wedi
cydweithio i dyfu’r prosiect
– gan wneud ffrindiau
newydd aelodau o’r un
31
meddwl.

Cyfraniadau Gwirfoddol i'r Prosiect

Oriau o wirfoddoli
a roddwyd gan
aelodau SyM fel
gwerth ariannol =
£1,984,300

Diwrnodau a roddwyd i’r prosiect gan SyM =
210 o SyM a gymerodd ran ar 24 diwrnod pob
blwyddyn = 10,080 o ddiwrnodau

Diwrnodau a roddwyd i’r prosiect gan Gydgysylltwyr
Ffederasiynau Gwirfoddol y Prosiect = 3,122

Coed a gofnodwyd ar gronfa ddata OPAL
Roedd gan 14 o’r 62 o safleoedd a
arolygwyd gan wyddonwyr dinasyddion
SyM o leiaf un o’r 12 o blâu a chlefydau
coed a nodir gan OPAL.
O’r 14 safle hyn:
roedd gan 2 safle 1 pla/clefyd
roedd gan 6 safle 2 bla/clefyd
roedd gan 5 safle 3 phla/clefyd
roedd gan 1 safle 4 pla/clefyd
Sylwodd gwyddonwyr dinasyddion
SyM ar 35 o goed â chlefydau. Caiff y
rhain eu dadansoddi yn y siart hon:
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