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Geirfa 
 
Defnyddir yr acronymau a’r allweddeiriau canlynol drwy gydol yr adroddiad hwn. 

Defnyddir y diffiniadau isod oni nodir yn wahanol. 

 

Acronym/Allweddair  Diffiniad  
C12-C35 Dosbarthiadau cryfder pren 

CCF Coedwigaeth gorchudd di-dor  

CONFOR Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (UK) Cyf 

Defra Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig  

ESC Dosbarthiad safle ecolegol  

EUFORGEN Rhaglen Adnoddau Genetig Coedwigoedd Ewrop 

FC Y Comisiwn Coedwigaeth (Lloegr a’r Alban) 

FR Forest Research 

GB Prydain (Cymru, Lloegr a’r Alban) 

Pren enfawr 

Mae cynnyrch pren enfawr yn cynnwys pren wedi’i draws-
lamineiddio, pren argaen wedi’i lamineiddio a glulam ac 
sy’n cael eu defnyddio fwyfwy mewn adeiladau uchel 
wedi’u gwneud o bren neu mewn strwythurau pren â 
rhychwant hir. 

MCA Dadansoddiad aml faen prawf 

Met Office Y Swyddfa Dywydd (UK) 

MOE Modwlws elastigedd (kN/mm2) 

CNC Cyfoeth Naturiol Cymru  

RFS Y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol  

ROC Creiddiau yn nhrefn sgôr  

SilviFuture 
Rhwydwaith yn y DU sy’n hyrwyddo rhywogaethau 

coedwig newydd 

SMART Techneg sgorio aml briodoleddau syml  

SMARTER 
Techneg sgorio aml briodoleddau syml sy’n defnyddio 

graddau 

TRADA The Timber Research and Development Program 

DU 
Y Deyrnas Unedig (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd 

Iwerddon) 

UKCCC Pwyllgor ar Newid Hinsawdd y DU  

UN Y Cenhedloedd Unedig  

Brexit Ymadawiad y DU o’r UE 

Cynhenid  
Ym Mhrydain ers boddi Môr Udd yn gynnar yn y cyfnod 

rhyngrewlifol presennol tua 6,000 yn ôl  

Tarddiad  
Y fan lle mae’r rhywogaeth yn tarddu ohono, h.y., ystod 

cynhenid coeden  
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Tarddle 
Yr ardal ddaearyddol lle casglwyd hadau, coesynnau ac 

ati, nid o reidrwydd yr un fath â tharddiad y boblogaeth. 
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1. Cyflwyniad/Cefndir 

1.1 Mae polisïau’r llywodraethau datganoledig yng Nghymru, Lloegr a’r Alban o 

blaid ehangu coetiroedd planhigfeydd yn sylweddol yn ogystal â dulliau 

rheoli cynaliadwy yn y dyfodol (Defra, 2020; Llywodraeth yr Alban, 2019; 

Llywodraeth Cymru, 2018). Mae Pwyllgor ar Newid Hinsawdd y DU wedi 

gwneud argymhellion cryf ar gyfer 30,000 hectar o goetiroedd newydd y 

flwyddyn erbyn 2050 (UKCCC, 2020), gyda chyfran sylweddol ohonynt yn 

debygol o fod yn goetiroedd planhigfeydd masnachol. Bydd ehangu a rheoli 

coetiroedd newydd yn gynaliadwy yn fodd i gyflawni Nod 15 Datblygu 

Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, 

gwella cyflenwad pren wedi’i dyfu’n lleol ar gyfer y sector adeiladu, a 

chyflenwi ystod eang o nwyddau cyhoeddus gwerthfawr. Mae gan 

blanhigfeydd, ynghyd â chreu mathau eraill o goetiroedd, rôl bwysig drwy 

ddal a storio carbon a chadwraeth bioamrywiaeth, darparu amwynderau 

cyhoeddus a buddiannau hamdden. Mae gan Brydain hanes hir o 

ddefnyddio amrywiaeth eang o rywogaethau (conwydd yn aml) yn ei 

choetiroedd planhigfeydd. Fodd bynnag, yn fwy diweddar mae nifer fach o 

rywogaethau, sbriws Sitka yn fwyaf penodol, bellach yn goeden drechol 

mewn llawer o ardaloedd. Mae’r rhywogaethau hyn yn debygol o barhau i 

fod yn elfennau allweddol o goetiroedd planhigfeydd y dyfodol lle mae’r brif 

nod yw cynhyrchu pren masnachol. Er hynny, mae rhesymau da iawn dros 

gynyddu’r defnydd o rywogaethau coed cynhyrchiol eraill fel elfen fwy o 

blanhigfeydd y dyfodol gan gynnwys rhai a sefydlir i ateb galw cymdeithas 

am gynnyrch a deunyddiau carbon isel, ac ar yr un pryd i gyflawni 

cydnerthedd ecolegol ac economaidd yng nghyd-destun newid yn yr 

hinsawdd a’r risgiau cynyddol o blâu a phathogenau. 

Adnodd y goedwig gonwydd ym Mhrydain 

1.2 Mae disgwyliad cynyddol y bydd adnodd y goedwig gonwydd ym Mhrydain 

yn cyflawni ystod eang o wasanaethau ecosystem i gymdeithas; a hyn ochr 

yn ochr â chyflenwi pren a chynnyrch coedwig eraill, drwy eu rheoli ar gyfer 

nifer o amcanion, yn aml o fewn ardal ddaearyddol fechan (Ennos et al., 
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2019; Y Comisiwn Coedwigaeth, 2017). Oherwydd nifer fechan y 

rhywogaethau conwydd cynhenid, yn hanesyddol mae sector coedwigaeth 

Prydain wedi defnyddio rhywogaethau conwydd anfrodorol (Macdonald et 

al., 1957). O’r tair rhywogaeth gonwydd frodorol ym Mhrydain, pinwydd yr 

Alban (Pinus sylvestris) yw’r unig un sy’n cael ei chyfrif fel rhywogaeth 

fasnachol bwysig, y lleill yw meryw (Juniperus communis) ac yw (Taxus 

baccata). Er mai pinwydd yr Alban sydd â’r ymlediad brodorol ehangaf o 

unrhyw aelod o’r genws Pinus (Durrant et al., 2016), nid yw’n addas ar gyfer 

llawer o’r safleoedd gwlypaf ym Mhrydain sydd fel arfer yn cael eu hystyried 

ar gyfercoedwigaeth fasnachol (Ennos et al., 2019) ac mae’n wynebu 

bygythiadau cynyddol gan blâu a chlefydau (Durrant et al., 2016). 

Blwch 1.1: Beth yw conwydd? 

Heddiw, amcangyfrifir fod 615 o rywogaethau conwydd yn tyfu’n naturiol ledled y 

byd, gyda dim ond 41 yn gynhenid i Ewrop (Farjon, 2018; Neale a Wheeler, 

2019). Mae conwydd yn ddosbarth hynafol o goed, a esblygodd yn y cyfnod 

Carbonifferaidd, ac mae cofnod cyfoethog o ffosilau’n dangos bod y grŵp yn 

llawer mwy amrywiol yn y gorffennol nag yw erbyn heddiw (Gernandt et al., 2011). 

Yn ffurfiol, mae conwydd yn rhan o’r ffylwm, Pinophyta ac maent i gyd yn 

blanhigion hadau sy’n cynhyrchu conau yn y grŵp Gymnosbermau. Yn wahanol i 

blanhigion blodeuog (angiosbermau), nid yw hadau gymnosbermau wedi’u 

hamgáu mewn ffrwythau neu ofarïau (Hansen et al., 1997). Mae conwydd i’w cael 

ar bob cyfandir (ac eithrio Antarctica) o amodau trofannol i’r Arctig. Mae’r 

coedwigoedd conwydd mwyaf i’w cael yng nghoedwigoedd boreal y gogledd 

(Debreczy et al., 2011). Mae conwydd wedi’u rhannu’n chwe theulu: Pinaceae, 

Podocarpaceae, Araucariaceae, Sciadopitaceae, Taxaceae a Cupressaceae. Er 

nad ydynt yn gonwydd yng ngwir ystyr y gair, i ddibenion yr astudiaeth hon rydym 

wedi cynnwys phylum Ginkgophyta, sy’n perthyn am ei bod yn nes at gonwydd o 

safbwynt genetig nag at goed llydanddail (Soltis et al., 2018). Mae’r rhan fwyaf o 

gonwydd yn goed sy’n dangos trechedd brigol, ac mae eu pren wedi’i ffurfio o 

draceidiau fertigol o waliau trwchus gyda mandyllau, sy’n cynhyrchu coed sy’n 

tyfu’n gyflym gyda nodweddion pren da (Shmulsky a Jones, 2019).  
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1.3 Daeth y don gyntaf o rywogaethau conwydd egsotig a gyflwynwyd gan bobl i 

Brydain o Ewrop ac yn ddiweddarach o Ogledd America (Samuel, 2007). Yn 

y 100 mlynedd diwethaf, profodd coedwigaeth fasnachol ym Mhrydain 

fonopoli o rywogaethau a gyflwynwyd yn fwy diweddar o Ogledd America, yn 

bennaf y defnydd eang o sbriws Sitka (Picea sitchensis). Mae 97 y cant o 

goedwigoedd conwydd masnachol Prydain yn cynnwys cyn lleied ag wyth 

rhywogaeth ac un hybrid, gyda sbriws Sitka yn cyfrif am tua 51 y cant o 

blanhigfeydd conwydd Prydain (Forest Research, 2020). Mae 46 y cant o 

adnoddau conwydd Prydain yn deillio o saith rhywogaeth arall ac un hybrid, 

sef pinwydd camfrig (Pinus contorta), llarwydd Ewrop, Japan a chroesryw 

(Larix decidua, Larix kaempferi a Larix x eurolepsis yn y drefn honno), sbriws 

Norwy (Picea abies), pinwydd Corsica (Pinus nigra subsp. laricio) a 

ffynidwydd Douglas (Pseudotsuga menziesii) (Forest Research, 2020; Kerr a 

Jinks, 2015).  

1.4 Adwaenir y rhywogaethau anfrodorol hyn, sy’n rhai cyffredin, fel prif 

rywogaethau coed, ac maent wedi cael eu profi a’u tyfu’n llwyddiannus ym 

Mhrydain ers degawdau (Kerr a Jinks, 2015). Yn awr, mae newid yn yr 

hinsawdd anthropogenig yn rhyngweithio â dyfodiad plâu a chlefydau 

newydd a gyflwynwyd yn sgil cynnydd mewn masnach ryngwladol, yn golygu 

bod ofnau a all hyn barhau hyn (Ennos et al., 2019). Mae’r prif rywogaethau 

cynhyrchu pren hyn wedi cael eu tyfu mewn cellïoedd un rhywogaeth o’r un 

oedran sy’n cael eu rheoli gan ddefnyddio systemau coedwriaethol 

llwyrgwympo darnau (Malcolm, 1997). Mae hanes hir o raglenni gwella a 

bridio coed, sydd wedi dethol unigolion â nodweddion dymunol, o bosibl 

wedi lleihau amrywiaeth genetig llawer o brif rywogaethau conwydd gan 

leihau eu gwytnwch ymhellach (Lee a Watt, 2012). 

1.5 Mae’r rhywogaethau coed conwydd sy’n llwyddiannus yn fasnachol ym 

Mhrydain gan amlaf yn rhai sy’n tyfu’n gyflym, sy’n tyfu y tu allan i’w hardal 

frodorol (sy’n cyfyngu ar eu hamlygiad i blâu a phathogenau naturiol) ac sy’n 

gallu tyfu ar briddoedd cymharol wael (Liebhold, 2012; Wingfield et al., 

2015). Mae’r gallu i gynhyrchu maint sylweddol o bren ar gylchdroadau 

cymharol fyr yn ffactor allweddol yn aml pam y mae cynllunwyr a rheolwyr 

coedwigoedd ledled y byd yn ffafrio conwydd. O ganlyniad, mae pren 
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conwydd masnachol yn cyfrif am tua 7% o arwynebedd coedwigoedd y byd, 

ond am 60-70% o gynhyrchiant coed diwydiannol (Carle a Holmgren, 2008; 

Fargon, 2017). Yn fyd-eang, rhagwelir y bydd planhigfeydd conwydd 

anfrodorol yn dyblu o ran arwynebedd erbyn diwedd yr 21ain ganrif 

(Brockerhoff et al., 2013). Ym Mhrydain, roedd 92% o gynaeafau pren crwn 

yn 2020 yn goed conwydd a oedd yn cyfrif am 9.8 miliwn o dunelli gwyrdd, 

sy’n sylweddol uwch na’r 0.9 miliwn o dunelli gwyrdd a gynaeafwyd yn 2020 

(Forest Research, 2020). Mae’r planhigfeydd conwydd anfrodorol hyn yn 

hanfodol i sicrhau deunydd carbon isel ar gyfer adeiladu a defnyddiau eraill, 

ond maent yn awr yn wynebu bygythiad cynyddol gan blâu a phathogenau 

anfrodorol a fewnforir a rhagwelir y bydd y duedd hon yn parhau (Kenis et 

al., 2017). 

Heriau o ganlyniad i blâu a phathogenau'r presennol a’r dyfodol 

1.6 Mae’r difrod byd-eang i blanhigfeydd conwydd gan blâu a phathogenau yn 

amharu gan y gadwyn gyflenwi bren ryngwladol ac mae’n lleihau hyfywedd 

economaidd cellïoedd (Wingfield et al., 2001). Mae plâu a phathogenau’n 

gallu effeithio ar hyfywedd economaidd cnydau masnachol o goed mewn tair 

ffordd (Kenis et al., 2017). Yn gyntaf, gall ymosodiad gan blâu neu 

bathogenau amharu ar gyfradd twf coed, sy’n lleihau’r cynyddiad blynyddol 

neu’r ‘dosbarth cynnyrch’ (Seidl et al., 2018). Enghraifft o hyd yw’r chwilen 

sbriws gwyrdd (Elatobium abietinum), sydd wedi achosi diddeilio difrifol i 

gnydau sbriws Sitka yn y DU ac Ewrop, gan leihau eu cynyddiad uchder 

blynyddol hyd at 20-60% (Lavin, 2016). Yn ail, gall pla neu bathogen ladd 

coed aeddfed; enghraifft o hyn yw Phytophthora ramorum ar larwydd Japan 

yn y DU (Brasier a Webber, 2010). Yn drydydd, gall pla neu bathogen 

amharu ar brosesau aildyfu drwy ladd hadau neu eginblanhigion neu drwy 

heintio’r feithrinfa neu’r ffynhonnell hadau (Kenis et al., 2017). Mae maint y 

difrod a achosir gan blâu a phathogenau anfrodorol yn amrywio o ddifrod fân 

niwed is-farwol, i niwed sylweddol i ecosystem, i ddinistr llwyr celli gyfan neu 

hyd yn oed goedwig gyfan (Kenis et al., 2009). 

1.7 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae achosion o blâu a phathogenau 

newydd sy’n effeithio ar rywogaethau coed cyffredin a dyfir yn fasnachol 
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wedi cynyddu o ran amlder ac effaith ecolegol (Defra, 2013). Mater 

trawsbynciol yw er bod rhai o’r rhywogaethau plâu a phathogenau hyn wedi 

hen sefydlu’u hunain ac yn hysbys, gydag amrediadau eu horganeb letyol 

wedi’u cofnodi’n dda, mae ein gwybodaeth ar hyn o bryd ymhell o fod yn 

gyflawn yn achos llawer o rai eraill gan gynnwys eu potensial i heintio 

rhywogaethau coed ychwanegol. Amlygwyd hyn yn ddiweddar gan P. 

ramorum, pan aeth o fod yn bathogen hysbys Notholithocarpus densiflorus i 

effeithio ar Quercus spp. ac amrywiaeth o rywogaethau coed eraill, gan 

gynnwys rhododendron a rhywogaethau addurnol eraill, yn gyntaf yn eu 

cynefin naturiol yng Nghaliffornia ac wedyn yn Ewrop, cyn mynd ymlaen i 

ymosod ar larwydd Japan mewn planhigfeydd coedwig ym Mhrydain 

(Grünwald et al., 2012). Felly, mae rhywogaethau coed ar gyfer planhigfeydd 

yn cael eu dethol mewn amodau o ansicrwydd, gyda sylfaen gwan i feintioli 

risgiau.  

1.8 Y bygythiad mwyaf ar hyn o bryd i adnoddau coedwigoedd masnachol ym 

Mhrydain yw’r twf esbonyddol mewn goresgyniadau gan blâu a phathogenau 

newydd. Mae hyn yn rhannol o ganlyniad i ddibyniaeth gynyddol ar 

ddeunydd garddwriaethol sy’n cael eu mewnforio (planhigion a chyfryngau 

gwreiddio), pren, cynnyrch pren a bwyd a all fod yn fagwrfa i blâu a 

phathogenau egsotig, a diffyg rheoliadau bioddiogelwch (Liebhold, 2012; 

Ghelardin et al, 2017). Mae cynnydd mewn teithio a masnach ryngwladol yn 

y ganrif ddiwethaf wedi arwain at gynnydd mewn mewnforio plâu a 

phathogenau coed (Weste a Marks, 1987; Anagnostakis, 2001; Brasier, 

2000; Parker a Gilbert, 2004; Wingfield et al., 2001; Liebhold et al., 2017). 

Mae gweithgarwch traws-ffiniol wedi helpu’r organebau hyn i oresgyn y 

rhwystrau daearyddol naturiol a oedd yn eu hatal rhag gadael eu parthau 

brodorol (Richardson et al., 2000). Mae’r symudiadau cynyddol mewn 

pathogenau coed dinistriol (Santini et al., 2013) wedi hwyluso esblygiad 

pathogenau hybrid nad oedd hysbys yn flaenorol (Ennos et al., 2020; Olson 

a Stenlid, 2002) ac mae wedi hybu cysylltiadau negyddol newydd rhwng 

pryfed, pathogenau, a choed (Wingfield et al., 2010). 

1.9 Mae coedwigoedd Ewropeaidd wedi osgoi rhag llawer o’r problemau a 

achoswyd gan blâu a phathogenau anfrodorol yn yr 20fed ganrif, o’i gymharu 
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â chyfandiroedd eraill (Kenis et al., 2017). Fodd bynnag, mae cyfradd y plâu 

newydd sy’n cyrraedd Ewrop yn awr yn gyflymach nag yn unman arall yn y 

byd ac mae rhywogaethau sy’n ymsefydlu o’r newydd yn awr yn bygwth 

coedwigoedd ar hyd a lled Ewrop (Roques, 2010; Santini et al., 2013). Mae 

hyn wedi, a bydd yn parhau i effeithio ar wasanaethau economaidd, cyflenwi 

a’r ecosystem. Er enghraifft, amcangyfrifir fod y nematod pren pinwydd 

Bursaphelenchus xylophilus, sy’n gallu gweithredu fel fector ar gyfer clefyd 

gwywo pinwydd, wedi achosi difrod gwerth €22 biliwn i blanhigfeydd mewn 

cyfnod o 20 mlynedd (Soliman et al., 2012). Mae bygythiad sylweddoli i 

goedwigaeth Prydain yn cael ei achosi gan blâu a phathogenau hysbys sydd 

yn awr yng nghyfandir Ewrop ac sy’n symud i’r gogledd a’r gorllewin, fel 

gwyfyn ymdeithiwr y pinwydd (Thaumetopoea processionea); gwyfyn sidan 

Siberia (Dendrolimus sibiricus) a’r nematod pren pinwydd (Bursaphelenchus 

xylophilus) (Forest Research, 2021a).  

1.10 Mae amrywiaeth y plâu a’r pathogenau sydd eisoes yn bresennol, a’r ffaith 

bod Cofrestr Iechyd Planhigion y DU yn rhestru 127 o blâu a phathogenau 

eraill sydd mewn perygl o gyrraedd y DU (Defra, 2021), yn golygu bod 

cynyddu amrywiaeth y rhywogaethau coed a dyfir mewn planhigfeydd 

masnachol yn hanfodol i leihau effeithiau posibl y risgiau hyn. Yn yr un 

modd, gall newid yn yr hinsawdd newid y gofod hinsawdd addas sydd ar 

gael i’r prif rywogaethau coed, yn ogystal â rhai amgen. Mae coed yn 

asedau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol hanfodol (cyfalaf 

naturiol): maent yn ffurfio’r dirwedd, yn cyflenwi pren, cynefinoedd ac yn 

helpu ein hiechyd a’n llesiant. Bydd gwarchod y coed hyn a’r coedluniau 

ehangach rhag plâu a phathogenau yn hanfodol i uchelgais y llywodraethau 

datganoledig i adael yr amgylchedd mewn cyflwr gwell i genedlaethau’r 

dyfodol. Mae’r Strategaeth Cydnerthedd Iechyd yn cyflwyno nodau strategol 

nid yn unig i gynyddu maint gorchudd coedwigoedd ond hefyd amrywiaeth y 

goedwig newydd hon (Defra, 2018). Mae gan rywogaethau coed brodorol a 

rhai wedi’u cyflwyno’r potensial i helpu i amrywio a gwella cydnerthedd 

coetiroedd planhigfeydd masnachol y dyfodol. 
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Newid yn yr hinsawdd  

1.11 Mae newid yn yr hinsawdd yn awr yn cael effaith gynyddol ar goed a 

choedwigoedd ym Mhrydain, gyda rhagolygon hinsawdd y dyfodol yn 

awgrymu y bydd hafau mwy poeth a sych yn y de a’r canolbarth, a gaeafau 

mwy gwlyb a thyner yn y gorllewin a’r gogledd yn digwydd yn amlach 

(Sayers et al., 2020). Mae adroddiadau’n dangos bod y deng mlynedd 

cynhesaf ers 1884 i gyd wedi digwydd ers 2002 (Met Office, 2020). Mae’r 

modelau newid yn yr hinsawdd ar gyfer Prydain yn rhagweld, yn ôl un o’r 

senarios mwyaf tebygol y bydd cynhesu cyfartalog o 2.5-3 ºC yn digwydd 

rhwng 2010 a 2100 (Ray et al, 2010; Broadmeadow et al., 2009). Mae 

cynnydd yn debygol hefyd yn amlder a dwyster digwyddiadau tywydd 

eithafol a fydd yn arwain at gynnydd mewn llifogydd, digwyddiadau lle bydd 

coed yn cael eu chwythu drosodd, a sychder a stormydd mellt a fydd yn 

achosi tanau mewn coedwigoedd (Reynolds et al., 2021). Ym Mhrydain, 

mae’r dosbarthiad safleoedd ecolegol Pyatt et al., 2001) yn system cefnogi 

penderfyniadau ar-lein, sy’n galluogi coedwigwyr i ystyried effeithiau posibl 

newid yn yr hinsawdd ar goedwigoedd wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â 

dethol rhywogaethau ar gyfer safleoedd penodol (Ennos et al., 2020). Mae’r 

modelau hyn sy’n sail i’r ESC (Broadmeadow et al., 2009) ac i fodelau twf 

coed sy’n seiliedig ar brosesau (Coops a Waring, 2011), ill dau’n rhagweld 

gostyngiad yn y pren a gynhyrchir o ganlyniad i bwysau sychder yn nwyrain 

Prydain, yn enwedig mewn cellïoedd sbriws Sitka (Meason a Mason, 2014). 

1.12 Mae rhagweld effaith newid yn yr hinsawdd ar y difrod a achosir i goed gan 

blâu yn fater cymhleth. Mae’n faes amlweddog gyda nifer o ryngweithiadau 

posibl, felly mi all gael effaith bositif neu negyddol ar iechyd coedwigoedd 

mewn ardal benodol (Y Comisiwn Coedwigaeth, 2002; Sturrock et al., 2011; 

Jactel et al., 2019). Mae ymchwil gyfredol yn awgrymu y bydd cynnydd yn y 

difrod i gnydau coedwigoedd o ganlyniad i bryfed, a chanlyniad nifer o 

ffactorau, gan gynnwys: 

• Cyfraddau goroesi uwch dros y gaeaf (David et al., 2017) 

• Cyfraddau twf cyflymach plâu pryfed (Pureswaran et al., 2018) 

• Newidiadau yn y poblogaethau gelynion naturiol (Wainhouse ac Inward, 

2016) 
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• Mwy o genedlaethau mewn blwyddyn (Strange ac Ayres, 2010) 

•  Cynnydd mewn amrediad neu ddosbarthiad (Battisti a Larsson, 2015; 

Cannon, 1998) 

• Mwy o ddifrod gan stormydd yn cynyddu argaeledd swbstrad cenhedlu 

chwilod (Seidl a Rammer, 2017; Marini et al., 2017) 

• Iechyd coed yn cael ei wanhau oherwydd pwysau (Linnakoski et al., 

2019).  

1.13 Disgwylir i effaith newid yn yr hinsawdd ar bathogenau coed fod yn debyg i’r 

effaith ar rywogaethau plâu: mewn amgylchiadau penodol gallai leihau’r 

difrod i goedwig gan rywogaeth pathogen penodol, ond ar gyfartaledd 

rhagwelir y bydd y difrod ar gyfartaledd yn cynyddu’n fyd-eang (La Porta et 

al., 2008). Disgwylir mai prif ysgogydd y cynnydd hwn mewn difrod gan 

bathogenau fydd cynnydd yn y tymheredd a fydd yn arwain at: 

• Ehangu dosbarthiad pathogenau (Brodde et al., 2019; Broadmeadow, 

2002) 

• Gwell goroesiad a dosbarthiad deunydd atgenhedlu pathogenau (Elad a 

Pertot, 2014) 

• Gweithgarwch cynyddol yn ystod y gaeaf (Seidl et al., 2017) 

• Sychder yn yr haf yn ffafrio microbau sy’n heintio gwreiddiau (Madmony 

et al., 2018; Holuša et al., 2018; Terhonen et al., 2019) 

• Pwysau cynyddol ar rywogaethau lletyol (Holopainen et al., 2018) 

• Dylanwad gwarchodol ffwng mycorhisol yn gwanhau (Bidartondo et al., 

2018). 

1.14 Mae bygythiadau rhyngweithiol cyfunol plâu, pathogenau a newid hinsawdd 

anthropogenig yn golygu cyfleoedd a heriau i dyfu conwydd masnachol ym 

Mhrydain (Reynolds et al., 2021). Mae modelau cnydau coedwigoedd yn 

awgrymu y bydd cnydau’r rhan fwyaf o rywogaethau coed conwydd y DU yn 

cynyddu o ganlyniad i dywydd cynhesach drwy gynyddu cyfraddau tyfu, er 

bod disgwyl i gynnydd mewn difrod plâu a phathogenau negyddu hyn 

(Kirilenko a Sedjo, 2007). I lawer o rywogaethau coed, yn enwedig yng 

nghanolbarth Ewrop, mae sychder yn yr haf yn debygol o gael effaith 

negyddol ar dyfiant (Seidl et al., 2017). Mae’r cynnydd sylweddol mewn 
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bygythiadau i’r sector coedwigaeth masnachol wedi arwain at ddiddordeb o’r 

newydd mewn arallgyfeirio rhywogaethau coed ym Mhrydain (Ennos et al., 

2020). Mae mwy o ddefnydd o rywogaethau coed egsotig newydd neu 

amgen yn cael ei weld fel un o’r prif strategaethau lliniaru posibl i ateb y 

bygythiadau hyn. Gallai’r dull hwn sicrhau parhad gwasanaethau ecosystem 

gan goetiroedd planhigfeydd ym Mhrydain, drwy ddefnyddio rhywogaethau 

nad ydynt wedi cael eu tyfu o’r blaen mewn niferoedd mawr ar y raddfa 

diriogaeth (Meason a Mason, 2014). Er bod i’r strategaeth hon fuddiannau 

posibl mae risgiau ynghlwm wrthi hefyd (Bindewald et al., 2020; Castro-Díez 

et al., 2019; Felton et al., 2013; Kjær et al., 2013, 2014; Jinks, 2017; 

Meurisse et al., 2019; Pötzelsberger et al., 2020) ac nid yw mor newydd ag y 

mae’n ymddangos. Mae hanes hir o arbrofi â chonwydd egsotig a newydd 

ym Mhrydain (Blwch 1.2). 
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Blwch 1.2: Hanes coed conwydd anfrodorol a threialon rhywogaethau ym 
Mhrydain  

Mae’r hinsawdd ym Mhrydain yn ffafriol i dyfu ystod eang o rywogaethau coed 

conwydd anfrodorol egsotig, felly’n hanesyddol cafodd llawer ohonynt eu cyflwyno 

i Brydain (Samuel, 2007). Cafodd y gyntaf, sbriws Norwy (Picea abies), ei 

chyflwyno yn yr unfed ganrif ar bymtheg, ac yna llarwydd Ewrop a Japan yn y 

ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg (Anderson a Taylor, 1967). Mae 

cymaint â 500 o rywogaethau conwydd a gyflwynwyd, o gyfanswm byd-eang o tua 

615, wedi cael eu tyfu ar ystadau preifat, mewn gerddi, arboreta, a gerddi botaneg 

ledled Prydain (Macdonald et al., 1957; Reynolds et al., 2021). Roedd penllanw’r 

ddiddordeb mewn conwydd anfrodorol egsotig yn y 1830au, pan anfonwyd 

casglwyr planhigion fel David Douglas, Archibald Menzies a William Murray i 

ogledd orllewin y môr Tawel Americanaidd ar deithiau i gasglu planhigion 

addurnol a garddwriaethol, a fyddai’n tyfu’n dda ym Mhrydain. David Douglas, yr 

enwocaf ohonynt mae’n debyg, sy’n cael y clod am drawsleoli saith rhywogaeth o 

goed a dros 200 o rywogaethau o blanhigion i Brydain ac Ewrop, yn ystod y 

1820au hwyr a’r 1830au cynnar, gan gynnwys ffynidwydd Douglas, a enwyd ar ei 

ôl, (Nisbet, 2009). 

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd botaneg yn ffasiynol ac o ganlyniad datblygwyd 

rhwydwaith o binwyddlannau ac arboreta ledled Prydain, gan gynnwys y Bicton 

Pinetum and Arboretum yn Nyfnaint, Castell Elvaston yn Swydd Derby (lle 

plannwyd nifer o rywogaethau conwydd gan William Barron), Pinwyddlan Clinton-

Baker ar Ystadau Bayfordbury yn Swydd Hertford a Westonbirt yn Swydd 

Gaerloyw (sydd bellach yn eiddo i’r Comisiwn Coedwigaeth) (Piebenga a 

Tommer, 2007). Gwaith pwysig Knight a Perry, a gyhoeddwyd yn 1850, oedd y 

llyfr tywys a ddefnyddiwyd gan lawer o’r garddwriaethwyr cynnar i ddewis 

rhywogaethau coed ar gyfer eu casgliadau (cafodd ei ddiweddaru wedyn gan 

Veitch, 1881). Roedd Tortworth Court yn enwog am ei arboretwm helaeth a 

ddatblygwyd gan 3ydd Iarll Ducie rhwng 1853 a 1921, a oedd hefyd yn awdur un 

o’r llyfrau cynharaf yn y DU ar gonwydd egsotig ac a ddilynwyd gan lawer o rai 

eraill wrth i fwy o rywogaethau gael eu darganfod a’u cludo o China a Japan 

ddiwedd yr 19eg a dechrau’r 20fed ganrif (Macdonald et al., 1957).  
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Cafodd y Casgliad Conwydd Cenedlaethol yn Bedgebury, Swydd Caint ei blannu 

gyntaf gan y Cadlywydd Is-Iarll Beresford a’i wraig y Fonesig Louisa, yn 1836, 

gyda rhai o’r rhywogaethau mwyaf diweddar i gael eu cyflwyno (Morgan, 1999). 

Prynwyd yr ystâd yn ddiweddarach gan Ystâd y Goron ac wedyn, yn 1925, daeth i 

ofal y Comisiwn Coedwigaeth (ar y cyd â Gerddi Kew). Trefnwyd y cydweithredu 

hwn gan yr arbenigwr nodedig ar gonwydd William Dallimore, o ganlyniad i’w 

bryderon y gallai’r amodau atmosfferig yn Kew fod yn niweidiol i lawer o 

rywogaethau conwydd (Dallimore, 1931). Arweiniodd hyn at sefydlu Bedgebury fel 

y Casgliad Conwydd Cenedlaethol a dyma bellach y casgliad mwyaf o gonwydd 

ym Mhrydain, gyda 10,000 o sbesimenau’n tyfu ar 129 hectar, ac sy’n cynnwys 91 

o rywogaethau coed sydd mewn perygl (Dallimore a Wood, 1951; Mitchell a 

Westall, 1972; Morgan, 1999).  

Cafodd adolygiad o rywogaethau amgen posibl ei gynnal yn y 1950au, ym 

Mwletin y Comisiwn Coedwigaeth rhif 30, o dan y teitl Exotic forest trees in Great 

Britain (MacDonald, 1957). Mae Forest Research wedi parhau â’r gwaith hwn, 

gyda llawer o rywogaethau’n rhan o dreialon cellïoedd arbrofol hyd y 1960au pan 

ddaeth y cynllun i ben, a hynny’n bennaf am resymau economaidd (Reynolds et 

al., 2021). Yn 1965, daeth y bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Comisiwn 

Coedwigaeth a Gerddi Botaneg Brenhinol Kew i ben a chanolbwyntiodd Kew ar 

ddatblygu casgliad Wakehurst Place, lleoliad Banc Hadau’r Mileniwm yn 

ddiweddarach, y safle gyda’r goeden Nadolig fwyaf yn Lloegr, sy’n 35 m o uchder 

(Cloutman, 2002). Bu Wakehurst Place yn ganolbwynt llawer o astudiaethau 

ymchwil i gonwydd dros y blynyddoedd, fel treialon tarddle ar gyfer Abies 

(Robertshaw, 2020; Morgan, 1999) ac arolygon rhagdueddiad i lyslau (Dransfield 

a Brightwell, 2017). 

Yng nghanol y 1990au edrychodd Forest Research eto ar y treialon rhywogaethau 

a oedd wedi’u plannu yn y 1930au, yn yr hyn a elwid ar y pryd yn erddi coedwig. 

Mae gardd goedwig yn wahanol i binwyddlan neu arboretwm yn yr ystyr nad ydynt 

wedi’u creu fel casgliad o sbesimenau unigol o rywogaethau ond yn hytrach er 

mwyn gwerthuso cellïoedd o un rhywogaeth (Mason et al., 1999). Mae’r dull gardd 

goedwig hwn o asesu rywogaethau coed yn well na sbesimenau unigol am fod 

modd ei ddefnyddio i asesu twf coed ac effaith plâu a phathogenau o dan amodau 
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Cyflenwadau pren cartref a’r gadwyn gwerth 

1.15 Bydd gan bren diwydiannol cartref rôl allweddol i’w chwarae i helpu’r DU i 

gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2050 (Y Pwyllgor ar Newid 

Hinsawdd 2019). Gan fod deunyddiau fel dur, sment, plastigau a gwydr i gyd 

yn ynni-ddwys dros ben, gellir disgwyl y bydd y sector adeiladu yn fwyaf 

penodol yn dechrau gwneud mwy o ddefnydd o bren ar gyfer adeiladwaith, 

insiwleiddio, cladin a saernïaeth yn ei ymateb i dargedau i leihau allyriadau 

carbon (Y Gymdeithas Frenhinol a’r Academi Frenhinol Peirianneg 2018). 

Hefyd mae cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn 

cellïoedd planhigfeydd (Macdonald et al., 1957). Mae’r gerddi coedwig sydd wedi 

goroesi hyd heddiw yn cynnwys Kilburn, Kirroughtree, Crarae a Lael yn yr Alban, 

Bedgebury a Westonbirt yn Lloegr, a Brechfa a Vivod yng Nghymru (Mason et al., 

1999). Maent wedi bod yn gymhelliad pwysig i adfywio’r diddordeb mewn 

arallgyfeirio rhywogaethau coed a chyhoeddi erthyglau ar y pwnc (Wilson 2007, 

Bladon ac Evans, 2015; Wilson et al., 2016). 

Yn 2009 comisiynodd Forest Research rhaglen newydd o arbrofion treialu 

rhywogaethau (Reynolds et al., 2021). Roedd y prosiect REINFFORCE a ariannwyd 

gan yr UE yn astudiaeth bedair blynedd tymor byr i ymchwilio i wydnwch 

rhywogaethau coed coedwigoedd arfordir Iwerydd Ewrop i newid yn yr hinsawdd 

(Prieto-Recio et al., 2012). Roedd safleoedd arbrofol REINFORCE ym Mhrydain yn 

amrywio o Mull (yr Alban) i Lanymddyfri (Cymru) a Westonbirt (Lloegr), ac roedd y 

treialon rhywogaeth yn cynnwys ystod o rywogaethau prif gonwydd a rhywogaethau 

conwydd eraill a dyfwyd ar raddfa llain a sbesimen (Reynolds et al., 2021). Yn yr 

Alban, gwelwyd cynnydd yn nifer y lleiniau arbrofol o gonwydd amgen ers 2000, 

ochr yn ochr â phrofi nodweddion eu pren (Mason et al., 2018). Yng Nghymru, 

cyhoeddwyd adolygiad ar ôl 40 mlynedd gyntaf gardd goedwig Brechfa (Danby a 

Mason, 1998), gyda rhywogaethau treialu ychwanegol yn cael eu plannu’n 

ddiweddarach, yn 2004 (Mason et al., 2018). Mae ymchwil i rywogaethau conwydd 

amgen wedi parhau yn Lloegr hefyd, yn Bedgebury ac yn Westonbirt, gydag 

arolygon rheolaidd i ail-werthuso llwyddiant neu fethiant naill ai rhywogaeth neu 

genws penodol (Morgan, 1999; Robertshaw, 2020). 

 



  

  13 

mynnu bod Prydain yn lleihau ei dibyniaeth drom ar bren meddal sy’n cael ei 

fewnforio. Yn 2014, roedd 62% o’r holl bren meddal yn cael ei fewnforio, 

daeth 92% o’r UE a 6% o Rwsia (Forest Research, 2015). Mae Brexit a 

diwedd y Polisi Amaethyddol Cyffredin ym Mhrydain yn gyfle i sicrhau mwy o 

chwarae teg o ran cefnogaeth i amaethyddiaeth a choedwigaeth a all arwain 

at gynnydd sylweddol mewn plannu coed newydd a chyflenwi pren 

diwydiannol cartref.  

1.16 Mae nifer o adnoddau sy’n cynnwys canllawiau a nodiadau manwl ar ystod 

eang o gonwydd amgen nad ydynt yn cael eu defnyddio’n gyffredinol i 

gynhyrchu pren masnachol ym Mhrydain, ond a all fod yn addas o ystyried 

newidiadau i’r hinsawdd a risgiau o ganlyniad i blâu a phathogenau yn y 

dyfodol (EUFORGEN, dim dyddiad; Forest Research, 2021a; Cyfoeth 

Naturiol Cymru, 2015; Royal Forestry Society, 2015; Savill, 2019; Wilson, 

2011). Mewn llawer o’r ffynonellau hyn sydd ar gael ar rywogaethau 

conwydd newydd neu amgen ceir cynnwys ar ofynion ecolegol a 

choedwriaethol y gwahanol rywogaethau. Fodd bynnag, ffactor allweddol 

sy’n cyfyngu ar ddefnydd ehangach o’r conwydd amgen hyn yw diffyg 

gwybodaeth am nodweddion eu pren a pha mor addas ydynt fel rhan o’r 

gadwyn gwerth prosesu pren.  

1.17 Gellir priodoli hyn yn bennaf i ddiffyg ymchwil i nodweddion pren 

rhywogaethau coed masnachol ym Mhrydain sydd wedi’i ddwysau gan 

agweddau goddrychol gan brosesyddion o ran pa mor ddymunol yw 

rhywogaethau penodol. Mae nodweddion pren yn amrywio’n fawr hyd yn oed 

o fewn boncyffion llifio. Mae rhywogaethau conwydd â’r potensial i fod yn 

gydnerth sydd ar gael yn awr i goedwigwyr Prydain yn dangos amrywiadau 

mawr yn nodweddion ffisegol eu pren. Er enghraifft, gall dosbarth cryfder 

amrywio o radd C12 i C35 o fewn a rhwng rhywogaethau (Gil-Moreno et al., 

2016). Efallai y bydd angen addasu’r protocolau presennol i wneud defnydd 

llawn o raddfeydd cryder gwerth is yn y sector adeiladu yn y DU. Mae’r 

llinellau llifio cyflym presennol yn ddibynnol ar dynnu rhisgl yn effeithlon, ac 

efallai y bydd angen dulliau arloesol i dynnu’r rhisgl oddi ar foncyffion amgen 

sydd â nodweddion rhisgl gwahanol i rywogaethau sbriws a llarwydd.  
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1.18 Hefyd, mae diffyg offer gwneud penderfyniadau integredig sy’n rhychwantu’r 

ystod o ffactorau o ecoleg, risgiau plâu a phathogenau, gofynion safleoedd, 

rhagdueddiad i newid yn yr hinsawdd, gofynion coedwriaethol, yn ogystal â 

nodweddion pren, i ddethol o blith y rhywogaethau conwydd amgen a 

nodwyd fel yr ymgeiswyr gorau i’w defnyddio’n fwy cyffredinol ym 

mhlanhigfeydd y DU.  

Nod a chwestiynau’r ymchwil 

1.19 Comisiynwyd Woodknowledge Wales gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr 

adolygiad hwn i ganfod y pum prif rywogaeth coed masnachol amgen sy’n 

addas i ateb gofynion defnydd pren y sector hwnnw ym Mhrydain, yn sgil 

pwysau cynyddol o gyfeiriad cynnydd mewn plâu a phathogenau posibl o 

ganlyniad i newid yn yr hinsawdd. Y nod cyffredinol oedd cynhyrchu 

adolygiad manwl sy’n nodi pum rhywogaeth coed conwydd amgen y gellid 

eu hychwanegu’n ymarferol at yr adnoddau coedwigoedd conwydd 

masnachol ledled Prydain. Rhaid i’r rhywogaethau a ddewisir gyflawni’r 

meini prawf o fod yn addas naill ai i gynnal neu wella’r buddiannau 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol sydd ar hyn o bryd 

yn cael eu cynnig gan goedwigoedd masnachol ym Mhrydain. Roedd yr 

adolygiad hwn wedi’i seilio ar ateb y cwestiynau canlynol: 

• Pa blâu a phathogenau coed sy’n bresennol ar hyn o bryd yn Ffrainc neu 

wledydd eraill tir mawr Ewrop? 

• Pa rywogaethau conwydd sy’n debygol o allu gwrthsefyll plâu a 

phathogenau'r presennol a’r dyfodol ym Mhrydain? 

• Pa rywogaethau conwydd sy’n debygol o dyfu’n dda a chyflenwi cynnyrch 

pren masnachol ledled Prydain? 

• Pa rywogaethau conwydd sydd â nodweddion pren a all gyrraedd 

safonau graddio i ddiwallu anghenion y farchnad? 

Ein dull  

1.20 Mae’n bwysig cael dealltwriaeth dda o’r wyddoniaeth a’r sylfaen dystiolaeth 

sy’n berthnasol i roi sylw i’r heriau hyn er mwyn llywio penderfyniadau a fydd 

yn effeithio ar iechyd a chydnerthedd adnoddau coedwigaeth Prydain yn y 
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dyfodol (Llywodraeth Cymru, 2020). Ond, y rhwystr mwyaf rhag mabwysiadu 

rhywogaethau coed amgen mewn coetiroedd planhigfeydd masnachol yw’r 

diffyg gwybodaeth gyfannol sy’n seiliedig ar asesiad systematig o 

ystyriaethau ecolegol, coedwriaethol, economaidd a’r defnydd o bren. Bydd 

angen dylunio protocolau ymchwil arloesol, ymatebol ond sydd eto’n 

systematig i alluogi cyfuno gwahanol wybodaeth arbenigol yn briodol. Mae 

ein dull o ganfod y pum prif rywogaeth coed amgen ar gyfer Prydain wedi 

defnyddio ac wedi coladu’r sylfaen wybodaeth bresennol (a gwybodaeth 

rhanddeiliaid arbenigol) i roi sylw i’r ystyriaethau hyn o fewn yr adolygiad 

hwn.  
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2. Methodoleg 

2.1 Cynhaliwyd adolygiad o rywogaethau coed conwydd amgen sy’n addas i 

gynhyrchu pren yn fasnachol ym Mhrydain gyda golwg ar y pwysau cynyddol 

o gyfeiriad plâu a phathogenau. Roedd ein hadolygiad yn dilyn dau gam 

cyffredinol: 

• Sgorio rhestr hir o rywogaethau coed conwydd amgen ar sail eu 

cydnerthedd i blâu a phathogenau, eu haddasrwydd mewn hinsawdd sy’n 

newid ac ystod o amodau safleoedd ledled Prydain, a’u haddasrwydd i 

gynhyrchu cynnyrch pren masnachol. 

• Adolygiad llenyddiaeth naratif estynedig a nodweddion y pum rhywogaeth 

coed â’r sgôr uchaf. 

Sgorio rhywogaethau conwydd amgen 

2.2 Yng ngham cyntaf yr adolygiad, buom yn defnyddio dadansoddiad aml faen 

prawf (MCA) i sgorio rhywogaethau conwydd amgen ac i lunio rhestr fer o’r 

pum prif rywogaeth conwydd amgen i’w hadolygu ymhellach. Penderfynwyd 

dewis dull MCA am fod hyn yn cynnwys dethol y pum prif rywogaeth 

conwydd amgen mewn ffordd systematig gyda chyfeiriad at set benodol o 

amcanion gyda meini prawf mesuradwy ar eu cyfer i asesu i ba raddau yr 

oedd yr amcanion hyn yn cael eu cyflawni gan bob rhywogaeth. Mae gan 

MCA nifer o fanteision dros ddulliau eraill mwy anffurfiol sy’n seiliedig ar 

dybiaethau; 

• Mae’n benodol o ran yr amcanion a’r meini prawf a ddefnyddir i sgorio 

opsiynau. 

• Mae modd i benderfynwyr ddadansoddi a newid yr amcanion a’r meini 

prawf os ydynt yn teimlo eu bod yn amhriodol. 

• Mae’r sgoriau a’r pwysoli a ddefnyddir i sgorio opsiynau yn benodol a 

chawsant eu datblygu’n seiliedig ar dechnegau sefydledig. Gellir eu 

newid yn ôl yr angen os yw penderfynwyr o’r farn eu bod yn amhriodol 

neu eu cynnwys mewn fersiynau diweddarach o adolygiad o’r fath.  

• Gall fod yn ffordd bwysig o gynnwys penderfynwyr, arbenigwyr a 

rhanddeiliaid ehangach yn y broses. 
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2.3 Cymhwyswyd technegau MCA yn yr astudiaeth hon drwy ddefnyddio Multi-

criteria analysis: a manual (Yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol, 2009), 

sy’n cynnig arweiniad i ymarferwyr ar sut i gynnal MCA i arfarnu opsiynau 

polisi a phenderfyniadau eraill gan gynnwys y rhai hynny sydd â goblygiadau 

i’r amgylchedd. 

Techneg SMARTER  

2.4 Yn yr astudiaeth hon defnyddiwyd y dull Simple multi-attribute rating 

technique exploiting ranks (SMARTER) tuag at MCA (Edwards a Barron, 

1994). Mae SMARTER yn ffurf symlach o’r Simple multi-attribute rating 

technique (SMART) (Edwards, 1977) ac mae’n ffordd syml ac ymarferol o 

weithredu damcaniaeth defnyddioldeb aml briodoledd (multi-attribute utility 

theory) (MAUT). Yn ôl MAUT mae gan bob dewis (e.e. dewis o rywogaethau 

conwydd amgen) ddefnydd mewn ystod o wahanol feini prawf (e.e., 

cydnerthedd i wrthsefyll plâu a phathogenau, cynhyrchiant neu nodweddion 

y pren). Mae penderfynu ar ddefnyddioldeb unrhyw ddewis dan sylw yn 

golygu mesur y gwerthoedd hyn fesul un maen prawf ar y tro ac yna eu 

crynhoi yn ôl priodoleddau drwy ddilyn gweithdrefn bwysoli.  

2.5 Mae’r dechneg SMARTER yn cynnwys naw cam ac mae wedi’i seilio ar fodel 

adiol llinol. Mae hyn yn golygu bod defnyddioldeb cyffredinol opsiwn dan 

sylw (e.e. rhywogaeth conwydd penodol) yn cael ei gyfrifo fel cyfanswm y 

sgoriau perfformiad (gwerth) mewn ystod o feini prawf (priodoledd). Roedd y 

camau yn y dadansoddiad (addaswyd o Edwards a Barron, (1994); Olson, 

(1996)) fel a ganlyn. 

Cam un: Canfod y penderfynwyr allweddol  

2.6 Mae defnyddioldeb dewis penodol yn dibynnu ar bwy sy’n gwneud y 

penderfyniad. Mae ystod eang o unigolion a sefydliadau yn gysylltiedig â 

choedwigaeth, cynhyrchu a defnyddio pren ym Mhrydain, ac y bydd 

canlyniad yr astudiaeth hon yn effeithio arnynt. Yn y cam hwn rydym wedi 

llunio rhestr o unigolion a sefydliadau allweddol sy’n gysylltiedig â 

choedwigaeth a chynhyrchu a defnyddio pren yn fasnachol ym Mhrydain, ac 

y byddid yn manteisio ar eu harbenigedd yng ngham chwech (sgorio’r meini 
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prawf gwerthuso) y dadansoddiad. Cafodd y rhestr o’r penderfynwyr ei llunio 

o dan arweiniad grŵp llywio’r prosiect. Dewiswyd penderfynwyr o blith wyth 

grŵp cyffredinol i’w cynnwys yn yr astudiaeth hon, sef: 

• Academyddion (patholegwyr coedwigoedd, coedwriaethwyr, a 

gwyddonwyr pren) 

• Coedwigwyr a rheolwyr coedwigoedd  

• Cyrff a chymdeithasau’r diwydiant (e.e., Trada, CONFOR a’r Royal 

Forestry Society) 

• Rheolwyr meithrinfeydd 

• Llunwyr polisi  

• Gweithredwyr melinau coed a phrosesyddion  

• Marchnatwyr a phrynwyr pren 

• Eraill (ymgynghorwyr neu sylwedyddion ar y diwydiant). 

Cam dau: Dewis meini prawf gwerthuso perthnasol y rhywogaethau 

conwydd  

2.7 Roedd y cam hwn yn cynnwys llunio rhestr o feini prawf i werthuso 

perfformiad rhywogaethau conwydd yn eu herbyn. Mae meini prawf yn ffyrdd 

penodol o fesur gwerthoedd a phenderfynu i ba raddau mae opsiynau’n rhoi 

sylw i amcanion penodol. Maent yn ‘blant’ i amcanion ‘rhiant’, a all fod yn 

blant i amcanion lefel uwch fyth hyd yn oed.  

2.8 Nod cyffredinol yr astudiaeth oedd “canfod pum rhywogaeth coeden amgen 

ymarferol y gellir eu hymgorffori mewn adnoddau coedwigoedd conwydd 

masnachol ledled Prydain”. O ystyried natur ragnodol y nod hwn 

defnyddiwyd dull ‘o’r brig i lawr’ i benderfynu ar y meini prawf perthnasol (Yr 

Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, 2009). Roedd hyn yn seiliedig ar nod 

cyffredinol ac amcanion lefel uchel cysylltiedig yr astudiaeth a nodwyd ym §1 

Mharagraff 1.19. Roedd dull ‘brig i lawr’ i benderfynu ar feini prawf yn golygu 

rhannu’r amcanion lefel uchel hyn yn feini prawf drwy ddefnyddio coeden 

werthoedd (Tabl 2.1).  

2.9 Mae’n bwysig cyfyngu ar y meini prawf a ddefnyddir i fesur gwerth gan fod 

cael gormod o feini prawf yn gwneud y dasg o sgorio meini prawf yn eu trefn 
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yn un anodd i benderfynwyr (Edwards a Barron, 1994; Olson, 1996). 

Diffiniwyd y meini prawf gwerthuso (n=12) drwy ailddatgan a chyfuno meini 

prawf, neu drwy hepgor meini prawf llai pwysig mewn proses iteraidd o dan 

arweiniad grŵp llywio’r prosiect.  
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Tabl 2.1: Coeden werthoedd i ganfod y meini prawf perthnasol i werthuso’r rhywogaethau conwydd. 
Nod Amcanion lefel 

uwch  
Amcanion lefel 
is Meini prawf (n=12) Math o 

faen prawf Sail resymegol 

Canfod pum 
rhywogaeth 
coed conwydd 
amgen y gellir 
eu hymgorffori i 
adnoddau 
coedwigoedd 
conwydd 
masnachol 
ledled Prydain 
 

Dylai’r rhywogaeth 
coed a ddewisir 
wrthsefyll pwysau 
plâu a 
phathogenau  

Dylai’r 
rhywogaethau 
coed a ddewisir 
wrthsefyll plâu a 
pathogenau sy’n 
gyffredin ym 
Mhrydain ar hyn 
o bryd 

Ymwrthedd i blâu a 
phathogenau ‘risg 
uchel’1 sy’n 
bresennol ym 
Mhrydain yn awr 

Meintiol  
 

Gall plâu a phathogenau coed achosi colledion economaidd sylweddol i goedwigaeth 
fasnachol drwy gyfuniad o effeithiau is-farwol ar dyfiant coed ac mewn rhai achosion 
marwolaeth coed (Wainhouse et al., 2016). Gall effeithiau is-farwol cyfunol plâu a 
phathogenau lluosog hefyd arwain at farwolaeth coed. Wrth i hinsawdd Prydain newid, mae 
effeithiau plâu a phathogenau ar adnoddau coedwigoedd yn debygol o ddwysau (Forzieri et 
al., 2018; Wainhouse et al., 2016; Wainhouse ac Inward, 2016). Mae Amcanestyniadau 
Cyfredol Hinsawdd y DU (UKCP18) yn awgrymu y bydd Prydain yn profi tymheredd uwch a 
glawiadau a sychder mwy eithafol (Lowe et al., 2018). 
 
Tymheredd yn codi yw’r prif amrywiad hinsoddol sy’n dylanwadu ar atgenhedlu, datblygiad a 
goroesiad plâu pryfed (Altermatt, 2010; Harvey et al., 2020; Jactel et al., 2019; Van Asch et 
al., 2013; Wainhouse et al., 2016). Gall cylchoedd atgenhedlu plâu pryfed sy’n cynhyrchu un 
genhedlaeth y flwyddyn newid oherwydd cenhedlu cynharach a gallant oroesi’n hwy o 
ganlyniad i dymheredd uwch (Altermatt, 2010; Bale et al., 2002; Wainhouse ac Inward, 
2016). Gall cyfnodau cynnes hwy hefyd arwain at niferoedd uwch o blâu pryfed sy’n 
cynhyrchu dwy genhedlaeth y flwyddyn a rhai sy’n cynhyrchu sawl cenhedlaeth. Gall hyn 
arwain at gynnydd sylweddol yn y difrod i goed (Altermatt, 2010; Wainhouse et al., 2016). 
 
Tymheredd uwch a mwy o leithder yw’r prif amrywiadau hinsoddol sy’n dylanwadu ar 
sborynnu, gwasgariad a llwyddiant llawer o bathogenau coed (Wainhouse et al., 2016). 
Hefyd, bydd lleihad mewn amlder a gerwinder rhewogydd hybu goroesiad sborau dros y 
gaeaf. Gall sychder eithafol hefyd effeithio ar reoliad mecanweithiau ymwrthedd mewn coed 
gan eu gwneud yn fwy agored i ymosodiadau gan bathogenau coed (Hennon et al., 2020; 
Hossain et al., 2018). Bydd cynnydd o ganlyniad i’r hinsawdd mewn rhagdueddiad coed i 
bathogenau yn effeithio ar gynaliadwyedd rhywogaethau conwydd masnachol ym Mhrydain 
(Wainhouse et al., 2016). 
Bydd newid yn hinsawdd Prydain hefyd yn arwain at ddatblygiad ‘amlen fio-hinsawdd’ 
newydd (Pearson a Dawson, 2003), a fydd yn helpu i ledaenu plâu a phathogenau y mae eu 
dosbarthiad wedi’i gyfyngu hyd yma gan dymereddau is (Pureswaran et al., 2018; Ramsfield 
et al., 2016; Wainhouse et al., 2016; Wainhouse ac Inward, 2016). O ganlyniad, gall 
amrediad plâu a phathogenau sydd eisoes yn bresennol ym Mhrydain gynyddu. Hefyd, gall 
plâu a phathogenau sydd ar hyn o bryd yn Ffrainc neu rannau eraill o dir mawr Ewrop 
ledaenu i amlen fio-hinsoddol mwy ffafriol Prydain. 
 
Mae gwydnwch coed conwydd (a choedwigoedd planhigfa y maent yn rhan ohonynt) i blâu a 
phathogenau yn ganlyniad i ystod eang o ffactorau, gan gynnwys nid yn unig y dewis o 
rywogaeth coeden ond hefyd sut y cânt eu rheoli. Fodd bynnag, un o’r elfennau sylfaenol 
sy’n dylanwadu ar wydnwch rhywogaethau coed i blâu a phathogenau yw ymwrthedd 
genetig (Cavers a Cottrell, 2015; Ennos, 2015). Mae rhywogaethau coed conwydd sydd ag 
ymwrthedd i nifer o blâu a phathogenau sydd ar hyn o bryd yn gyffredin ym Mhrydain, yn 
ogystal â Ffrainc neu rannau eraill o dir mawr Ewrop, yn debygol o fod yn fwy gwydn yn 
achos yr effeithiau plâu a phathogenau uchod sy’n cael eu gyrru gan newid yn yr hinsawdd.  

Ymwrthedd i blâu a 
phathogenau ‘risg 
is’2 sy’n bresennol 
ym Mhrydain yn awr 

Dylai’r 
rhywogaeth 
coed a ddewisir 
wrthsefyll plâu a 
phathogenau 
sy’n gyffredin yn 
Ffrainc a 
rhannau eraill o 
dir mawr Ewrop 
ar hyn o bryd 

Ymwrthedd i blâu a 
phathogenau ‘risg 
uchel’1 o Ffrainc ac 
Ewrop 

Ymwrthedd i blâu a 
phathogenau ‘risg 
is’2 plâu a 
phathogenau o 
Ffrainc ac Ewrop 
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Nod Amcanion lefel 
uwch  

Amcanion lefel 
is Meini prawf (n=12) Math o 

faen prawf Sail resymegol 

Dylai’r 
rhywogaethau 
coed a ddewisir 
dyfu’n dda ledled 
Prydain  

Dylai’r 
rhywogaethau 
coed a ddewisir 
wrthsefyll 
pwysau a risgiau 
newid yn yr 
hinsawdd yn y 
dyfodol  

Goddef sychder Ansoddol  

Mae’r rhagolygon hinsawdd cyfredol yn awgrymu y bydd Prydain yn profi hafau poethach a 
sychach, yn fwyaf arbennig yn ardaloedd y de a’r dwyrain (Lowe et al., 2018). Gall sychder 
yn yr haf achosi difrod sylweddol i goedwigoedd Prydain (Nicoll, 2016). Gall diffygion yn 
lleithder y pridd arwain at gynhyrchiant is (Davies et al., 2020) a marwolaeth drwy gwymp 
sylem a chracio cambiwm (Green a Ray, 2009). Mae rhywogaethau sbriws a ffynidwydd yn 
arbennig o agored i gracio yn y boncyff o ganlyniad i sychder (Cameron, 2015); gall hyn 
leihau gwerth y pren a’i wneud yn anaddas i ddibenion adeiladu. Gall sychder hefyd wneud 
coed yn fwy agored i niwed gan blâu a phathogenau (Anderegg et al., 2015; Wainhouse et 
al., 2016). Mae rhywogaethau coed conwydd sy’n gallu goddef sychder yn well yn debygol o 
fod yn llai agored i’r risgiau ychwanegol hyn. 

Dylai’r 
rhywogaethau 
coed a ddewisir 
fod yn addas ar 
gyfer ystod o 
amodau 
safleoedd ledled 
Prydain 

Goddef dirlenwi  Ansoddol 

Mae dirlenwi’n gyffredin mewn priddoedd lle’r amherir ar ddraeniad, ac mae hyn yn fwy 
cyffredin yn ucheldiroedd Prydain. Mae’r rhagolygon hinsawdd cyfredol yn awgrymu y bydd 
Prydain yn profi glawiad uwch, yn enwedig yn ardaloedd y gorllewin a’r gogledd orllewin i 
(Lowe et al., 2018). Gall priddoedd sy’n ddirlawn yn gyson gael nifer o effeithiau ar 
nodweddion ffisegol a chemegol priddoedd gan effeithio ar ansawdd y pridd fel cyfrwng i 
dyfu planhigion (Balshaw et al., 2014; Nicholson et al., 2015). Y prif effaith a gaiff dirlenwi yw 
lleihau iechyd a thyfiant coed yw diffyg ocsigen yn yr amgylchedd gwreiddio. Mae hyn yn 
cyfyngu ar anadliad aerobig gwreiddiau drwy leihau egni metabolaidd (Kreuzwieser a 
Rennenberg, 2014). Os nad yw coeden yn gallu goddef dirlenwi gall hynny arwain at ladd y 
gwreiddiau ac yna dirywiad y brigdyfiant, sy’n cynyddu’r perygl y gall gael ei chwythu 
drosodd gan wynt a marwolaeth posibl. Mae rhywogaethau coed conwydd sy’n fwy goddefol 
i briddoedd dirlawn yn debygol o fod yn addas i ystod eang o safleoedd ledled Prydain, yn 
enwedig rhai sy’n ffafriol o safbwynt economaidd i goedwigaeth fasnachol. 

Goddef cysgod  Ansoddol 

Mae tuedd gynyddol yng nghoedwigaeth Prydain tuag at goedwigoedd cydnerth ac 
amlbwrpas. Gellir cysylltu hyn â diddordeb cynyddol yn y defnydd ehangach o systemau 
coedwriaethol mwy amrywiol fel coedwigaeth gorchudd di-dor (CCF) fel modd i gyfoethogi 
amrywiaeth rhywogaethol a strwythurol coedwigoedd (Macdonald et al., 2010; Mason, 2015; 
Stokes a Kerr, 2009). Ffactor pwysig sy’n cyfyngu ar addasrwydd rhywogaethau conwydd 
amgen i’w defnyddio mewn systemau coedwriaethol sy’n amrywiol o ran strwythur yw eu 
goddefgarwch i gysgod a’u gallu i dyfu yn yr isdyfiant (Kerr a Haufe, 2016). Mae 
rhywogaethau conwydd sy’n gallu goddef cysgod yn debygol o fod yn ddefnyddiol mewn 
ystod ehangach o systemau coedwriaethol. 

Goddef amlygiad  Ansoddol 

Mae amodau safleoedd yn pennu’r cyfyngiadau o ran yr hyn ellir ei gyflawni mewn planhigfa. 
Mae ffactorau hinsoddol fel cynhesrwydd (neu dymheredd cronedig) a gwyntogrwydd yn cael 
effaith sylweddol ar gynhyrchiant coed mewn planhigfeydd (Toledo et al., 2011). Mae 
safleoedd agored yn fwy tebygol o fod yn llawer oerach, gwyntog a gwlypach na safleoedd 
cysgodol. Mae safleoedd agored hefyd yn debygol o brofi rhewogydd yn hwyr yn y tymor. 
Mae amlygiad i wyntoedd a thymheredd oer hefyd yn cynyddu faint o ddŵr mae coed yn ei 
golli ac mewn rhai achosion gall arwain at sychu’r deiliach (Dixon a Grace, 1984; Hadley et 
al., 1986). Mae rhywogaethau conwydd sy’n gallu goddef effeithiau hinsoddol amlygiad yn 
debygol o fod yn addas ar gyfer ystod fwy o safleoedd ledled Prydain. 
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Nod Amcanion lefel 
uwch  

Amcanion lefel 
is Meini prawf (n=12) Math o 

faen prawf Sail resymegol 

Dylai’r rhywogaeth 
coed a ddewisir 
gyflenwi cynnyrch 
pren masnachol  

Dylai’r 
rhywogaeth 
coed a ddewisir 
fod yn hyfyw’n 
fasnachol 

Cynhyrchiant posibl  Meintiol  

Prif ddiben y rhan fwyaf o blanhigfeydd conwydd yw cynhyrchu pren a chynnyrch eraill y 
goedwig, yn fasnachol, h.y., i wneud elw. Mae’r elw hwn yn dibynnu ar gynhyrchiant biolegol 
neu dyfiant coed sy’n arwain at gynnydd blynyddol ym maint y pren yn y blanhigfa. Mae hyn 
yn hanfodol hefyd i’r gyfradd dal a storio carbon. Nod gweithrediadau coedwigaeth 
masnachol yw cynyddu cyfradd tyfiant coed unigol, gan gynyddu faint o bren sydd yn y coed, 
lleihau’r hyd y cylchdro a chynyddu’r elw. Mae nifer o ffactorau sy’n effeithio ar gynhyrchiant 
a hyfywedd masnachol planhigfa. Fodd bynnag, y rhywogaethau a ddewisir yw’r mwyaf 
sylfaenol (McEwan et al., 2020; Sedjo, 1999) gan fod y cyfraddau tyfu posibl yn amrywio’n 
fawr rhwng rhywogaethau (Mason et al., 2018). Bydd rhywogaethau conwydd a all 
gynhyrchu lefelau uchel o bren ar gylchdro cymharol fyr, h.y. mae ganddynt gynyddiad 
blynyddol mawr o gyfaint pren, yn debygol o fod yn fwy addas ar gyfer planhigfeydd conwydd 
masnachol.  

Dylai’r 
rhywogaeth 
coed a ddewisir 
feddu ar 
nodweddion sy’n 
addas i gyflawni 
gofynion graddio 
pren  

Addasrwydd 
technegol y pren 
(anystwythder)  

Meintiol 

Mae graddfeydd cryfder pren yn seiliedig ar dri phenderfynydd neu ‘nodweddion pren’ 
allweddol: cryfder, anystwythder a dwysedd (Ridley-Ellis et al., 2016). Mae safonau graddio’n 
pennu gwerth nodwedd trothwyol ar gyfer pob dosbarth cryfder (e.e., C14 yn achos 
graddfeydd plygu) y mae’n rhaid i bren eu cyrraedd neu ragori arnynt i gael eu graddio yn y 
dosbarth hwnnw (Ridley-Ellis et al., 2016). Mae anystwythder pren yn cael ei fesur gan y 
modwlws elastigedd (MOE), sy’n disgrifio ymddygiad elastig pren o dan straen cylchol 
dynamig (Kovryga et al., 2020). Mae graddio pren â pheiriant yn gweithio ar yr egwyddor bod 
cydberthynas gref rhwng cryfder pren ag un neu fwy o’i nodweddion mecanyddol (Harte, 
2009). MOE yw’r nodwedd bwysicaf wrth raddio pren â pheiriant (Kovryga et al., 2020; 
Ridley-Ellis et al., 2016; Simic et al., 2019). Mae rhywogaethau conwydd â phren sydd â 
gwerthoedd MOE cymedrig uwch yn debygol o gael eu graddio i ddosbarthiadau cryfder 
uwch ac sydd felly ag addasrwydd technegol gwell ar gyfer ystod o ddefnyddiau adeiladu.  

Dylai’r 
rhywogaeth 
coed a ddewisir 
gyflawni 
gofynion 
prosesu pren a’r 
farchnad  

Addasrwydd ar gyfer 
peiriannau prosesu 
presennol 

Meintiol 

Mae ystod eang o nodweddion pren genotypig a ffenotypig mewn conwydd sy’n effeithio ar 
eu haddasrwydd i’w defnyddio mewn prosesu sylfaenol; mae’r rhain yn cynnwys (ond heb eu 
cyfyngu i) nodweddion y rhisgl, sythder y boncyff, fforchio’r brigau, dwysedd y pren, 
anystwythder, maint y ceinciau, cyfran y pren haf a graen sbiral (Richter, 2015; Zobel a 
Buijtenen, 1989; Zobel a Jett, 1995). Gellir newid llawer o’r nodweddion genotypig hyn drwy 
brotocolau ac ymyriadau coedwriaethol fel gofod rhwng y coed, gwaith teneuo a thanblannu, 
neu drwy ryngweithiadau amgylcheddol. Fodd bynnag, un o’r nodweddion genotypig a’r 
ffactorau cyfyngu pwysicaf sy’n effeithio ar y defnydd o rywogaethau conwydd amgen mewn 
prosesu pren cyfaint uchel yw pa mor rhwydd y gellir tynnu’r rhisgl oddi ar foncyffion cyn eu 
troi’n bren wedi’i lifio. Mae hon yn nodwedd na ellir ei newid drwy ryngweithiadau 
coedwriaethol nac amgylcheddol. Y dulliau dirisglo a ddefnyddir amlaf mewn melinau coed 
pren meddal yw peiriannau dirisglo cylch-cambio, lle mae’r boncyff yn cael ei ddal rhwng 
rholeri â phigynnau a’i symud drwy gylch dirisglo (Blackwell a Walker, 2006). Mae’r cylch 
dirisglo wedi’i wneud o gyfres o gyllyll pŵl sy’n pwyso yn erbyn y boncyff gan dynnu’r rhisgl i 
ffwrdd yn y cambiwm (Blackwell a Walker, 2006). Mae gan lawer o gonwydd amgen risgl 
ffibrog, sy’n broblem i felinau coed sy’n defnyddio peiriannau dirisglo cylch cambiwm gan fod 
y rhisgl yn dod i ffwrdd mewn llinynnau hir ac sy’n lapio o amgylch y breichiau sy’n tynnu’r 
rhisgl gan dagu’r peiriant. Mae rhywogaethau conwydd sy’n addas ar gyfer peiriannau 
prosesu sydd eisoes mewn defnydd yn fwy tebygol o gael eu derbyn gan weithredwyr 
melinau coed. 
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Nod Amcanion lefel 
uwch  

Amcanion lefel 
is Meini prawf (n=12) Math o 

faen prawf Sail resymegol 

Ystod y defnyddiau 
terfynol i’r pren Meintiol  

Prif nod y rhan fwyaf o blanhigfeydd conwydd yw cynhyrchu pren a chynnyrch eraill y 
goedwig, yn fasnachol, h.y., i wneud elw. Mae’r elw hwn yn dibynnu ar amrywiaeth 
defnyddiau terfynol y pren a chynnyrch eraill y goedwig. Mae rhywogaethau conwydd sydd 
ag amrywiaeth ehangach o ddefnyddiau’n debygol o gynnig opsiynau masnachol mwy hyfyw 
na rhywogaethau ag amrywiaeth gyfyngedig o ddefnyddiau terfynol.  

Nodiadau’r tabl 
1 Diffinnir plâu a phathogenau risg uchel fel rhai sydd â sgôr risg o ≥60 ar Gofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU. 
2 Diffinnir plâu a phathogenau risg isel fel rhai sydd â sgôr risg o <60 ar Gofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU. 
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Cam tri: Dewis y rhywogaethau conwydd i’w gwerthuso   

2.10 Roedd y cam hwn yn cynnwys ymarferiad casglu data yn seiliedig ar 

adolygiad llenyddiaeth wedi’i ategu gan gyngor arbenigol i lunio rhestr hir o 

rywogaethau conwydd. Lluniwyd y rhestr hir gychwynnol gan ddefnyddio 

canllawiau ar rywogaethau coed sydd ar gael eisoes ym Mhrydain, yn 

ymwneud yn benodol â rhywogaethau anfrodorol sy’n cynhyrchu pren 

masnachol (EUFORGEN, n.d.; Forest Research, 2021b; Macdonald et al., 

1957; Cyfoeth Naturiol Cymru, 2015, 2017; Parratt, 2018; Royal Forestry 

Society, 2015; Savill, 2019; SilviFuture, n.d.; TRADA, n.d.; Wilson, 2011). 

Pennwyd tri maen prawf ar gyfer cynnwys rhywogaethau o’r llenyddiaeth ar 

ein rhestr hir: 

• Cynnwys rhywogaethau coed sydd wedi cynefino ym Mhrydain (Para 2.11, 

Parratt, 2018) 

• Cynnwys rhywogaethau coed sy’n cael eu defnyddio neu wedi bod yn cael 

eu defnyddio’n hanesyddol i gynhyrchu pren yn eu parth naturiol 

• Peidio cynnwys rhywogaethau coed sy’n brif rywogaethau coed sydd 

eisoes yn cael eu defnyddio’n eang yng Nghoedwigaeth Prydain (Blwch 

2.1) 

Blwch 2.1: Prif rywogaethau conwydd a ddefnyddir yng Nghoedwigaeth 
Prydain 

Mae wyth prif rywogaeth conwydd ac un hybrid yn cyfrannu 97% o adnoddau 

coedwigoedd conwydd masnachol Prydain (Forest Research, 2020). Ni chafodd y 

rhain eu cynnwys yn ein rhestr hir o rywogaethau amgen.  

Enw gwyddonol Enw cyffredin 
Cyfran o adnoddau 

coedwigoedd conwydd 
masnachol Prydain  

Picea sitchensis Sbriws Sitka  50.8 

Pinus sylvestris Pinwydd yr Alban 16.6 

Larix decidua, Larix kaempferi a 
Larix × marschlinsii 

llarwydd (Ewrop, Japan a 
hybrid) 9.6 

Pinus contorta Pinwydd camfrig  7.6 

Picea abies Sbriws Norwy  4.7 

Pinus nigra subsp. laricio Pinwydd Corsica 3.5 

Pseudotsuga menziesii Douglas fir 3.5 
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2.11 Y prif faen prawf ar gyfer cynnwys rhywogaethau ar ein rhestr hir oedd 

tystiolaeth eu bod wedi cynefino ym Mhrydain. Mewn achosion o’r fath mae 

rhywogaethau cynefin yn rhywogaethau coed sydd wedi cael eu tyfu mewn 

casgliadau coed ac arboreta neu safleoedd enghreifftiol yn yr ystâd goedwig 

gyhoeddus a phreifat ym Mhrydain ac sydd wedi dangos y gallu i 

atgynhyrchu’n naturiol (Macdonald et al., 1957; Parratt, 2018; Savill, 2019; 

Wilson, 2011), h.y., mae amodau hinsoddol y DU yn addas i’r coed 

atgynhyrchu heb ymyriad pobl. Mae cynefino fel cysyniad ecolegol yn cael ei 

ddefnyddio’n aml fel procsi ar gyfer cyfatebiad hinsoddol da wrth ddethol 

rhywogaethau (Mayer et al., 2017) ac mae hefyd yn nodwedd werthfawr os 

oes tuedd gyffredinol tuag at systemau coedwriaethol llai dwys sy’n cynnwys 

adfywio naturiol, fel y disgwylir yn ystod y ganrif nesaf (Bianchi et al., 2018; 

Macdonald et al., 2010; Mason, 2015). Drwy ddilyn y protocol hwn mae’r 

rhestr hir a luniwyd gennym yn cynnwys 56 o rywogaethau coed conwydd 

(Tabl 2.3). 

Tabl 2.3: Rhestr hir o 56 o rywogaethau conwydd amgen. 
Enw gwyddonol  Enw cyffredin  

Abies alba  Ffynidwydd arian  

Abies amabilis  Ffynidwydd arian y Môr Tawel  

Abies balsamea  Ffynidwydd balsam  
Abies cephalonica  Ffynidwydd Groeg 

Abies concolor  Ffynidwydd gwyn 

Abies fraseri  Ffynidwydd Fraser  

Abies grandis  Ffynidwydd mawr 

Abies koreana  Ffynidwydd Korea 

Abies nordmanniana  Ffynidwydd Nordmann  

Abies procera  Ffynidwydd urddasol  

Abies spectabilis  Ffynidwydd Dwyrain yr Himalaya 
Araucaria araucana  Pinwydd Chile  

Calocedrus decurrens  Cedrwydd arogldarthog  

Cedrus atlantica  Cedrwydd Atlas  

Cedrus atlantica Glauca Cedrwydd glas  

Cedrus brevifolia  Cedrwydd Cyprus  

Cedrus deodara  Cedrwydd deodar  

Cedrus libani  Cedrwydd Libanus  

Chamaecyparis lawsoniana  Cypreswydd Lawson 
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Enw gwyddonol  Enw cyffredin  

Chamaecyparis obtuse  Hinoki 

Chamaecyparis pisifera  Cypreswydd Sawara  
Cryptomeria japonica  Cedrwydd Japan 

Cupressus arizonica  Cypreswydd Arizona  

Cupressus glabra  Cypreswydd llyfn  

Cupressus macrocarpa  Cypreswydd Monterey 

Cupressus nootkatensis  Cypreswydd Nootka  

Cupressus sempervirens  Cypreswydd yr Eidal  

x Cuprocyparis leylandii  Cypreswydd Leyland 
Ginkgo biloba  Coeden ginkgo  

Juniperus chinensis  Meryw China 

Metasequoia glyptostroboides  Cochwydd y wawr  

Picea engelmannii  Sbriws Engelmann  

Picea glauca  Sbriws wen  

Picea omorika  Sbriws Serbia 

Picea orientalis  Sbriws y Dwyrain  

Picea pungens  Sbriws Colorado  
Pinus albicaulis  Pinwydd rhisgl gwyn 

Pinus armandii  Pinwydd Armand 

Pinus monticola  Pinwydd gwyn y gorllewin  

Pinus muricata  Pinwydd yr esgob  

Pinus peuce  Pinwydd Macedonia 

Pinus pinaster  Pinwydd arfor  

Pinus pinea  Pinwydd anial  

Pinus ponderosa  Pinwydd cochfrig 
Pinus radiata  Pinwydd Monterey 

Pinus strobus  Pinwydd gwyn 

Pinus wallichiana  Pinwydd Bhutan  

Platycladus orientalis  Thuja China  

Sequoia sempervirens  Cochwydd arfor  

Sequoiadendron giganteum  Cochwyd Sierra  

Taxodium distichum  Cypreswydd y gors 
Taxus baccata  Yw  

Thuja plicata  Cedrwydd coch  

Tsuga canadensis  Hemlog y dwyrain  

Tsuga heterophylla  Hemlog y gorllewin  

Tsuga mertensiana  Hemlog y mynydd  
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Cam pedwar: Datblygu matrics gwerth yn ôl meini prawf  

2.12 Buom yn coladu data a gasglwyd o’r llenyddiaeth sydd ar gael i werthuso pa 

mor dda oedd pob un o’r opsiynau’n perfformio yn erbyn yr holl feini prawf 

gan ddefnyddio matrics gwerth yn ôl meini prawf. Os oedd data meintiol 

ffisegol ar gael ar gyfer maen prawf penodol, defnyddiwyd hwn. Defnyddiwyd 

mesurau ansoddol eraill os nad oedd data meintiol ar gyfer maes prawf 

penodol ar gael. Roedd y gwerthoedd a oedd yn cael eu cofnodi yn y matrics 

gwerth yn ôl maen prawf yn werthoedd ‘amrwd’ ar ystod o raddfeydd o 

amrywiaeth o ffynonellau. Ar gyfer y ffynonellau data penodol a 

ddefnyddiwyd yn y matrics gwerth yn ôl meini prawf, gweler Tabl 3.4. 

Cam pump: Datblygu defnyddioldeb un dimensiwn  

2.13 Roedd y matrics gwerth yn ôl meini prawf a goladwyd yn y cam blaenorol yn 

cynnwys cyfuniad o werthoedd ansoddol a meintiol ar ystod o raddfeydd. Yn 

y cam dilynol hwn roedd y gwerthoedd yn werthoedd wedi’u normaleiddio ar 

raddfa sgorio gyffredin (0-100). Ar gyfer y gweithdrefnau normaleiddio 

penodol a ddefnyddiwyd ar gyfer pob maen prawf gweler Tabl 2.4: Cafodd 

sgoriau eu haseinio gan ddefnyddio graddfa 5 pwynt gymharol ar gyfer meini 

prawf ansoddol fel yr amlinellir yn Nhabl 2.4. Yn achos y meini prawf hyn, lle 

mae gwerth uchel yn well na gwerth isel, rhoddwyd sgôr o 100 i’r categori 

gorau posibl a rhoddwyd sgôr o 0 i’r categori gwaethaf posibl, gyda phob 

categori arall yn cael sgôr canolraddol fel oedd yn briodol. Roedd sgoriau’n 

cael eu haseinio gan ddefnyddio ffwythiant llinell syth ar gyfer y meini prawf 

meintiol a ddangosir yn Nhabl 2.4. Yn achos y meini prawf hyn, lle mae 

gwerth uchel yn well na gwerth isel, roedd y fformwla ar gyfer trosi’r gwerth 

ar raddfa 0-100 fel a ganlyn: 

 !!,# = 100(&'()*ℎ!,#)/(./0# −	.34#) Hafaliad 1 

lle mae  yw’r sgôr wedi’i raddio ar gyfer rhywogaeth  ar faen prawf ,  yw’r 

gwerth heb ei raddio ar gyfer rhywogaeth  ar faen prawf  (o gam 4),  yw 

uchafswm sgôr unrhyw rywogaeth ar gyfer maen prawf ,  yw isafswm sgôr 

unrhyw rywogaeth ar gyfer maen prawf . Lle nad oes dim data ar gyfer 
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rhywogaeth yn gysylltiedig â maen prawf penodol i’w gael yng Ngham 4, roedd 

y rhywogaeth wedi sgorio 0 ar gyfer y maen prawf hwnnw.



 

29 

Tabl 2.4: Gwerthoedd a chategorïau ar gyfer y matrics gwerthoedd yn ôl meini prawf, gweithdrefnau normaleiddio ar gyfer 
defnyddioldeb un dimensiwn a ffynonellau data  

Meini prawf Math o faen 
prawf Gwerthoedd Meintiol/categorïau ansoddol  Normaleiddio i raddfa gyffredin (0 i 100) Ffynhonnell/ffynonellau data  

Ymwrthedd i blâu a phathogenau 
‘risg uchel’1 sy’n bresennol ym 
Mhrydain yn awr 

Meintiol 

Nifer y rhywogaethau plâu a phathogenau 
nad yw rhywogaeth coeden x â 
rhagdueddiad iddynt o’r 5 o blâu a 
phathogenau ‘risg uchel’3 sy’n bresennol ym 
Mhrydain yn awr 

Ffwythiant llinell syth gan ddefnyddio 
Hafaliad 1 Burns a Honkala (1990) 

Hansen, Lewis a Chastagner (1997) 
Nguyen et al. (2016) 
Oszako et al. (2017) 
Forest Research Pest and Diseases 
Resources, (Forest Research, 2021a) 
Phillips a Burdekin (1992e, 1992a, 1992b, 
1992c, 1992d) 
Scharpf (1993) 
Spaulding, (1961) 
Cofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU 
(Defra, 2021) 
Wainhouse et al. (2016) 
Am ragor o gyfeiriadau eraill gweler 
Atodiad A. 

Ymwrthedd i blâu a phathogenau 
‘risg is’2 sy’n bresennol ym Mhrydain 
yn awr 

Meintiol 

Nifer y rhywogaethau plâu a phathogenau 
nad yw rhywogaeth coeden x â 
rhagdueddiad iddynt o’r 17 o blâu a 
phathogenau ‘risg is’4 plâu a phathogenau 
sy’n bresennol ym Mhrydain yn awr 

Ffwythiant llinell syth gan ddefnyddio 
Hafaliad 1 

Ymwrthedd i blâu a phathogenau 
‘risg uchel’1 o Ffrainc ac Ewrop Meintiol 

Nifer y rhywogaethau plâu a phathogenau 
nad yw rhywogaeth coeden x â 
rhagdueddiad iddynt o’r 6 o blâu a 
phathogenau ‘risg uchel’5 o Ffrainc a 
rhannau eraill o dir mawr Ewrop 

Ffwythiant llinell syth gan ddefnyddio 
Hafaliad 1 

Ymwrthedd i blâu a phathogenau 
‘risg is’2 o Ffrainc ac Ewrop Meintiol 

Nifer y rhywogaethau plâu a phathogenau 
nad yw rhywogaeth coeden x â 
rhagdueddiad iddynt o’r 5 o blâu a 
phathogenau ‘risg uchel’7 o Ffrainc a 
rhannau eraill o dir mawr Ewrop 

Ffwythiant llinell syth gan ddefnyddio 
Hafaliad 1 

Goddef sychder Ansoddol 

‘Anoddefgar iawn’ 
‘Anoddefgar’ 
‘Cymharol oddefgar’ 
‘Goddefgar’ 
‘Goddefgar iawn’ 

‘Anoddefgar iawn’ = 0 
‘Anoddefgar’ = 25 
‘Cymharol oddefgar’ = 50 
‘Goddefgar’ = 75 
‘Goddefgar iawn’ = 100 

Niinemets a Valladares (2006) 

Goddef dirlenwi  Ansoddol 

‘Anoddefgar iawn’ 
‘Anoddefgar’ 
‘Cymharol oddefgar’ 
‘Goddefgar’ 
‘Goddefgar iawn’ 

‘Anoddefgar iawn’ = 0 
‘Anoddefgar’ = 25 
‘Cymharol oddefgar’ = 50 
‘Goddefgar’ = 75 
‘Goddefgar iawn’ = 100 

Niinemets a Valladares (2006) 

Goddef cysgod  Ansoddol 

‘Anoddefgar iawn’ 
‘Anoddefgar’ 
‘Cymharol oddefgar’ 
‘Goddefgar’ 
‘Goddefgar iawn’ 

‘Anoddefgar iawn’ = 0 
‘Anoddefgar’ = 25 
‘Cymharol oddefgar’ = 50 
‘Goddefgar’ = 75 
‘Goddefgar iawn’ = 100 

Niinemets a Valladares (2006) 

Goddef amlygiad  Ansoddol 

‘Anoddefgar iawn’ 
‘Anoddefgar’ 
‘Cymharol oddefgar’ 
‘Goddefgar’ 
‘Goddefgar iawn’ 

‘Anoddefgar iawn’ = 0 
‘Anoddefgar’ = 25 
‘Cymharol oddefgar’ = 50 
‘Goddefgar’ = 75 
‘Goddefgar iawn’ = 100 

Burns a Honkala (1990) 
Cronfa Ddata Rhywogaethau Coed Forest 
Research, (Forest Research, 2021b) 

Cynhyrchiant posibl   Meintiol Cnwd cyfartalog dosbarth 7  o gellïoedd sy’n 
tyfu ym Mhrydain ar hyn o bryd 

Ffwythiant llinell syth gan ddefnyddio 
Hafaliad 1 

Cronfa Ddata SilviFuture (SilviFuture, n.d.-
a) 
Mason et al. (2018) 
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Meini prawf Math o faen 
prawf Gwerthoedd Meintiol/categorïau ansoddol  Normaleiddio i raddfa gyffredin (0 i 100) Ffynhonnell/ffynonellau data  

Addasrwydd technegol pren 
(anystwythder) Meintiol Modwlws Elastigedd (kN/mm2) 

MOE < 7 = 0 (Annhebygol o raddio i C14) 
7 ≤ MOE < 8 = 25 (Tebygol o raddio i C14) 
8 ≤ MOE < 9 = 50 (Tebygol o raddio i C16) 
9 ≤ MOE < 9.5 = 75 (Tebygol o raddio i C18) 
MOE ≥ 9.5 = 100 (Tebygol o raddio i C20) 

Berard et al. (2011) 
Güray et al. (2019) 
Lavers (1983) 
Passialis a Kiriazakos (2004) 
Ramsay a Macdonald (2013) 
Ross (2010) 

Addasrwydd ar gyfer peiriannau 
prosesu presennol  Ansoddol 

‘Anhysbys’ 
‘Dulliau eraill’ 
‘Tynnu rhisgl cambiol’ 

‘Anhysbys’= 0 
Dulliau eraill’ = 50 
‘Tynnu rhisgl Cambiol = 100 

Tystiolaeth anecdotaidd a barn arbenigol  

Ystod o ddefnyddiau terfynol i bren  Meintiol Nifer y defnyddiau cyffredin i bren rywogaeth 
x  

Ffwythiant llinell syth gan ddefnyddio 
Hafaliad 1 

CABI (2019g, 2019f, 2019e, 2019d, 2019c, 
2019b, 2019h, 2019a, 2020) 
Meier (2021) 
TRADA, (dim dyddiad) 
Savill a Mason (2015) 
Savill et al. (2017a) 
Savill et al. (2017b) 
Wilson et al. (2016) 
Am ragor o gyfeiriadau manwl gweler 
Atodiad B. 

Nodiadau’r tabl 
1 Diffinnir rhywogaethau plâu a phathogenau risg uchel fel rhai â sgôr risg o ≥60 ar Cofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU. 
2 Diffinnir rhywogaethau plâu a phathogenau risg isel fel rhai â sgôr risg o <60 ar Cofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU. 
3 Mae rywogaethau plâu a phathogenau risg uchel sydd ym Mhrydain yn awr yn cynnwys: Dendrolimus pini, Dosthistroma septosporum, Ips typographus, Phytophthora ramorum a Phytophthora 
kernoviae. 
4 Mae rywogaethau plâu a phathogenau risg is sydd ym Mhrydain yn awr yn cynnwys: Llyslau conwydd, Armilaria mellea, Dendroctonus mican, Elatobium micans, Heterobasidion annosum, Hylobius 
abietis, Lymantria dispar, Neonectria neomacrospora, Pestalotiopsis pseudotsugae, Phomopsis sp., Rhizosphaera sp, Phytophthora lateralis, Sphaeropsis sp., Polyporous schweinilzii a Sicroccus 
tsugae. 
5 Mae rywogaethau plâu a phathogenau risg uchel o Ffrainc a rhannau eraill o dir mawr Ewrop yn cynnwys: Bursaphelenchus xylophilus, Choristoneura sp., Dendrolimus sibiriicus, Lecanostica 
acicula, Thaumetopoea pityocampa a Xylella fastidiosa. 
6 Mae rywogaethau plâu a phathogenau risg is o Ffrainc a rhannau eraill o dir mawr Ewrop yn cynnwys: Carulepsis juniperi, Cronartium ribicola, Malacosoma Neustria, Fusarium circinatum a 
Rhyacionia buoliana. 
7 Mae dosbarth cnydau yn mesur twf cynyddiad (h.y. faint o bren boncyff soled a ychwanegwyd at goedlan) mewn metrau ciwbig yr hectar y flwyddyn (m3/ha/yr) a fynegir mewn cyfyngau o 2. Bydd 
uchafswm posibl dosbarthiadau cnydau gwahanol rywogaethau conwydd yn wahanol, gyda gwerthoedd uwch yn dangos cyfraddau twf a chynhyrchiant uwch. 
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Cam chwech: Pwysoli gogwyddol  

2.14 Yn y cam hwn penderfynwyd ar drefn y meini prawf (h.y., eu sgorio o’r mwyaf 

i’r lleiaf pwysig). Gwnaed hyn drwy broses ‘ymgysylltu â rhanddeiliaid’. 

Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol â rhanddeiliaid ddydd Gwener 5 Mawrth 

2021, pan gafodd y cyfranogwyr eu cyflwyno i amcanion y prosiect, y 

fethodoleg sgorio a’r arolwg ar-lein. Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i 

gyfranogwyr i ofyn cwestiynau am y prosiect neu i dynnu sylw at unrhyw beth 

roedd tîm yr ymchwil wedi’i golli. Dilynwyd y cyfarfod gan arolwg ar-lein, a 

oedd yn agored o ddydd Gwener 5 Mawrth 2021 tan ddydd Llun 15 Mawrth 

2021. Ni oedd cymryd rhan yn y digwyddiad ar-lein yn hanfodol i gael cymryd 

rhan yn yr arolwg.  

2.15 Yn yr arolwg ar-lein gwahoddwyd y cyfranogwyr i sgorio’r 12 maen prawf 

gwerthuso yn nhrefn eu pwysigrwydd. Gwnaed hyn drwy gyflwyno’r 12 maen 

prawf i’r penderfynwyr a gofyn iddynt i:  

“Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob 

un o’r 12 maen prawf a welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a 

allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth honno ar un maen 

prawf o’i gwerth gwaethaf cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r 12 maen 

prawf fyddech chi’n ei wella’n gyntaf yn achos perfformiad y rhywogaeth 

honno?” 

2.16 Nododd bob cyfranogwr pa un o 12 gwerth y meini prawf y byddent yn eu 

gwella gyntaf. Roedd y cwestiwn nesaf yn gofyn i’r cyfranogwr pa un o 12 

gwerth y meini prawf (heblaw am yr un roeddent wedi’i ddewis yn barod) y 

byddai’n well ganddynt gael ei newid o’r gwerth gwaethaf posibl i’r gwerth 

gorau posibl. Daliwyd ymlaen i wneud hyn nes bod pob maen prawf wedi’u 

rhoi yn eu trefn (o’r mwyaf i’r lleiaf pwysig) gan bob cyfranogwr. Am drosolwg 

o gwestiynau’r arolwg gweler Atodiad C. 

2.17 Cafodd yr ymatebion i’r arolwg eu coladu a barnwyd mai’r maen prawf a 

gafodd y nifer fwyaf o bleidleisiau mewn ymateb i bob cwestiwn fyddai’r 

maen prawf a ffafrid. Roddwyd marc o 1 i’r maen prawf y barnwyd oedd yr un 

a ffafrid mewn ymateb i’r cwestiwn cyntaf (h.y., y pwysicaf), rhoddwyd marc o 

12 i’r maen prawf y barnwyd oedd yr un a ffafrid mewn ymateb i’r cwestiwn 
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olaf (h.y., y lleiaf pwysig). Cafodd meini prawf a oedd fwyaf poblogaidd mewn 

cwestiynau cynharach ac wedi’u sgorio yn y safleoedd hynny eu diystyru 

wedyn yn yr ymatebion i’r cwestiynau oedd yn weddill. Yn dilyn y broses hon, 

rhoddodd yr ymchwilwyr y meini prawf yn nhrefn eu pwysigrwydd: e.e., Mae 

Maen Prawf 1 yn bwysicach na Maen Prawf 2, sy’n bwysicach na Maen 

Prawf 3, sy’n bwysicach na Maen Prawf 4, ac yn y blaen. 

Cam saith: Canfod defnyddioldeb aml-briodoledd  

2.18 Roedd y cam hwn yn cael y pwysoliad ar gyfer pob maen prawf. Er bod y 

dechneg SMART yn cynnwys cam ‘caled’ o bwysoli barn penderfyniadau, 

mae’r dechneg SMARTER symlach yn defnyddio cyfrifiad i gynhyrchu 

pwysoliadau yn seiliedig ar drefn y meini prawf o’r cam blaenorol. Mae’r 

broses hon o gynhyrchu pwysoliadau’n fwy priodol ac ymarferol na chael 

pwysoliadau gan benderfynwyr neu randdeiliaid, yn enwedig pan fo trefn y 

meini prawf yn ganlyniad gan grŵp sy’n debygol o fod yn fwy hyderus i roi 

meini prawf mewn trefn na barnu eu pwysoliad cymharol (Barron a Barrett, 

1996). 

2.19 Mae nifer o ddulliau i gynhyrchu pwysoliadau o sgoriau. Defnyddiwyd y dull 

rank order centroid (ROC) gennym ni (Barron a Barrett, 1996; Roberts a 

Goodwin, 2002), sy’n aseinio pwysoliad i bob maen prawf yn seiliedig ar ei 

safle yn y drefn a bennwyd yn y cam blaenorol. Mae’r dull ROC yn aseinio 

pwysoliadau fel a ganlyn: !! yw pwysoliad y maen prawf pwysicaf, !" yw 

pwysoliad y maen prawf pwysicaf nesaf, ac yn y blaen. Yn achos maen 

prawf " roedd cyfrifiad y pwysoliadau fel a ganlyn: 

 !! = (1 + 1 2⁄ + 1 3⁄ +	. . . + 1 "⁄ ) "⁄
!" = (0 + 1 2⁄ + 1 3⁄ +	. . . + 1 "⁄ ) "⁄
!# = (0 + 0	+	. . . +	0 + 1 "⁄ ) "⁄

 Hafaliad 2 

Bydd cyfanswm y pwysoliadau hyn yn rhoi 1.0. Mae’r dull hwn yn lleihau 

uchafswm cyfeiliornad drwy ganfod craidd pob pwysoliad posibl sy’n cynnal 

trefn y maen prawf. 

Cam wyth: Cyfrifo defnyddioldeb aml-briodoledd ar gyfer opsiynau  
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2.20 Cafodd defnyddioldeb aml-briodoledd ar gyfer pob un o’r opsiynau (h.y., 

rhywogaethau conwydd) eu cyfrifo drwy ddefnyddio’r fformwla ganlynol: 

 
.$ =	/ !#0$#

#
 Hafaliad 3 

lle mae .$ yw’r gwerth defnyddioldeb ar gyfer yr opsiwn 1, !# yw’r pwysoliad 

wedi’i normaleiddio ar gyfer priodoledd " ac 0$# yw’r sgôr ar gyfer opsiwn 1 ar 

faen prawf ". Cafodd y gwerthoedd 0$# eu cynhyrchu yng ngham pump a 

chafwyd y gwerthoedd !# yng ngham saith.  

Cam naw: Sgorio   

2.21 I ganfod y pum prif rywogaethau conwydd amgen, rhoddwyd mewn trefn yr 

opsiynau yn nhrefn .$ o’r uchaf i’r isaf. Cafodd y pum rhywogaeth conwydd 

amgen gyda’r gwerth uchaf ar gyfer .$ eu dethol i’w hadolygu’n fwy manwl.  

Asesu’r pum prif rywogaeth conwydd amgen 

2.22 Yn ail gam yr adolygiad, cynhaliwyd adolygiad naratif llenyddiaeth estynedig 

ac asesiad o’r pum rhywogaeth coed â’r sgôr uchaf. Cafwyd y llenyddiaeth a 

adolygwyd i gyflawni’r asesiadau hyn drwy chwiliadau gan ddefnyddio’r 

gronfa ddata Elsevier Scopus Abstract and Citation, Cronfa Ddata Clarivate 

Web of Science Abstract and Citation, Google Scholar, a ffynonellau 

llenyddiaeth eraill oedd ar gael i’r awduron. Defnyddiwyd enwau cyffredin 

(Saesneg) a gwyddonol (Lladin) y rhywogaethau dan sylw fel llinynnau 

chwilio. Oherwydd yr amser oedd ar gael i gynnal yr adolygiad hwn dim ond 

papurau wedi’u cyhoeddi yn yr iaith Saesneg oedd wedi’u cynnwys yn yr 

asesiadau. Hefyd, cafodd llenyddiaeth anghyhoeddedig ‘llwyd’ ei chynnwys 

os oedd yn hysbys i’r awduron, neu eu bod yn gallu ei lleoli. Cafodd 

rhanddeiliaid gyfle hefyd i gyfrannu llenyddiaeth os oeddent yn teimlo ei bod 

yn berthnasol i’r adolygiad. Roedd yr asesiadau estynedig yn canolbwyntio ar 

ateb y cwestiynau canlynol ar gyfer pob un o’r pum rhywogaeth â’r sgôr 

uchaf: 

• Beth yw eu parthau brodorol a’u hamrywiaeth genetig? 

• Beth yr eu hecoleg a’u coedwriaeth? 
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• Beth yw’r bygythiadau maent yn eu hwynebu gan blâu a phathogenau? 

• Beth yw’r potensial ar gyfer defnydd o’u pren?  
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3. Canfyddiadau  

Plâu’r presennol a’r dyfodol ym Mhrydain 

3.1 Roedd un o brif gwestiynau ymchwil yr adolygiad hwn yn ceisio canfod pa 

rywogaethau coed conwydd sy’n debygol o allu gwrthsefyll plâu a 

phathogenau presennol a dyfodol ym Mhrydain. Roedd hyn yn cynnwys 

canfod: 

1. Y plâu a’r pathogenau sy’n gyffredin ym Mhrydain ar hyn o bryd 

2. Y plâu a’r pathogenau sy’n gyffredin yn Ffrainc ac mewn rhannau eraill o 

dir mawr Ewrop ar hyn o bryd 

Tabl 3.1: Y rhywogaethau plâu a phathogenau sy’n effeithio ar gonwydd sy’n 
gyffredin ym Mhrydain ar hyn o bryd 

Enw gwyddonol Enw cyffredin  Categori Risg 

Dendrolimus pini gwyfyn llabed pinwydd Pryf Uchel 

Dothistroma septosporum malltod nodwyddau bandiau coch Ffwng Uchel 

Ips typographus Chwilen rhisgl sbriws Ewrop Pryf Uchel 

Phytophthora kernoviae  Phytophthora Uchel 

Phytophthora ramorum Clefyd Ramorum Phytophthora Uchel 

 llyslau conwydd Pryf Isel 

Armilaria mellea ffwng melog Ffwng Isel 

Dendroctonus micans Chwilod sbriws mawr Pryf Isel 

Elatobium abietinum llyslau sbriws gwyrdd Pryf Isel 

Heterobasidion annosum Fomes annosus Ffwng Isel 

Hylobius abietis gwiddon pinwydd mawr Pryf Isel 

Lymantria dispar siobyn y sipsi Pryf Isel 

Neonectria neomacrospora  Ffwng Isel 

Pestalotiopsis funereal  Ffwng Isel 

Phomopsis pseudotsugae  Ffwng Isel 

Phomopsis sp.  Ffwng Isel 

Rhizosphaera sp. Rhizosphaera needle cast Ffwng Isel 

Phytophthora austrocedri  Phytophthora Isel 

Phytophthora lateralis  Phytophthora Isel 

Sphaeropsis sp. Diplodia tip blight Ffwng Isel 

Polyporus schweinilzii  Ffwng Isel 

Sirococcus tsugae  Ffwng Isel 

Ffynhonnell: Defra (2021); Forest Research (2021) 
Nodiadau’r tabl 
1 Diffinnir plâu a phathogenau risg uchel fel rhai sydd â sgôr risg o ≥60 ar Gofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU. Diffinnir plâu a 
phathogenau risg isel fel rhai sydd â sgôr risg o <60 ar Gofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU 

3.2 Mae’r plâu a’r pathogenau sy’n gyffredin yn Ffrainc neu rannau eraill o dir 

mawr Ewrop ar hyn o bryd (Tabl 3.2) yn cael eu gweld fel bygythiad i Brydain 
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oherwydd y posibilrwydd y gallai eu parthau ehangu o ganlyniad i newid yn yr 

hinsawdd. 

Tabl 3.2: Plâu a phathogenau sy’n effeithio ar gonwydd sy’n absennol o Brydain 
ar hyn o bryd ond sy’n gyffredin yn Ffrainc neu rannau eraill o dir mawr Ewrop. 

Enw gwyddonol  Enw cyffredin Categori Risg 

Bursaphelenchus xylophilus Nematod pren pinwydd Pryf Uchel 

Choristoneura sp. budworms Pryf Uchel 

Dendrolimus sibiiricus Gwyfyn sidan Siberia Pryf Uchel 

Lecanostica acicola malltod nodwyddau smotiau brown Ffwng Uchel 

Thaumetopoea pityocampa gwyfyn ymdeithiwr y pinwydd Pryf Uchel 

Xylella fastidiosa Xylella Bacteriwm  Uchel 

Carulepsis juniperi Cen meryw Pryf Isel 

Cronartium ribicola rhwd-swigen pinwydden wen Ffwng Isel 

Malacosoma neustria lindys y gwaswyfyn Pryf Isel 

Fusarium circinatum cancr y ffawydd goch Ffwng Isel 

Rhyacionia buoliana Gwyfyn egin pinwydd Ewrop Pryf Isel 

Ffynhonnell: Defra (2021); Forest Research (2021a) 
Nodiadau’r tabl 
1 Diffinnir plâu a phathogenau risg uchel fel rhai sydd â sgôr risg o ≥60 ar Gofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU. Diffinnir plâu 
a phathogenau risg isel fel rhai sydd â sgôr risg o <60 ar Gofrestr Risg Iechyd Planhigion y DU. 

3.3 Nid yw’r rhestrau o blâu a phathogenau sy’n effeithio ar gonwydd ym 

Mhrydain, Ffrainc a rhannau eraill o dir mawr Ewrop a ddefnyddiwyd yn yr 

astudiaeth hon yn debygol o fod yn gynhwysfawr a dylid edrych arni fel 

rhestr gynrychioliadol yn unig o’r prif fygythiadau. Mae llawer o’r achosion 

diweddar o glefydau coedwigoedd wedi deillio o bathogenau a oedd yn 

anhysbys yn eu parthau brodorol ac nid oeddent wedi’u darganfod cyn 

iddynt ymsefydlu mewn ecosystem anfrodorol. Mae enghreifftiau’n cynnwys 

clefyd llwyfen yr Isalmaen, clwyf marwol sydyn y deri, Phytophthora alni o 

falltod pren gwern a bocs (Brasier, 2008).  

3.4 Mae rhagweld plâu a phathogenau sy’n anhysbys neu nad ydynt eto wedi 

achosi symptomau yr arsylwyd arnynt mewn coed sydd wedi’u heffeithio’n 

fater problemus (Srivastava et al, 2021; Robinet et al., 2020). O gofio mai 

dim ond tua 7-10% o rywogaethau ffwng yr amcangyfrifir sydd wedi’u cofnodi 

hyd yma (Crous a Groenwald, 2005) mae’n debyg bod tua 90% o 

bathogenau ffwngaidd yn anhysbys i wyddoniaeth (Brasier, 2008). 

Amcangyfrif fod rhwng 100 a 500 o rywogaethau Phytophthora heb eu 

darganfod, ac na fyddant oherwydd cyd-esblygiad yn dangos symptomau 

tan iddynt ddianc o’u parthau brodorol (Brasier, 2005). Gyda golwg ar hyn, 
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mae cryn ansicrwydd wrth ymgymryd ag ymarferiad o’r fath a dylai 

darllenwyr fod yn ymwybodol o hyn wrth ddehongli’r canlyniadau.  

Sgorio rhywogaethau conwydd amgen 

Matrics gwerth yn ôl meini prawf  

3.5 Mae’r matrics gwerth yn ôl meini prawf (Tabl 3.3) yn cynnwys cymysgedd o 

ddata ansoddol a meintiol ar ystod o raddfeydd. Yn achos y rhan fwyaf o 

rywogaethau amgen, roedd data ar gael yn rhwydd i werthuso eu 

perfformiad. Fodd bynnag, yn achos nifer o rywogaethau nid oedd data 

digonol ar gael i werthuso eu perfformiad yn erbyn rhai o’r meini prawf. 

3.6 Mae’r bylchau mwyaf mewn data’n ymwneud â goddefiad amgylcheddol rhai 

o’r cypreswydd, cedrwydd a phinwydd. Roedd bwlch pwysig arall yn y data 

yn ymwneud â chynhyrchiant posibl rhai o’r rhywogaethau conwydd amgen. 

Er bod llawer yn cael eu tyfu mewn pinwyddlannau ac arboreta nid yw rhai 

ohonynt wedi cael eu tyfu eto mewn cellïoedd un rhywogaeth lle gellid 

amcangyfrif dosbarth cynnyrch. 

3.7 Roedd digon o ddata ar gael i werthuso ymwrthedd pob un o’r rhywogaethau 

conwydd amgen i blâu a phathogenau risg ‘uchel’ ac ‘is’ sydd i’w cael ar hyn 

o bryd ym Mhrydain neu yn Ffrainc neu rannau eraill o dir mawr Ewrop (Tabl 

3.1 a 3.2). Dangosir y matrics gwerth yn ôl meini prawf sy’n gwerthuso sut 

mae pob un o’r rhywogaethau conwydd amgen yn perfformio yn erbyn pob 

un o’r 12 maen prawf gwerthuso yn Nhabl 3.3. 

3.8 Dangosir y ffynonellau data penodol a ddefnyddiwyd i lunio’r matrics gwerth 

yn ôl meini prawf yn §2 Nhabl 2.4. Am ragor o wybodaeth am sut y cafwyd y 

gwerthoedd ar gyfer y pedwar maen prawf plâu a phathogenau, a’r 

defnyddiau terfynol ar gyfer pren, gweler Atodiadau A a B. 
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Tabl 3.3: Matrics gwerth yn ôl meini prawf  

Enw gwyddonol Enw cyffredin  

Gwerth y meini prawf  
Ymwrthedd 

i blâu a 
phathogena

u ‘risg 
uchel’ sydd 

ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd1 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sydd 
ym Mhrydain 

ar hyn o bryd 2 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop3 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 
Ewrop 4 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi  

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad  

Cynhyrchia
nt posibl – 
dosbarth 
cnydau 

(m3/ha/yr) 

Addasrwy
dd 

technegol 
y pren 

(anystwyt
hder) – 
MOE 

(kN/mm2) 

Addasrwydd 
ar gyfer 

peiriannau 
prosesu 

presennol 

Ystod y 
defndy

diau 
presen
nol i’r 
pren5 

Abies alba  Ffynidwydd 
arian 4 allan o 5 11 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel 

iawn 
Anoddef

gar 16 9.8 dirisglo 
cambiol 6 

Abies amabilis  
Ffynidwydd 
arian y Môr 
Tawel 

4 allan o 5 12 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 isel isel uchel 
iawn 

Anoddef
gar iawn 20 11.3 dirisglo 

cambiol 6 

Abies 
balsamea  

Ffynidwydd 
balsam 4 allan o 5 11 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 isel iawn cymedrol uchel 

iawn 
Anoddef

gar  9.7 dirisglo 
cambiol 6 

Abies 
cephalonica  

Ffynidwydd 
Groeg 4 allan o 5 12 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5      8.1 dirisglo 

cambiol 0 

Abies concolor  Ffynidwydd 
gwyn 4 allan o 5 10 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 isel isel uchel 

iawn   10.3 dirisglo 
cambiol 6 

Abies fraseri  Ffynidwydd 
Fraser 4 allan o 5 12 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol cymedrol uchel 

iawn    dirisglo 
cambiol 0 

Abies grandis  Ffynidwydd 
mawr 3 allan o 5 12 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel 

iawn  20 7 dirisglo 
cambiol 6 

Abies koreana  Ffynidwydd 
Korea 4 allan o 5 12 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5       dirisglo 

cambiol 6 

Abies 
nordmanniana  

Ffynidwydd 
Nordmann 4 allan o 5 12 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 isel isel uchel 

iawn 
Anoddef
gar iawn  5.9 dirisglo 

cambiol 6 

Abies procera  Ffynidwydd 
urddasol 3 allan o 5 11 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel cymedrol Goddefg

ar 16 8.1 dirisglo 
cambiol 6 

Abies 
spectabilis  

Ffynidwydd 
Dwyrain yr 
Himalaya 

3 allan o 5 11 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5       dirisglo 
cambiol 0 

Araucaria 
araucana  Pinwydd Chile 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5       anhysbys 5 

Calocedrus 
decurrens  

Cedrwydd 
arogldarthog 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 uchel isel uchel   7.2 dulliau 

eraill 5 

Cedrus 
atlantica  Cedrwydd Atlas 4 allan o 5 13 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5    Anoddef

gar iawn  10.1 dirisglo 
cambiol 6 

Cedrus 
atlantica 
Glauca 

Cedrwydd glas 4 allan o 5 13 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5    Anoddef
gar iawn   dirisglo 

cambiol 6 

Cedrus 
brevifolia  

Cedrwydd 
Cyprus 4 allan o 5 13 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5       dirisglo 

cambiol 6 

Cedrus 
deodara  

Cedrwydd 
deodar 4 allan o 5 13 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 uchel isel cymedrol    dirisglo 

cambiol 6 

Cedrus libani  Cedrwydd 
Libanus 4 allan o 5 13 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel isel Anoddef

gar iawn  5.8 dirisglo 
cambiol 6 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin  

Gwerth y meini prawf  
Ymwrthedd 

i blâu a 
phathogena

u ‘risg 
uchel’ sydd 

ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd1 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sydd 
ym Mhrydain 

ar hyn o bryd 2 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop3 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 
Ewrop 4 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi  

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad  

Cynhyrchia
nt posibl – 
dosbarth 
cnydau 

(m3/ha/yr) 

Addasrwy
dd 

technegol 
y pren 

(anystwyt
hder) – 
MOE 

(kN/mm2) 

Addasrwydd 
ar gyfer 

peiriannau 
prosesu 

presennol 

Ystod y 
defndy

diau 
presen
nol i’r 
pren5 

Chamaecyparis 
lawsoniana  

Cypreswydd 
Lawson 5 allan o 5 11 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5 cymedrol isel uchel Anoddef

gar iawn 14 5.4 dulliau 
eraill 4 

Chamaecyparis 
obtuse  hinoki 5 allan o 5 13 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5 cymedrol isel uchel 

iawn   11.72 dulliau 
eraill 4 

Chamaecyparis 
pisifera  

Cypreswydd 
Sawara 5 allan o 5 13 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5       dulliau 

eraill 4 

Cryptomeria 
japonica  

Cedrwydd 
Japan 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol cymedrol uchel cymedrol 16 9.6 dulliau 

eraill 4 

Cupressus 
arizonica  

Cypreswydd 
Arizona 5 allan o 5 11 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5 uchel 

iawn isel isel    dulliau 
eraill 2 

Cupressus 
glabra  

Cypreswydd 
llyfn 5 allan o 5 12 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5       dulliau 

eraill 0 

Cupressus 
macrocarpa  

Cypreswydd 
Monterey 5 allan o 5 12 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5       dulliau 

eraill 4 

Cupressus 
nootkatensis  

Cypreswydd 
Nootka 5 allan o 5 11 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5       dulliau 

eraill 6 

Cupressus 
sempervirens  

Cypreswydd yr 
Eidal 5 allan o 5 12 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5 uchel 

iawn isel isel    dulliau 
eraill 4 

x Cuprocyparis 
leylandii  

Cypreswydd 
Leyland 5 allan o 5 12 allan o 17 4 allan o 6 4 allan o 5    cymedrol 20 5.9 dulliau 

eraill 4 

Ginkgo biloba  Ginkgo 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 uchel isel isel    anhysbys 4 
Juniperus 
chinensis  Meryw China 4 allan o 5 10 allan o 17 4 allan o 6 3 allan o 5 uchel 

iawn isel isel    dulliau 
eraill 7 

Metasequoia 
glyptostroboide
s  

Cochwydd y 
wawr 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel Anoddef

gar   dulliau 
eraill 8 

Picea 
engelmannii  

Sbriws 
Engelmann  4 allan o 5 10 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel 

iawn   8.9 dirisglo 
cambiol 5 

Picea glauca  Sbriws wen 4 allan o 5 10 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel 
iawn   9.6 dirisglo 

cambiol 4 

Picea omorika  Sbriws Serbia 3 allan o 5 10 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel 
iawn 

Goddefg
ar 10 7.6 dirisglo 

cambiol 4 

Picea orientalis  Sbriws y 
dwyrain 4 allan o 5 10 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5    cymedrol 14 8.2 dirisglo 

cambiol 7 

Picea pungens  Sbriws 
Colorado 4 allan o 5 9 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel    dirisglo 

cambiol 3 

Pinus albicaulis  Pinwydd rhisgl 
gwyn 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5 uchel 

iawn isel isel    dirisglo 
cambiol 0 

Pinus armandii  Pinwydd 
Armand 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5       dirisglo 

cambiol 0 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin  

Gwerth y meini prawf  
Ymwrthedd 

i blâu a 
phathogena

u ‘risg 
uchel’ sydd 

ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd1 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sydd 
ym Mhrydain 

ar hyn o bryd 2 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop3 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 
Ewrop 4 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi  

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad  

Cynhyrchia
nt posibl – 
dosbarth 
cnydau 

(m3/ha/yr) 

Addasrwy
dd 

technegol 
y pren 

(anystwyt
hder) – 
MOE 

(kN/mm2) 

Addasrwydd 
ar gyfer 

peiriannau 
prosesu 

presennol 

Ystod y 
defndy

diau 
presen
nol i’r 
pren5 

Pinus monticola  Pinwydd gwyn 
y gorllewin 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 2 allan o 5 cymedrol isel cymedrol Anoddef

gar 12 10.1 dirisglo 
cambiol 5 

Pinus muricata  Pinwydd yr 
esgob 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 2 allan o 5 cymedrol isel cymedrol    dirisglo 

cambiol 7 

Pinus peuce  Pinwydd 
Macedonia 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5    cymedrol 10 4.8 dirisglo 

cambiol 2 

Pinus pinaster  Pinwydd arfor 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5    Anoddef
gar 14 8.9 dirisglo 

cambiol 4 

Pinus pinea  Pinwydd anial 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5      6.6 dirisglo 
cambiol 4 

Pinus 
ponderosa  

Pinwydd 
gochfrig 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5 uchel 

iawn isel isel   7.6 dirisglo 
cambiol 7 

Pinus radiata  Pinwydd 
Monterey 1 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5 cymedrol isel cymedrol Goddefg

ar 16 8.3 dirisglo 
cambiol 5 

Pinus strobus  Pinwydd gwyn 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 2 allan o 5 cymedrol isel uchel cymedrol 12 5.5 dirisglo 
cambiol 3 

Pinus 
wallichiana  

Pinwydd 
Bhutan 2 allan o 5 9 allan o 17 1 allan o 6 3 allan o 5 cymedrol isel isel    dirisglo 

cambiol 7 

Platycladus 
orientalis  Thuja China 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5       dulliau 

eraill 7 

Sequoia 
sempervirens  Cochwydd arfor 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel iawn uchel 

iawn 
Anoddef
gar iawn 20 7.6 dulliau 

eraill 5 

Sequoiadendro
n giganteum  

Cochwydd 
Sierra 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 cymedrol isel uchel cymedrol 16 8.9 dulliau 

eraill 5 

Taxodium 
distichum  

Cypreswydd y 
gors 5 allan o 5 14 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 uchel uchel iawn cymedrol   9.9 dulliau 

eraill 5 

Taxus baccata  Yw 5 allan o 5 13 allan o 17 5 allan o 6 5 allan o 5 uchel isel uchel 
iawn    dulliau 

eraill 2 

Thuja plicata  Cedrwydd coch 5 allan o 5 11 allan o 17 5 allan o 6 4 allan o 5 cymedrol isel uchel 
iawn 

Anoddef
gar iawn 18 7 dulliau 

eraill 3 

Tsuga 
canadensis  

Hemlog y 
dwyrain 5 allan o 5 13 allan o 17 4 allan o 6 5 allan o 5 isel isel uchel 

iawn   8.3 dirisglo 
cambiol 5 

Tsuga 
heterophylla  

Hemlog y 
gorllewin 4 allan o 5 12 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 isel isel iawn uchel 

iawn 
Anoddef
gar iawn 18 8 dirisglo 

cambiol 5 

Tsuga 
mertensiana  

Hemlog y 
mynydd 5 allan o 5 13 allan o 17 3 allan o 6 5 allan o 5 isel isel iawn uchel 

iawn  12 9.2 dirisglo 
cambiol 5 

Nodiadau’r tabl 
Mae cell wag yn dangos na ellid canfod data perthnasol i werthuso’r rhywogaeth unigol honno yn erbyn maen prawf penodol. 
1 Gweler Atodiad A ar gyfer y matrics sy’n dangos rhagdueddiad/ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau ‘risg uchel’ sy’n bresennol ym Mhrydain ar hyn o bryd. 
2 Gweler Atodiad A ar gyfer y matrics sy’n dangos rhagdueddiad/ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau ‘risg is’ sy’n bresennol ym Mhrydain ar hyn o bryd. 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin  

Gwerth y meini prawf  
Ymwrthedd 

i blâu a 
phathogena

u ‘risg 
uchel’ sydd 

ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd1 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sydd 
ym Mhrydain 

ar hyn o bryd 2 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop3 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 
Ewrop 4 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi  

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad  

Cynhyrchia
nt posibl – 
dosbarth 
cnydau 

(m3/ha/yr) 

Addasrwy
dd 

technegol 
y pren 

(anystwyt
hder) – 
MOE 

(kN/mm2) 

Addasrwydd 
ar gyfer 

peiriannau 
prosesu 

presennol 

Ystod y 
defndy

diau 
presen
nol i’r 
pren5 

3 Gweler Atodiad A ar gyfer y matrics sy’n dangos rhagdueddiad/ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau ‘risg uchel’ sy’n bresennol yn Ffrainc neu rannau eraill o dir 
mawr Ewrop. 
4 Gweler Atodiad A ar gyfer y matrics sy’n dangos rhagdueddiad/ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau ‘risg uchel’ sy’n bresennol yn Ffrainc neu rannau eraill o dir 
mawr Ewrop. 
5 Gweler Atodiad B ar gyfer y matrics sy’n dangos yr ystod o ddefnyddiau terfynol ar gyfer pren y rhywogaethau conwydd amgen.      
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Defnyddioldeb un dimensiwn 

3.9 Mae Atodiad D yn dangos y sgoriau defnyddioldeb un dimensiwn ar gyfer 

pob un o’r rhywogaethau conwydd amgen yn erbyn y 12 maen prawf 

gwerthuso. Mae’r sgoriau hyn yn normaleiddio’r gwerthoedd amrwd o Dabl 

3.3 ar raddfa o 0 i 100 gyffredin sy’n galluogi’r data ansoddol a meintiol i gael 

eu cyfuno gan bwysoli meini prawf sy’n deillio o gyfraniad y rhanddeiliaid. 

Dylid pwysleisio nad yw llawer o’r sgoriau sero’n golygu perfformiad gwael 

rhywogaethau conwydd penodol, ond yn hytrach prinder data addas i 

werthuso eu perfformiad yn erbyn y maen prawf penodol hwnnw. Pe byddai 

data ychwanegol ar gael mi fyddai hynny’n debygol o effeithio ar y sgoriau, 

gan godi safle rhai o’r rhywogaethau lleiaf cyfarwydd. 

Pwysoli gogwyddol  

3.10 Er mwyn sgorio’r meini prawf yn eu trefn (h.y., eu sgorio o’r mwyaf i’r lleiaf 

pwysig), cynhaliwyd proses o ymgysylltu â rhanddeiliaid gan ddefnyddio 

arolwg ar-lein, a oedd yn agored rhwng dydd Gwener 5 Mawrth 2021 a dydd 

Llun 15 Mawrth 2021. Yn yr arolwg ar-lein, gwahoddwyd y cyfranogwyr i 

sgorio’r 12 maen prawf a welir yn §2 Nhabl 2.1 yn nhrefn eu pwysigrwydd. 

Cawsom 38 o ymatebion i’r arolwg o blith tua 100 o randdeiliaid a 

wahoddwyd i gymryd rhan (a oedd yn cynnwys yr ystod o randdeiliaid a welir 

yn §2). Dangosir dadansoddiad o’r ymatebwyr i’r arolwg yn ôl categorïau 

penderfynwyr yn Ffigur 3.1.  
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Ffigur 3.1: Dadansoddiad o ymatebion i’r arolwg yn ôl categorïau 
penderfynwyr. 

3.11 Cafwyd y nifer fwyaf o ymatebion gan goedwigwyr a rheolwyr coedwigoedd 

ac yna academyddion. Ni chafwyd dim ymatebion gan reolwyr meithrinfeydd 

na masnachwyr a phrynwyr pren. Cafodd yr ymatebion eu coladu, ac mae 

trefn sgorio’r meini prawf i’w gweld yn Nhabl 3.4. 
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Tabl 3.4: Pwysoliad gogwydd rhanddeiliaid a threfn sgôr y meini prawf 
gwerthuso.  
Safle Maen prawf  Pwysoliad  

1 Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg uchel’ o Ffrainc ac Ewrop 0.2586 

2 Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg uchel’ sy’n bresennol ym Mhrydain 
ar hyn o bryd 0.1753 

3 Cynhyrchiant posibl 0.1336 
4  Goddef sychder 0.1058 
5  Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg is’ o Ffrainc ac Ewrop 0.0850 

6  Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg is’ sy’n bresennol ym Mhrydain ar 
hyn o bryd 0.0683 

7  Ystod defnyddiau terfynol y pren 0.0544 
7  Goddef amlygiad 0.0425 
9  Addasrwydd ar gyfer peiriannau prosesu presennol 0.0321 
10  Goddef cysgod 0.0229 
11  Addasrwydd technegol y pren (anystwythder) 0.0145 
12  Goddef dirlenwi 0.0069 

3.12 Barnwyd mai’r meini prawf yn ymwneud â phlâu a phathogenau risg uchel 

sy’n bresennol yn Ffrainc neu rannau eraill o dir mawr Ewrop ac yna’r rhai 

sy’n bresennol ym Mhrydain oedd y pwysicaf, gyda chynhyrchiant, goddef 

sychder ac ymwrthedd i blâu a phathogenau risg is yn cael eu nodi fel y 

pedwar maen prawf pwysicaf arall. Barnwyd fod y meini prawf yn ymwneud 

â goddef safleoedd, prosesu a marchnadoedd yn llai pwysig a dyma’r rhai a 

welir ar waelod y rhestr sgoriau.  

Canfod defnyddioldeb aml-briodoledd  

3.13 Ar ôl rhoi’r sgoriau yn eu trefn, cyfrifwyd pwysoliadau’r meini prawf gan 

ddefnyddio’r dull rank order centroid (ROC) ac fe’u dangosir yng ngholofn olaf 

Tabl 3.4. 

Defnyddioldeb aml-briodoledd a chyfanswm y sgoriau  

3.14 Dangosir y sgoriau defnyddioldeb aml-briodoledd a threfn gyffredinol y 

rhywogaethau conwydd amgen yn Nhabl 3.5. Cafodd y sgoriau hyn wedi’u 

pwysoli eu cyfrifo drwy ddefnyddio’r sgoriau o Atodiad D a’r pwysoliadau 

meini prawf o Dabl 3.4. 
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Tabl 3.5: Sgoriau wedi’u pwysoli, defnyddioldeb aml-briodoledd a chyfanswm sgoriau’r rhywogaethau conwydd amgen. 

Enw 
gwyddonol Enw cyffredin 

Sgoriau’r meini prawf wedi’u pwysoli  

C
yf

an
sw

m
 

(g
w

er
th

 d
ef

ny
dd

io
ld

eb
 a

m
l -

br
io

do
le

dd
)  Ymwrthedd i 

blâu a 
phathogenau 

‘risg uchel’ 
sy’n 

bresennol 
ym Mhrydain 
ar hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sy’n 
bresennol 

ym Mhrydain 
ar hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg uchel’ o 

Ffrainc ac 
Ewrop 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi 

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad 

Cynhyrchiant 
posibl 

Addasrwy
dd 

technegol 
y pren 

(anystwyth
der) 

Addasrwy
dd ar gyfer 
peiriannau 

prosesu 
presennol 

Ystod y 
defnyddi

au 
terfynol 
i’r pren 

Sequoia 
sempervirens 

Cochwydd 
arfor 17.53 6.83 20.69 8.50 5.29 0.00 2.29 0.00 13.36 0.36 3.21 3.40 81.46 

Cryptomeria 
japonica 

Cedrwydd 
Japan 17.53 6.83 20.69 8.50 5.29 0.35 1.71 2.13 10.69 1.45 3.21 2.72 81.10 

Thuja plicata Cedrwydd 
coch 17.53 5.37 25.86 6.80 5.29 0.17 2.29 0.00 12.02 0.36 3.21 2.04 80.94 

Sequoiadendro
n giganteum 

Cochwydd 
Sierra 17.53 6.83 20.69 8.50 5.29 0.17 1.71 2.13 10.69 0.73 3.21 3.40 80.88 

Abies alba Ffynidwydd 
arian 14.02 5.37 15.52 8.50 5.29 0.17 2.29 1.06 10.69 1.45 3.21 4.08 71.65 

Taxodium 
distichum 

Cypreswydd 
y gors 17.53 6.83 20.69 8.50 7.94 0.69 1.14 0.00 0.00 1.45 3.21 3.40 71.39 

Chamaecyparis 
lawsoniana 

Cypreswydd 
Lawson 17.53 5.37 20.69 6.80 5.29 0.17 1.71 0.00 9.35 0.00 1.61 2.72 71.24 

Abies amabilis 
Ffynidwydd 
arian y Môr 
Tawel 

14.02 5.86 15.52 8.50 2.65 0.17 2.29 0.00 13.36 1.45 3.21 4.08 71.10 

Taxus baccata Yw 17.53 6.34 25.86 8.50 7.94 0.17 2.29 0.00 0.00 0.00 1.61 0.68 70.91 
Cupressus 
arizonica 

Cypreswydd 
Arizona 17.53 5.86 20.69 6.80 0.00 0.00 0.00 2.13 13.36 0.00 1.61 2.72 70.68 

Metasequoia 
glyptostroboide
s 

Cochwydd y 
wawr 17.53 6.83 20.69 8.50 5.29 0.17 1.71 1.06 0.00 0.00 3.21 5.44 70.44 

Calocedrus 
decurrens 

Cedrwydd 
arogldarthog 17.53 6.83 20.69 8.50 7.94 0.17 1.71 0.00 0.00 0.36 3.21 3.40 70.35 

Abies grandis Ffynidwydd 
mawr 10.52 5.86 15.52 8.50 5.29 0.17 2.29 0.00 13.36 0.36 3.21 4.08 69.15 

Tsuga 
mertensiana 

Hemlog y 
mynydd 17.53 6.34 15.52 8.50 2.65 0.00 2.29 0.00 8.02 1.09 3.21 3.40 68.54 

Abies procera Ffynidwydd 
urddasol 10.52 5.37 15.52 8.50 5.29 0.17 1.14 3.19 10.69 0.73 3.21 4.08 68.40 

Tsuga 
heterophylla  

Hemlog y 
gorllewin 14.02 5.86 15.52 8.50 2.65 0.00 2.29 0.00 12.02 0.73 3.21 3.40 68.19 

Ginkgo biloba Ginkgo 17.53 6.83 20.69 8.50 7.94 0.17 0.57 0.00 0.00 0.00 1.61 2.72 66.56 
Chamaecyparis 
obtuse hinoki 17.53 6.34 20.69 6.80 5.29 0.17 2.29 0.00 0.00 1.45 3.21 2.72 66.49 
Cupressus 
glabra 

Cypreswydd 
llyfn 17.53 5.37 20.69 6.80 10.58 0.17 0.57 0.00 0.00 0.00 3.21 1.36 66.28 
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Enw 
gwyddonol Enw cyffredin 

Sgoriau’r meini prawf wedi’u pwysoli  

C
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) Ymwrthedd i 

blâu a 
phathogenau 

‘risg uchel’ 
sy’n 

bresennol 
ym Mhrydain 
ar hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sy’n 
bresennol 

ym Mhrydain 
ar hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg uchel’ o 

Ffrainc ac 
Ewrop 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi 

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad 

Cynhyrchiant 
posibl 

Addasrwy
dd 

technegol 
y pren 

(anystwyth
der) 

Addasrwy
dd ar gyfer 
peiriannau 

prosesu 
presennol 

Ystod y 
defnyddi

au 
terfynol 
i’r pren 

Tsuga 
canadensis 

Hemlog y 
dwyrain 17.53 6.34 20.69 8.50 2.65 0.17 2.29 0.00 0.00 0.73 3.21 3.40 65.50 

Cupressocypari
s leylandii 

Cypreswydd 
Leyland 17.53 5.86 20.69 6.80 10.58 0.17 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 64.92 

Cedrus 
deodara 

Cedrwydd 
deodar 14.02 6.34 20.69 8.50 7.94 0.17 1.14 0.00 0.00 0.00 1.61 4.08 64.49 

Juniperus 
chinensis Meryw China 14.02 4.88 20.69 5.10 10.58 0.17 0.57 0.00 0.00 0.00 3.21 4.76 63.99 
Platycladus 
orientalis Thuja China 17.53 6.83 20.69 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 4.76 61.52 

Picea orientalis Sbriws y 
dwyrain 14.02 4.88 15.52 8.50 0.00 0.00 0.00 2.13 9.35 0.73 1.61 4.76 61.49 

Cedrus libani Cedrwydd 
Libanus 14.02 6.34 20.69 8.50 5.29 0.17 0.57 0.00 0.00 0.00 1.61 4.08 61.28 

Araucaria 
araucana 

Pinwydd 
Chile 17.53 6.83 20.69 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 3.40 60.16 

Picea omorika Sbriws 
Serbia 10.52 4.88 15.52 8.50 5.29 0.17 2.29 3.19 6.68 0.36 0.00 2.72 60.12 

Picea glauca Sbriws wen 14.02 4.88 15.52 8.50 5.29 0.17 2.29 0.00 0.00 1.45 3.21 2.72 58.05 
Cupressus 
sempervirens 

Cypreswydd 
yr Eidal 17.53 5.37 20.69 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 4.08 57.68 

Chamaecyparis 
pisifera 

Cypreswydd 
Sawara 17.53 6.34 20.69 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 2.72 57.29 

Cedrus 
brevifolia 

Cedrwydd 
Cyprus 14.02 6.34 20.69 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 4.08 56.85 

Cupressus 
nootkatensis 

Cypreswydd 
Nootka 17.53 5.86 20.69 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 2.72 56.80 

Picea 
engelmannii 

Sbriws 
Engelmann  14.02 4.88 15.52 8.50 5.29 0.17 2.29 0.00 0.00 0.73 1.61 3.40 56.40 

Abies concolor Ffynidwydd 
gwyn 14.02 4.88 15.52 8.50 2.65 0.17 2.29 0.00 0.00 1.45 1.61 4.08 55.16 

Abies fraseri Ffynidwydd 
Fraser 14.02 5.86 15.52 8.50 5.29 0.35 2.29 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00 55.03 

Picea pungens Sbriws 
Colorado 14.02 4.39 15.52 8.50 5.29 0.17 1.71 0.00 0.00 0.00 3.21 2.04 54.86 

Abies 
nordmanniana 

Ffynidwydd 
Nordmann 14.02 5.86 15.52 8.50 2.65 0.17 2.29 0.00 0.00 0.00 1.61 4.08 54.69 

Abies 
balsamea 

Ffynidwydd 
balsam 14.02 5.37 15.52 8.50 0.00 0.35 2.29 1.06 0.00 1.45 1.61 4.08 54.24 
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Enw 
gwyddonol Enw cyffredin 

Sgoriau’r meini prawf wedi’u pwysoli  
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ym Mhrydain 
ar hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sy’n 
bresennol 

ym Mhrydain 
ar hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg uchel’ o 

Ffrainc ac 
Ewrop 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi 

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad 

Cynhyrchiant 
posibl 

Addasrwy
dd 

technegol 
y pren 

(anystwyth
der) 

Addasrwy
dd ar gyfer 
peiriannau 

prosesu 
presennol 

Ystod y 
defnyddi

au 
terfynol 
i’r pren 

Cedrus 
atlantica 

Cedrwydd 
Atlas 14.02 6.34 15.52 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 3.21 4.08 53.13 

Cupressus 
macrocarpa 

Cypreswydd 
Monterey 17.53 5.86 20.69 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 52.48 

Cedrus 
atlantica 
Glauca 

Cedrwydd 
glas 14.02 6.34 15.52 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 4.08 51.67 

Abies koreana Ffynidwydd 
Korea 14.02 5.86 15.52 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 4.08 51.19 

Abies 
cephalonica 

Ffynidwydd 
Groeg 14.02 5.86 15.52 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 1.61 0.00 46.22 

Pinus radiata Pinwydd 
Monterey 3.51 4.39 5.17 5.10 5.29 0.17 1.14 3.19 10.69 0.73 1.61 3.40 44.39 

Abies 
spectabilis 

Ffynidwydd 
Dwyrain yr 
Himalaya 

10.52 5.37 15.52 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00 43.11 

Pinus strobus 
Pinwydd 
gwyn 
 

7.01 4.39 5.17 3.40 5.29 0.17 1.71 2.13 8.02 0.00 3.21 2.04 42.55 

Pinus monticola 
Pinwydd 
gwyn y 
gorllewin 

7.01 4.39 5.17 3.40 5.29 0.17 1.14 1.06 8.02 1.45 1.61 3.40 42.12 

Pinus 
ponderosa 

Pinwydd 
gochfrig 7.01 4.39 5.17 5.10 10.58 0.17 0.57 0.00 0.00 0.36 3.21 4.76 41.34 

Pinus pinaster Pinwydd arfor 7.01 4.39 5.17 5.10 0.00 0.00 0.00 1.06 9.35 0.73 3.21 2.72 38.75 

Pinus albicaulis Pinwydd 
rhisgl gwyn 7.01 4.39 5.17 5.10 10.58 0.17 0.57 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 34.61 

Pinus 
wallichiana 

Pinwydd 
Bhutan 7.01 4.39 5.17 5.10 5.29 0.17 0.57 0.00 0.00 0.00 1.61 4.76 34.08 

Pinus peuce Pinwydd 
Macedonia 7.01 4.39 5.17 5.10 0.00 0.00 0.00 2.13 6.68 0.00 1.61 1.36 33.45 

Pinus muricata  Pinwydd yr 
esgob 7.01 4.39 5.17 3.40 5.29 0.17 1.14 0.00 0.00 0.00 1.61 4.76 32.95 

Pinus pinea 
Pinwydd 
anial 7.01 4.39 5.17 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 2.72 27.61 

Pinus armandii 
Pinwydd 
Armand 7.01 4.39 5.17 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00 24.89 
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Y pum prif rywogaeth conwydd amgen 

3.15 Yn seiliedig ar gyfanswm y sgoriau a welir yn Nhabl 3.5, dangosir y pum 

rhywogaeth â’r sgoriau uchaf yn Nhabl 3.6. Sgoriodd y pum rhywogaeth â’r 

sgoriau uchaf yn dda ar y cyfan am fod ganddynt ymwrthedd cymharol i 

ystod o blâu a phathogenau risg uchel ac isel, maent yn oddefgar i ystod o 

amodau safleoedd, mae tystiolaeth o’u cynhyrchiant uchel posibl wrth eu tyfu 

ym Mhrydain ac mae eu pren yn addas i ystod o ddefnyddiau terfynol ac 

maent yn debygol gyrraedd y dosbarthiadau cryfder sydd eu hangen wrth 

adeiladu. 

Tabl 3.6: Y pum rhywogaeth conwydd amgen â’r sgoriau uchaf 

Safle Enw gwyddonol Enw cyffredin 
Gwerth 

defnyddioldeb aml-
briodoledd 

4 Sequoia sempervirens Cochwydd arfor 81.46 

2 Cryptomeria japonica Cedrwydd Japan 81.10 

3  Thuja plicata Cedrwydd coch 80.94 

4 Sequoiadendron giganteum Cochwydd Sierra 80.88 

5  Abies alba Ffynidwydd arian 71.65 

 
3.16 Prif nod yr adolygiad hwn oedd canfod pum rhywogaeth coed conwydd 

ymarferol amgen y gellid eu hymgorffori o fewn adnoddau coedwigoedd 

conwydd masnachol ym Mhrydain. Dylid nodi bod gostyngiad sylweddol yn y 

sgôr gwerth defnyddioldeb aml-briodoledd rhwng y rhywogaethau yn y 

bedwaredd a’r bumed safle, sydd â sgôr sy’n llawer nes at y rhai sydd wedi’u 

sgorio’n is na hwy yn y rhestr. Mae’r canlyniadau’n dangos bod pedwar 

rhywogaeth sy’n amlwg yn ‘rhagorol’ ac a ddilynir gan nifer fawr o 

rywogaethau â sgoriau tebyg iawn (Tabl 3.5).  

3.17 Er bod y pum rhywogaeth â’r sgoriau uchaf yn debygol o fod yn addas ar 

gyfer amodau amrywiaeth eang o safleoedd ledled Prydain, ni fyddant yn 

ddelfrydol ar gyfer pob man. Felly, rydym yn argymell y dylai amrywiaeth y 

conwydd cynhyrchiol a fydd yn cael eu hystyried i’w tyfu ym Mhrydain yn y 

dyfodol fod yn ehangach. Mae’r canlyniadau’n dangos bod 11 o 

rywogaethau conwydd amgen eraill sy’n perfformio’n dda o ran eu gallu i 

wrthsefyll plâu a phathogenau, sy’n addas ar gyfer amodau amrywiaeth o 

safleoedd ac sy’n gallu cynhyrchu cynnyrch pren masnachol, sy’n haeddu 
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cael eu hystyried o ddifrif. Mae gan yr 11 rhywogaeth dan sylw ddefnydd 

aml-briodoledd o fewn pedair uned gwerth y rhywogaeth yn y 5ed safle. 

3.18 Mae Tabl 5.7 yn dangos yr 11 rhywogaeth sy’n haeddu ymchwiliad pellach 

oherwydd mi allant fod yn addas ar gyfer mathau o safleoedd lle byddai’r 

pump uchaf yn anaddas ar eu cyfer. Fodd bynnag, roedd y tu hwnt i gwmpas 

yr adolygiad hwn i ystyried eu haddasrwydd yn fwy manwl. 

Tabl 3.7: Rhywogaethau conwydd amgen eraill â rhinweddau 

Safle Enw gwyddonol Enw cyffredin 
Gwerth 

defnyddioldeb aml-
briodoledd 

6  Taxodium distichum Cypreswydd y gors 71.39 

7   Chamaecyparis lawsoniana Cypreswydd Lawson 71.24 

8    Abies amabilis Ffynidwydd arian y Môr Tawel 71.10 

9   Taxus baccata Yw 70.91 

10   Cupressus arizonica Cypreswydd Arizona 70.68 

11   Metasequoia glyptostroboides Cochwydd y wawr 70.44 

12  Calocedrus decurrens Cedrwydd arogldarthog 70.35 

13  Abies grandis Ffynidwydd mawr 69.15 

14  Tsuga mertensiana Hemlog y mynydd 68.54 

15  Abies procera Ffynidwydd urddasol 68.40 

16  Tsuga heterophylla Hemlog y gorllewin 68.19 

Asesu’r pum prif rywogaethau conwydd amgen 

3.19 Mae’r adran ganlynol yn asesu ac yn adolygu’r pum rhywogaeth conwydd 

amgen â’r sgôr uchaf ymhellach o ran eu parthau naturiol a’u hamrywiaeth 

enetig, eu hecoleg a’u coedwriaeth, y prif fygythiadau iddynt gan blâu a 

phathogenau, a defnydd posibl o’u pren.  

Parth brodorol ac amrywiaeth enetig y pum rhywogaeth â’r sgôr uchaf  

3.20 Mae parthau brodorol y pum prif rywogaethau conwydd amgen a geir yn yr 

astudiaeth hon yn amrywio’n fawr. Mae maint y parth daearyddol yn 

ddangosydd pwysig o ystod yr amodau hinsoddol a phriddoedd y gall 

rhywogaeth eu goddef (Bansal et al., 2016). Mae tybiaeth fod coeden â 

pharth dosbarthiad daearyddol brodorol mawr (ac o ganlyniad ystod eang o 

darddleoedd) yn arddangos amrywiaeth fawr o fewn ei nodweddion 
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goddefgarwch a thyfiant (Pötzelsberger et al., 2020). Mae hyn yn 

ddefnyddiol os yw rhywogaethau am fod yn addas i’w plannu mewn ystod o 

amodau hinsoddol a phriddoedd ym Mhrydain. Gall y tarddle a ddewisir 

arwain at naill ai cnwd llwyddiannus iach neu fethiant llwyr (Lines, 1987). Yn 

ddelfrydol, byddai rhywogaethau newydd amgen a fyddai’n cael ei 

mabwysiadu i’w plannu’n eang wedi bod yn destun treialon strwythuredig o 

ystod o darddleoedd a tharddiadau eisoes (Jink a Kerr, 2016). Fodd bynnag, 

yn achos llawer o rywogaethau conwydd amgen nid yw’r wybodaeth hon ar 

gael.  

3.21 Mae gan gochwydd arfor barth brodorol sy’n cynnwys llain fechan o dir 

arfor, a adwaenir fel y ‘llain niwlog’, rhwng y gelli fwyaf deheuol yng 

Nghaliffornia a’r mwyaf gogleddol yn Oregon, UDA (Savill, 2019), sy’n 

gyfanswm o tua 647,500 hectar (Olsen et al., 1990). Mae uchder y parth 

cynhenid hwn fel arfer rhwng 30 a 450 m (Savill, 2019). Fodd bynnag, ceir 

enghreifftiau bychain o’r rhywogaeth hon cyn uched â 900 m (Farjon, 2005). 

Mae hinsawdd fynyddig y parthau brodorol yn cael ei nodweddu gan aeafau 

gwlyb a hafau niwlog gyda glawiad blynyddol rhwng 640 a 3100 mm a 

thymheredd blynyddol cymedrig o 10-16 ºC (Olsen et al., 1990). 

3.22 Gan mai’n anaml yn unig mae isafswm tymheredd y gaeaf yn gostwng yn is 

na -9 ºC (Wilson et al., 2016) yn ei pharth brodorol nid yw’r rhywogaeth hon 

yn cael eu hystyried yn un sy’n gallu gwrthsefyll oerfel ac mae’n debygol o 

fod fwyaf addas ar gyfer rhanbarthau hinsoddol gorllewin Prydain o Argyll i 

dde orllewin Lloegr (Forest Research, 2016). O’r ddwy gochwydd yn y pum 

rhywogaeth amgen uchaf, gwelwyd mai’r cochwydd arfor sydd â’r 

amrywiaeth enetig fwyaf gyda’r tarddleoedd mwyaf gogleddol yn gyffredinol 

yn gallu gwrthsefyll rhewogydd yn well ond er hynny mae’n dal yn sensitif i 

rewogydd yn hwyr yn y gwanwyn (Breidenbach et al., 2020; Jinks a Kerr, 

2016). 

3.23 Credid fod parthau cynhenid cedrwydd coch Japan yn cynnwys Japan a 

China ond gwyddom yn awr eu bod wedi cael eu hallforio i China o Japan 

(Numata et al., 1972). Cadarnhaodd dadansoddiadau genetig diweddarach 

fod hyd yn oed y cellïoedd hynaf a ganfuwyd yn China yn ddisgynyddion i 

goed o Japan (Chen et al., 2008). Mae’r cellïoedd yn China yn cael eu 
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hadnabod fel arfer fel coed sugi (ac mae hynny weithiau’n wir am gellïoedd 

yn Japan hefyd) ac maent wedi datblygu’n amrywiad gwahanol a elwir yn 

Cryptomeria japonica var. sinensis, y credid yn flaenorol ei bod yn 

rhywogaeth ar wahân, Cryptomeria fortune (Chen et al., 2008). Mae 

amrywiaeth enetig y boblogaeth Cryptomeria japonica var. sinensis yn 

sylweddol llai na’r fetaboblogaeth Japaneaidd gyfan o ganlyniad i ddrifft 

genetig, rhyngfridio a chronfa enynnol sydd wedi’i chyfyngu’n sylweddol (Cai 

et al., 2020; Tsumura et al., 2020).  

3.24 Yn Japan, mae’r rhywogaeth wedi’i rhannu’n ddau amrywiad var. japonica a 

var. radicans, gyda japonica i’w ganfod ar ochr Môr Tawel yr ynysfor a 

radicans yn y dwyrain, a gall yr amrywiad hwn awgrymu peth goddefiad sy’n 

seiliedig ar eneteg i wahanol gyfundrefnau lleithder (Cai et al., 2020). Ym 

Mhrydain, ychydig iawn o dreialu tarddle o’r rhywogaeth hon sydd wedi 

digwydd (Forest Research, 2016), er bod awgrym y gallai’r tarddleoedd 

Chineaidd wneud yn dda ym Mhrydain (Wilson, 2010). Fodd bynnag, mae 

dadansoddiad mwy diweddar o ddeunydd a blannwyd gan Forest Research 

yn 1958, a oedd yn cynnwys deunydd Chineaidd wedi’i luosogi drwy 

doriadau, wedi canfod bod y coed mwyaf llwyddiannus wedi dod o ledredau 

canolog Honshu (34-38 ºN) (Parratt et al., 2017).  

3.25 Mae gan gochwydd Sierra barth brodorol sydd wedi’i gyfyngu i ardal fechan 

iawn, tua 14,400 hectar, o’r Sierra Nevada orllewinol, Califfornia, UDA (Sillett 

et al., 2019). Yn hanesyddol, roedd gan y rhywogaeth hon barth mwy, a 

oedd yn ymestyn o Ogledd America, ar draws Ewrasia a chyn belled â 

Seland Newydd ac Awstralia (Barnett, 2010) fel y gwelwyd mewn cofnodion 

ffosilau a phaill (Eckenwalder, 2009), ond a grebachwyd yn sylweddol gan yr 

oes iâ ddiwethaf (Noss, 1999). Mae ymchwil enetig wedi datgelu prinder 

amrywiaeth enetig yn ei pharth cynhenid o’i chymharu â llawer o 

rywogaethau conwydd eraill, hyd yn oed y cochwydd arfor, sy’n berthynas 

agos (Libby, 1986).  

3.26 Oherwydd parth cynhenid bychan cyfredol y rhywogaeth hon a’r ffaith bod 

gan goed ynysig lefelau is o ffrwythlondeb is na rhai mewn grwpiau mawr, 

credir fod rhyngfridio wedi digwydd (Guinon et al., 1982). Mae treialon 

tarddleoedd yn Ewrop a Seland Newydd wedi dangos bod gan goed a 
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dyfwyd o hadau wedi’u casglu o’r gelli fwyaf deheuol a ganfuwyd ym Mharc 

Cenedlaethol Sequoia-Kings Canyon neu o’r cellïoedd naturiol wedi’u lleoli 

ar yr uchder mwyaf ymwrthedd i rewogydd a pherfformiad llawer gwell 

(Guinon et al., 1982). Rhoddwyd y gorau i’r treialon cochwydd Sierra a 

gychwynnwyd ym Mhrydain yn ystod y cam lleiniau, er bod y rhywogaeth 

hon wedi ac yn parhau i gael ei phlannu’n gyffredin mewn gerddi a pharciau 

(Macdonald et al.,1957). 

3.27 Cedrwydd coch yw un o’r coed mwyaf cyffredin yn ei pharth brodorol yng 

ngogledd orllewin ardal Môr Tawel yr Unol Daleithiau ac maent i’w gweld o 

lefel y môr i uchder o tua 2300 m (Minore, 1990). Cyflwynwyd cedrwydd 

coch i Brydain yn 1853 (Savill, 2019) ac yn hanesyddol mae mwy o ymchwil 

wedi’i wneud iddynt nag i’r rhywogaethau amgen eraill (Zehetmayr, 1954; 

Wood, 1955; Macdonald et al., 1957; Aldous a Low, 1974; Monore, 1990; 

Lines, 1987; Oliver et al., 1988; Pyatt et al., 2001; Jinks, 2017). Nodwyd 

eisoes fod amrywiaeth enetig y rhywogaeth hon yn is na rhywogaethau 

conwydd eraill o’r gogledd orllewin ac mai Penrhyn Olympic, Washington 

oedd y tarddiad hadau gorau i’w ddefnyddio ym mhlanhigfeydd masnachol 

Prydain (Minore 1990). Fodd bynnag, mae tarddiadau gorllewin Washington 

neu Ynys Vancouver neu Washington a British Columbia (46°N a 50°N) yn 

awr yn cael eu hargymell fel y rhai mwyaf addas ar gyfer hinsawdd Prydain 

(Lines, 1987; Forest Research, 2019). 

3.28 Mae Ffynidwydd arian i’w cael ar hyd a lled rhanbarthau mynyddig Ewrop, 

o Normandi i’r Balcanau (De Rigo et al., 2016) ac mae’n tyfu gan amlaf ar 

uchder o 500-2000 m (Dobrowolska et al., 2017). Dyma’r wir ffynidwydd 

gyntaf i gael ei chyflwyno i Brydain ar ôl iddi gael ei phlannu gyntaf tua 1603 

(Macdonald et al.,1957). Nid yw wedi’i phannu’n aml ers hynny ond yn 

hanesyddol mae wedi tyfu’n dda ledled Prydain, yn fwyaf arbennig yn yr 

Alban (Macdonald et al., 1957). Gan fod gan y rhywogaeth hon barth 

brodorol cymharol fawr, mae ystod ehangach o darddleoedd ar gael ac 

amrywiad ffenotypig sy’n ganlyniad i ddethol naturiol a demograffeg y 

gorffennol (Herr et al., 2018). Mae argymhellion y tarddleoedd ar gyfer 

Prydain yn amrywio, gyda rhai ffynonellau’n argymell tarddleoedd rhanbarth 

y Weriniaeth Tsiec (Forest Research, 2016) gydag eraill yn argymell y dylai 
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hadau o fynyddoedd Jura yn y Swistir (Lines, 1987) neu Calabria, yr Eidal 

fod yn ddewis cyntaf (Kerr et al., 2015). Mae gan ffynidwydd arian ystod 

eang o oddefiadau (Kerr et al., 2015) gyda dadansoddiad genetig diweddar 

yn datgelu eu bod yn dangos amrywiad genetig cymedrol, sy’n debyg i 

rywogaethau ffynidwydd Ewropeaidd eraill (Mosca et al., 2019).  

Ecoleg a choedwriaeth y pum rhywogaeth â’r sgôr uchaf 

3.29 Mae gan y pum prif rywogaeth conwydd amgen ecoleg amrywiol ac o 

ganlyniad mae’r gofynion coedwriaethol hefyd yn amrywiol, sydd wedi’u 

crynhoi yn yr adran hon. 

3.30 Mae cochwydd arfor yn hirhoedlog, yn tyfu’n gyflym ac yn goddef cysgod 

gyda’r gallu i aildyfu egin o fonion wedi’u coedlannu (Macdonald et al., 1957) 

yn ogystal â chynhyrchu crachgoed gwreiddiau’n naturiol (Mabberley, 2017). 

Mae hyn yn gwneud lluosogi drwy doriadau’n gymharol syml (Savill, 2019). 

Mae hadau’n cael eu cynhyrchu fel arfer ar ôl rhwng 10 a 15 mlynedd, pan 

fydd y conau ddechrau ddatblygu yn y gaeaf ac yn debyg i flodau (Becking, 

1982). Mae coed aeddfed yn cynhyrchu miloedd o gonau sy’n cynnwys 90-

150 o hadau (Becking, 1982), er bod hyfywedd yn isel gyda chyfradd oroesi 

o lai na 10% wedi’i nodi (Savill, 2019). Cofnodwyd y goeden hon fel un sy’n 

addawol i gynhyrchu pren bron i ganrif yn ôl, ond mae cynhyrchiant ar lefel 

fasnachol wedi’i gyfyngu oherwydd hyfywedd isel yr hadau (Savill, 2019).  

3.31 Cochwydd arfor yw coeden dalaf y byd ar hyn o bryd a chofnodwyd un dros 

110 m o daldra (Wilson et al., 2016). Ym Mhrydain, y safleoedd mwyaf 

llwyddiannus fu rhai llaith yn y gorllewin, er bod rhai sbesimenau da i’w 

gweld yn iseldiroedd y dwyrain hefyd (Savill, 2019). Mae’n well gan y 

rhywogaeth ranbarthau tymherus cynnes a llaith heb hafau sych, nac 

amlygiad i rewogydd, ac mae’n well ganddynt briddoedd brown â 

ffrwythlondeb isel neu gymedrol (Wilson et al., 2016), ond ni allant oddef 

priddoedd asidig (Savill, 2013). Mae’r rhywogaeth hon yn goddef cysgod yn 

well na chochwydd Sierra ond mae’n dioddef mwy o ganlyniad i amlygiad i 

rewogydd, a llygredd atmosfferig (Savill, 2019). Mae’r dail mawr tebyg i gen 

wedi’u trefnu’n rheiddiol o amgylch y coesynnau ac mae’r nodwyddau’n 

edrych yn debyg i rai coed yw (Johnson ac Owen, 2004). 
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3.32 Mae cedrwydd coch Japan yn goeden fonoecaidd, fytholwyrdd gyda 

boncyff syth a main (Farjon, 2012). Mae siâp y conau unig yn bellennaidd ac 

yn 1.5-2 cm o hyd (Johnson ac Owen, 2004). Dywedir fod yr hadau a 

gynhyrchir mewn cellïoedd ym Mhrydain yn anghyson (Savill, 2015). Maent 

yn blodeuo yn y gwanwyn gyda’r hadau’n aeddfedu ym Medi-Hydref o’r un 

flwyddyn, er bod yr hadau’n nodedig fel eginyddion gwael, gyda llai na 12% 

yn goroesi (Savill, 2015). Mae’r goeden yn dda am hunan docio, gall aildyfu 

o fonion coedlannau ac o grachgoed gwreiddiau, ac mae’n aildyfu’n naturiol 

(Macdonald et al., 1957).  

3.33 Mae cedrwydd Japan yn gallu goddef ystod o amodau safleoedd 

(Macdonald et al., 1957), ond mae’r tyfiant gorau a gofnodwyd ym Mhrydain 

mewn safleoedd gyda mwy na 1200 mm o lawiad blynyddol ac mewn 

safleoedd cymharol gysgodol, gan eu bod yn gallu dioddef llosg dail mewn 

gwyntoedd cryfion (Savill, 2015). Amodau pridd a ffafrir yw lomau dwfn 

wedi’u draenio’n dda, a dywedir y dylid osgoi priddoedd â maethiad gwael 

iawn, mawnogydd a safleoedd gyda grug (Savill, 2015). Yn eu parth brodorol 

maent yn tyfu mewn cellïoedd pur a chymysg ar uchder rhwng 1100-2500 m 

(Savill, 2015) a dywedir eu bod yn gallu goddef sychder cymharol (Ray et al., 

2010). Ym Mhrydain gwelwyd eu bod yn gallu tyfu dros 30 m o daldra (Savill, 

2015) ac mae’n ddigon goddefgar i gysgod i fod yn addas mewn systemau 

coedwigaeth gorchudd di-dor (CCF). Gwelwyd eu bod yn ffynnu mewn 

cellïoedd cymysg gyda hemlog y gorllewin, ffynidwydd Douglas a chedrwydd 

coch (Hemery a Simblet, 2014). 

3.34 Mae gan gochwydd Sierra risgl coch meddal ac mae’r dail yn gennau 

rheiddiol miniog ar goesynnau tebyg i gortyn ac mae arogl anis arnynt 

(Johnson a More, 2004). Maent yn tyfu’n gyflym ac maent ymhlith y coed 

talaf yn y byd, gyda’r uchaf a gofnodwyd yn 95 m o daldra (Flint 2002). Mae 

coeden arall, a elwir y General Grant, yn dal y record am ddiamedr y boncyff 

mwyaf ar uchder y frest unrhyw goeden yn y byd, sef 8.8 m. Mae ystod 

uchafswm taldra’r rhywogaeth hon rhwng 50-85 m, yn ddibynnol ar statws 

maethiad y pridd (Flint, 2002). Mae’r rhywogaeth hon i’w chael gan amlaf 

mewn cellïoedd cymysg gyda rhywogaethau eraill, lle mae’r glawiad 
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blynyddol cyfartalog rhwng 900 a 1400 mm a hafau sych ar y cyfan (Savill, 

2019).  

3.35 Mae cochwydd Sierra yn gallu bod yn hirhoedlog dros ben, gyda’r hynaf a 

gofnodwyd, drwy ddefnyddio dendrocronoleg, tua 3200 mlwydd oed (Harvey 

et al., 1986). Mae cochwydd Sierra yn fonecaidd, gyda’r blagur conau 

gwrywaidd a benywaidd yn ffurfio ym mis Ebrill-Mai a’r ffrwythloni’n digwydd 

fel arfer ym mis Awst, gyda’r conau’n ffrwythloni’r flwyddyn ganlynol 

(Weatherspoon, 1990). Mae hyd y conau tua 4-6 cm a does dim yn nodedig 

yn eu cylch (Johnson a More, 2004). Nid yw’r goeden yn gallu goddef 

cysgod (Savill et al., 2019), ac mae aildyfu naturiol angen llawer o olau a gall 

lluosogi drwy doriadau ddigwydd yn hawdd (Wilson et al., 2019). Ym 

Mhrydain ymddengys fod y rhywogaeth hon yn gallu goddef rhewogydd hwyr 

ac amlygiad yn well na’r cochwydd arfor (Macdonald et al., 1957), er nad 

yw’n goddef cysgod gystal â chochwydd arfor (Savill, 2019). Gwelwyd fod 

cochwydd Sierra yn gallu tyfu’n dda yn y rhan fwyaf o briddoedd ym 

Mhrydain, heblaw priddoedd dirlawn asidig, ac mae’n gallu goddef rhyw 

gymaint o lygredd atmosfferig o’i gymharu â chochwydd arfor (Savill, 2019). 

Mae’r rhywogaeth hon yn araf i’w sefydlu ei hun ac yn aml bydd angen rheoli 

chwyn yn rheolaidd yn y blynyddoedd cyntaf ar ôl ei phlannu (Savill, 2019) 

3.36 Bernir fod cedrwydd coch yn fwy goddefgar i rewogydd a sychder na 

chochwydd arfor, er eu bod yn anoddefgar i amlygiad, sy’n gallu achosi llosg 

dail (Wilson et al., 2016). Mae’n rhywogaeth sy’n gallu goddef cysgod, sy’n 

aml yn tyfu’n gryf, er eu bod weithiau’n araf i sefydlu (Jinks, 2017). Mae 

fwyaf addas i ardaloedd â glawiad blynyddol dros 800 mm (Minore, 1990). 

Bernir ei bod yn gallu gwrthsefyll oerfel ac yn oddefgar i sychder a 

rhewogydd ond ni all oddef amlygiad (Jinks, 2017) ac felly ni ddylid eu 

plannu’n uwch na 200 m (Savill, 2019). Mae fel arfer yn tyfu mewn priddoedd 

niwtral gyda statws maethiad canolog i uchel a gall oddef priddoedd 

calchaidd, ond nid priddoedd tywodlyd anffrwythlon (Savill, 2019).  

3.37 Yn eu parth brodorol mae cedrwydd coch yn aml i’w gweld gyda ffynidwydd 

Douglas a hemlog y gorllewin, a meddylir amdanynt hefyd fel coed afonol 

sy’n tyfu mewn coedwigoedd sy’n profi gorlifo, ac ar lannau afonydd 

(Stewart, 2009). Gallant dyfu’n gymysg gyda choed conwydd neu lydanddail 
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(Kerr, 2019) a gallant oddef cysgod, gyda brigdyfiant cul sy’n ddefnyddiol i’w 

tyfu’n gymysg â choed llydanddail neu i danblannu (Gil-Moreno, 2018). Yn y 

gorffennol credid eu bod yn anodd i’w lluosogi oherwydd eu bod yn cael eu 

heintio gan y ffwng Didymascella thujina, sydd erbyn hyn yn cael ei drin yn 

llwyddiannus â ffwngleiddiad (Savill, 2019). Mae’r blodau’n ffurfio yn y 

gwanwyn, fel arfer ar ôl 25 mlynedd, ac mae’r hadau’n aeddfedu ym mis 

Medi (Savill, 2019). Gellir hau’r rhain yn uniongyrchol ym mis Mawrth, heb yr 

angen am driniaeth dymheredd, felly mae aildyfu naturiol yn aml yn niferus 

(Aldous, 1972).  

3.38 Bernir fod ffynidwydd arian yn un o’r rhywogaethau mwyaf goddefgar i 

gysgod o blith y ffynidwydd, gall fod yn sensitif i rewogydd hwyr y gwanwyn a 

llygredd atmosfferig ond mae’n gallu ymdopi ag amlygiad (Savill, 2019). 

Mae’r rhywogaeth yn tyfu’n dda ar briddoedd tywodlyd, sych neu fawnog; nid 

yw’n tyfu’n dda ar briddoedd yn agos at rug (Savill, 2019). Gall fod yn araf i 

sefydlu ac mae angen gofod gan fod canghennu trwm yn gallu digwydd, er 

bod hunandocio’n digwydd yn y diwedd (Savill, 2019). Mae’r goeden yn 

blodeuo rhwng Mai a Mehefin, ar ôl 25 i 30 mlynedd fel arfer, ac mae’r 

hadau’n aeddfedu ym mis Medi (Johnson a More 2004) mewn niferoedd 

mawr, a hynny fel arfer bob tair blynedd (Savill, 2019). Mae ffynidwydd arian 

yn tyfu orau mewn hinsoddau llaith gyda glawiad blynyddol cymedrig o 700-

1800 mm (Tinner et al., 2013) a gall gyrraedd 600 mlwydd oed, gydag 

uchafswm taldra o fwy na 60 m (Nagel a Svoboda, 2008). Yn Ewrop, maent 

yn cael eu cysylltu gan amlaf â ffawydd (Fagus sylvatica) (Dobrowolska et 

al., 2017) a sbriws Norwy (Picea abies) (Ellenberg, 1988). 

Bygythiadau gan blâu, pathogenau y gall y pum rhywogaeth â’r sgoriau 

uchaf eu hwynebu 

3.39 Drwy ein hymarferiad sgorio systematig strwythuredig, rydym wedi ymdrechu 

i ganfod pum rhywogaeth conwydd amgen sy’n debygol o allu gwrthsefyll 

plâu a phathogenau'r presennol a’r dyfodol ym Mhrydain. Wedi dweud 

hynny, nid oedd dim rhywogaethau conwydd sy’n cyfuno (i) y gallu i 

wrthsefyll pob pla a phathogen, (ii) y gallu i dyfu mewn amrediad o amodau a 

(iii) ac sy’n cynhyrchu pren sy’n ddigon da’n fasnachol. Gyda hynny mewn 
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cof, mae’r paragraffau canlynol yn disgrifio rhai o’r bygythiadau gan blâu a 

phathogenau y gall ein pum rhywogaeth â’r sgoriau uchaf eu hwynebu ym 

Mhrydain a rhai bygythiadau o’u parthau brodorol. 

3.40 Nodwyd nad oes gan y cochwydd arfor ddim plâu pryfed na phathogenau 

sy’n achos pryder mawr ym Mhrydain (Forest Research, 2021a). Yn eu 

cynefin brodorol dywedir fod ganddynt lai o bathogenau deiliol nag unrhyw 

brif rywogaethau coed eraill. Fodd bynnag, mae Phytophthora ramorum, 

achos o falltod ramorwm ar gochwydd arfor a llawer o rywogaethau coed 

eraill, wedi’u cadarnhau ar gochwydd arfor yng Nghaliffornia (Davidson et 

al., 2008; Fichtner et al., 2007; Maloney et al., 2002). Gall Phytophthora 

cinnamomi (sy’n achosi pydredd i’r gwreiddiau a’r brigdyfiant), pathogenau 

cancr gan gynnwys Botryosphaeria dothidea, B. ribis, a Cytospora sp., yn 

ogystal ag amrywiaeth o bathogenau pydredd pren a malltod nodwyddau, 

sy’n gallu heintio coed cochwydd arfor dan bwysau (Scharpf 1993). Gallai 

cancr brigau (Coryneum sp.), sy’n amgylchynu coesynnau a changhennau, 

fod yn niweidiol mewn planhigfeydd (Bega, 1978; Hepting, 1971). Mae sawl 

pryfyn, gan gynnwys y flatheaded twig borer a’r girdler (Anthaxia 

aeneogaster), dwy chwilen rhisgl y cochwydd (Phloeosinus sequoiae a P. 

cristatus), a’r gwyfyn sequoia pitch (Vespamima sequoiae), i’w cael ar y 

cochwydd arfor, ond ni chredir hyd yma fod yr un ohonynt yn achosi niwed 

difrifol (Furniss a Carolin, 1977). 

3.41 Mae cedrwydd Japan yn agored i glefydau gwreiddyn Phytophthora, gan 

gynnwys Phytophthora cinnamomi (SilviFuture, n.d.-b). Credir eu bod yn 

agored i bydredd gwreiddyn Armillaria (ffwng melog) (SilviFuture, n.d.-b). 

Mewn mannau eraill, dywedir eu bod wedi cael eu heffeithio gan falltod 

meryw (Phomopsis juniperovora), sy’n bresennol ym Mhrydain ac sydd 

eisoes yn gyffredin ar goed meryw (Savill, 2015). 

3.42 Gwyddom fod llai o bathogenau yn poeni cochwydd Sierra yn eu cynefin 

brodorol na’r rhan fwyaf o rywogaethau eraill, er bod o leiaf naw ffwng wedi’u 

canfod sy’n gysylltiedig â phren secwoia pydredig. O’r rhain, mae’n debyg 

mai Heterobasidion annosum, Armillaria mellea, Poria incrassata, a P. 

albipellucida yw’r pwysicaf o ran pathogenigrwydd (Bega, 1964; Piirto et al., 

1984), gyda’r ddau gyntaf yn bathogenau gwraidd difrifol. Mae cancr 
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canghennau a achosir gan Seiridium spp. hefyd wedi’i gofnodi ar gochwydd 

Sierra (Aćimović et al., 2018). Ni chredir fod difrod gan bryfed yn achosi 

niwed difrifol i gochwydd Sierra sy’n hŷn na rhyw 2 flwydd oed, er eu bod 

weithiau’n gallu amharu ar eu cryfder (Parmeter, 1986).  

3.43 Nid yw cedrwydd coch yn dioddef llawer o niwed gan bryfed ond gall fod yn 

eithaf agored i Armillaria (ffwng melog) ac i Heterobasidion (pydredd fomes a 

phydredd bôn) sy’n arwain at bydredd a marwolaeth (Hepting, 1971). Mae 

llyslau cypreswydd (Cinara cupressivora) yn achos cyffredin brownio’r dail ar 

gedrwydd coch (Wilson et al., 2016). Mae eginblanhigion newydd eu plannu 

weithiau’n cael eu niweidio gan widdon (Steremnius carinatus) yn British 

Columbia, ac mae coed mwy’n cael eu lladd gan chwilod rhisgl (Phloeosinus 

sequoiae) ar safleoedd gwael yn ne ddwyrain Alaska (Burns a Honkala, 

1990). Yn gyffredinol, credir mai pydredd gwraidd a phydredd bonion, gan 

gynnwys Phellinus weiri, Armillaria mellea, Poria subacida, Poria 

asiatica a P. albipellucida, yw’r pathogenau mwyaf bygythiol posibl ym 

mharth brodorol cedrwydd coch (Boyd, 1965).  

3.44 Gwyddys fod ffynidwydd arian yn dioddef niwed sylweddol gan lyslau 

gwlanog (Adelges nordmanniana) sy’n achosi diddeilio, sy’n gallu arwain at 

wywiad neu farwolaeth (Varty, 1956). Nid yw effeithiau amodau safleoedd a 

choedwriaeth ar ddifrifoldeb ymosodiadau gan lyslau gwlanog yn hysbys, 

ond credir fod cellïoedd ar safleoedd oeraidd llaith gyda phriddoedd addas 

yn gwella’n well na chellïoedd ar safleoedd sych cynnes ar briddoedd gwael 

(Savill et al., 2016). Gwyddom hefyd fod ffynidwydd arian yn agored i 

ymosodiadau gan Heterobasidion annosum, ond gwelwyd fod rhai 

tarddleoedd o Ganolbarth Ewrop yn gallu ei wrthsefyll (Capretti et al., 1990). 

Mae Heterobasidion abietinum yn fygythiad posibl, er nad yw’n bresennol ym 

Mhrydain ar hyn o bryd (Forest Research, 2021a). 

Defnyddioldeb posibl pren o’r pum rhywogaeth â’r sgoriau uchaf  

3.45 Mae pren wedi’i lifio o’r pum rhywogaeth yn addas ar gyfer ystod debyg o 

ddefnyddiau (gan gynnwys pren adeiladu) â’r prif rywogaethau conwydd a 

ddefnyddir yn gyffredin ym Mhrydain. 
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• Mae pren cochwydd arfor a Sierra gymharol wydn yn naturiol (Wilson et 

al., 2016) ac mae fel arfer yn addas ar gyfer cladin allanol, saernïaeth, 

dodrefn a phren adeiladu (Meier, 2021). Er y credir fod cochwydd Sierra 

yn addas at ddefnyddiau strwythurol, nid yw hyn yn wir am gochwydd 

arfor. Yn aml mae gwahaniaeth gweledol amlwg rhwng gwynnin a 

rhuddin pren y ddwy rywogaeth, gyda’r gwynnin allanol goleuach yn 

llawer llai gwydn, felly bydd prosesyddion yn aml yn gwaredu hwn 

(Wilson et al., 2016). Fodd bynnag, os bydd y galw am baneli pren 

anferthol yn cynyddu, mae’n bosibl y bydd marchnadoedd newydd ar 

gael i’r gwynnin llai ystwyth. 

• Mae pren cedrwydd Japan yn gallu gwrthsefyll pydredd, mae’n gryf nac 

yn wydn iawn, ac mae wedi cael ei ddefnyddio’n i ddibenion adeiladu yn 

Japan a China (Farjon, 2012; Fu et al., 1999). Mae defnyddiau eraill yn 

cynnwys saernïaeth fewnol ac allanol, ynghyd â defnyddiau eraill fel 

bocsys, paledau neu bren crwn ar gyfer polion a stanciau. 

• Mae pren cedrwydd coch yn addas ar gyfer gwaith coed addurnol 

allanol, cladio ac estyll sy’n manteisio ar ei apêl weledol a’i wydnwch 

naturiol (Morgan, 2008). Credir yn aml nad yw’n addas i’w ddefnyddio fel 

pren strwythurol yn ôl y gofynion graddio cyfredol (Wilson et al., 2016), 

ond mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod safleoedd gwlyb fel 

arfer yn golygu pren sy’n llai anystwyth. Mae gwydnwch naturiol 

cedrwydd coch yn is fel arfer mewn deunydd a dyfwyd mewn 

planhigfeydd nag mewn deunydd tyfiant hŷn o’i barth brodorol (Wilson et 

al., 2016). 

• Mae pren ffynidwydd arian yn wyn ac mae’n debyg iawn i sbriws Norwy 

ac, ar dir mawr Ewrop, mae’n cael ei ddefnyddio ochr yn ochr â sbriws 

Norwy fel ‘pren gwyn Ewropeaidd’, ar gyfer adeiladu a mwydion neu 

bapur yn bennaf  (Savill et al., 2016). Mae defnydd sylweddol yn cael ei 

wneud ohono ar gyfer fframiau adeiladu trwm mewn rhannau alpaidd o 

Ewrop (Savill et al., 2016) ac mae defnydd cynyddol yn cael ei wneud 

ohono fel cydrannau mewnol mewn systemau adeiladu pren traws-

lamineiddio (Wilson, 2011). 
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3.46 Nid yw’r pren o bedair o’r pum prif rywogaeth (cochwydd arfor, cedrwydd 

Japan, cochwydd Sierra, a chedrwydd coch) yn cael eu cyfrif yn addas ar y 

cyfan ar gyfer gweithgynhyrchu byrddau gronynnau a mwydion oherwydd ei 

liw a’i gemeg. Fodd bynnag, mae cedrwydd coch yn gyflenwr pwysig o 

ddeunydd crai ar gyfer mwydo cemegol yng Ngogledd America (Wilson et 

al., 2016). Nid oes melin o’r fath ym Mhrydain ar hyn o bryd, ond pe 

datblygid technoleg o’r fath, byddai cedrwydd coch yn ddeunydd crai addas. 

Mae pren gwyn ffynidwydd arian yn debyg iawn i sbriws Norwy ac mae 

felly’n addas ar gyfer mwydion a phapur (Savill et al., 2016). 

3.47 Mae’r defnydd o bren wedi’i lifio i ddibenion strwythurol mewn adeiladu’n 

dibynnu ar gyfuniad o nodweddion mecanyddol sy’n gysylltiedig â phlygu 

(cryfder ac anystwythder) a dwysedd. Mae anystwythder yn mesur gwyriad 

hyd o bren o dan lwyth. Anystwythder pren Prydeinig yw’r nodwedd gyfyngol 

sy’n penderfynu ar raddio i ddosbarthiadau cryfder presennol (Gil-Moreno et 

al., 2016). Y dosbarth cryfder C16 yw’r dosbarth cryfder mwyaf cyffredin 

mewn adeiladu yn y DU (CEN, 2016) ac mae’n pennu trothwy anystwythder 

a modwlws elastigedd (MOE), gyda gwerth o 8 kN/mm2.  

3.48 Mae pren tri o’r pum rhywogaeth (cedrwydd Japan, cochwydd Sierra a 

Ffynidwydd arian) wedi dangos nodweddion anystwyth mewn arbrofion 

labordy sy’n awgrymu y gallai raddio i’r dosbarth cryfder C16 neu uwch 

(Modwlws elastigedd cymedrig ≥ 8.0 kN/mm2, Tabl 3.8). Fodd bynnag, mae 

pren o gochwydd arfor a chedrwydd coch wedi dangos nodweddion 

anystwythder is sy’n awgrymu efallai na allai gyrraedd gradd C16 ac mae o 

bosibl yn llai addas ar gyfer defnyddiau strwythurol fel pren soled wedi’i lifio. 
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Tabl 3.8: Gwerthoedd modwlws elastigedd (MOE) cymedrig y pum prif 
rywogaeth conwydd amgen. 

Safle Enw gwyddonol Enw cyffredin 
Modwlws 
elastigedd 

cymedrig (kN/mm2) 
Cyfeiriad 

1 Sequoia sempervirens Cochwydd arfor 7.6 Ramsay a 
Macdonald (2013) 

2 Cryptomeria japonica Cedrwydd Japan 9.6 Ramsay a 
Macdonald (2013) 

3  Sequoiadendron 
giganteum Cochwydd Sierra 8.9 Ramsay a 

Macdonald (2013) 

4  Thuja plicata Cedrwydd coch 7.0 Lavers (1983) 

5  Abies alba Ffynidwydd arian 9.8 Lavers (1983) 

3.49 Dylid trin y canlyniadau hyn yn ofalus oherwydd prinder difrifol yn yr 

wybodaeth sydd ar gael am nodweddion pren y pum rhywogaeth dan sylw  

o’u tyfu mewn amodau Prydeinig a’r nifer cymharol fechan o samplau heb 

ddiffygion a brofwyd (Gil-Moreno et al., 2016). Er bod yn rhaid trin y 

canlyniadau gyda gofal, maent yn awgrymu pe tyfid hwy ym Mhrydain, 

gallai’r pum rhywogaeth gynhyrchu cymysgedd o bren strwythurol a diben 

arbennig fel deunydd ar gyfer gwaith coed allanol, cladin a thoeau. Fodd 

bynnag, mae potensial i bob un o’r pum rhywogaeth i gael eu defnyddio 

gyda thechnolegau peirianyddol modern fel glulam neu bren wedi’i draws-

lamineiddio (Dauksta, 2014). 

3.50 Ni chafwyd llawer o brofiad o brosesu pren o’r pum rhywogaeth dan sylw a 

dyfwyd yma ar raddfa fawr mewn melinau coed, gan eu bod fel arfer yn cael 

eu llifio gan brosesyddion symudol, ystadau neu arbenigol ym Mhrydain 

(Savill, 2015; Savill et al., 2016; Wilson et al., 2016). Mae rhisgl ffibrog 

pedwar o’r pum rywogaeth (cochwydd arfor, cedrwydd Japan, cochwydd 

Sierra, a chedrwydd coch) yn achosi trafferthion i felinau coed mawr sy’n 

defnyddio dirisglo cambiol gan amlaf. Fodd bynnag, dylai’r cyfnod rhwng 

rhagor o dreialon, mabwysiadu a chynaeafu pren ar ddiwedd y cylchdro 

cyntaf roi digon o amser i ddatblygu technoleg i ddelio ag ystod ehangach o 

rywogaethau gyda nodweddion rhisgl amrywiol. Ni ddylai rhisgl ffynidwydd 

arian achosi problemau wrth ddirisglo gyda dirisglwyr cylch cambiol.  
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4. Trafodaeth  

4.1 Mae ein hadolygiad wedi canfod pum rywogaeth conwydd amgen, sy’n 

debygol o fod yn addas ar gyfer ystod (ond nid yr holl) amodau hinsoddol a 

phridd a geir ym Mhrydain ac sy’n debygol o oroesi tan ddiwedd cylchdro a 

chynhyrchu pren gwerthadwy. Yn yr adran hon o’r adolygiad, rydym yn 

trafod rhai o’r ystyriaethau ehangach sy’n gysylltiedig â chanfod pum 

rhywogaeth conwydd amgen ar gyfer Prydain, a’r rhain yw: 

• Datblygu sylfaen dystiolaeth lawn ar gyfer dethol rhywogaethau a 

bylchau allweddol yn y dystiolaeth  

• Risgiau ehangu planhigfeydd o rywogaethau amgen  

• Cynyddu cydnerthedd coedwigoedd  

Datblygu sylfaen dystiolaeth lawn ar gyfer dethol rhywogaethau a 
bylchau allweddol yn y dystiolaeth  

4.2 Mae hanes yn dangos inni fod y pum rhywogaeth conwydd amgen a 

ganfuwyd gan yr ymchwil hon yn debygol, fel eraill yn y gorffennol, o brofi 

cyfnod da o dwf a chynnyrch, cyn i bla neu bathogen brodorol neu anfrodorol 

ddechrau niweidio’r cnwd. Unwaith mae’r difrod yn dod i’r amlwg, mae’r 

cyfnod hwn yn dueddol o gael ei ddilyn gan lai o lwyddiant a chynnyrch 

(Wingfield et al., 2015; Burgess a Wingfield, 2017). 

4.3 Dylai’r wybodaeth hon arwain at raglen ymchwil strategol i ailedrych ar 

dreialon rhywogaethau blaenorol a gynhaliwyd ym Mhrydain ers y 1800au i 

asesu cydnerthedd mwy tymor hir y pum rhywogaeth dan sylw. 

4.4 Oherwydd natur amrwd y meini prawf sgorio sy’n seiliedig ar ystyriaethau ar 

raddfa genedlaethol ac amserlen fer y prosiect, mae nifer o ystyriaethau 

pwysig eraill a oedd y tu hwnt i gwmpas yr astudiaeth hon. Mae tarddle’r stoc 

plannu, lle mae pob rhywogaeth yn cael eu tyfu (lleoliad) a sut i ganfod set 

ategol o rywogaethau i gynnwys yr ystod lawn o fathau o safleoedd sy’n 

addas yn economaidd ar gyfer coedwigaeth blanhigfeydd ym Mhrydain, sut 

yr ydych yn eu tyfu (coedwriaeth) a’r hyn rydych yn ei wneud â hwy (prosesu 

amgen) yn ystyriaethau pwysig y mae angen ymchwilio ymhellach iddynt. 
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Tarddle  

4.5 Mae amrywiadau genetig rhwng unigolion o’r un rhywogaeth yn ffactor 

hysbys yn llwyddiant coed anfrodorol sy’n cael eu cyflwyno. Mae Forest 

Research wedi cynnal dros 400 o dreialon ers y 1920au (Samuel, 2007), 

sydd wedi arwain at argymhellion o ran dewis tarddleoedd rhywogaethau prif 

rywogaethau conwydd ym Mhrydain fel y cofnodwyd gan Lines (1987). Mae’r 

amrywiad genetig o fewn rhywogaethau’n cael eu cysylltu ag ardal ac ystod 

o amodau amgylcheddol eu parth brodorol ond mae’r berthynas yn un 

gymhleth o ganlyniad i rôl biodaearyddiaeth hanesyddol. Er enghraifft, mae 

gan ffynidwydd Douglas barth dosbarthiad brodorol eang, gan dyfu o 

Ganada i Fecsico sy’n arwain at lefel uchel o amrywiadau o ran goddefiad a 

phriodoleddau tyfiant (Pötzelsberger et al., 2020).  

4.6 Mae rhaglenni cyflwyno rhywogaethau a fu’n llwyddiannus yn cael eu 

nodweddu gan argaeledd data o dreialon tarddleoedd lluosog pob 

rhywogaeth cyn iddynt gael eu mabwysiadu’n eang (Burdon, 2001). Mae’r 

dull hwn yn lleihau risgiau cynhenid cyflwyno o darddleoedd anaddas (Brus 

et al., 2019).  

4.7 Roedd ystyried tarddleoedd posibl rhywogaethau amgen a’u haddasrwydd i 

wahanol safleoedd ledled Prydain y tu hwnt i gwmpas yr astudiaeth hon. 

Fodd bynnag, rydym yn argymell bod asesiad yn cael ei gynnal o’r 

dystiolaeth gyfredol sydd ar gael i ganfod a oes bylchau pwysig a ddylai fod 

yn flaenoriaeth i ymchwil yn y dyfodol. 

Lleoliad a chanfod set ategol o rywogaethau  

4.8 Mae’r berthynas rhwng cynhyrchiant coedwigoedd a nodweddion safleoedd 

wedi bod yn destun ymchwil mewn gwyddor coedwigaeth ers amser 

(Johnstone a Samuel, 1978; Aertsen et al., 2010). Mae ymchwil ddiweddar 

ar draws ystod o amodau hinsoddol yn awgrymu, yn achos ffynidwydd 

Douglas er enghraifft, bod cydberthynas uniongyrchol rhwng eu tyfiant â 

maethiad y pridd, y gallu i gadw dŵr, a hinsawdd y safle lle maent wedi’u 

plannu (Eckhart et al., 2019). Bydd amodau’n amrywio hefyd o fewn y safle, 

er enghraifft, mae cyfundrefnau amlygiad, golau a lleithder yn amrywio o 

ymylon i du mewn bloc coedwig (Harper et al., 2005). O gofio’r 
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heterogenedd amgylcheddol ar draws ystod o raddfeydd gofodol, heb 

wybodaeth fanwl am addasrwydd tarddleoedd amgen, efallai mai’r cyngor 

gorau ar gyfer dethol y rhywogaethau mwyaf priodol fyddai dewis y rhai sydd 

â pharth naturiol eang ac felly goddefiad i ystod eang o amodau 

amgylcheddol. 

4.9 Mae gan Brydain, er ei bod yn ynys gymharol fechan, amrywiadau sylweddol 

o ran hinsawdd a phriddoedd. Gellir nodweddu pob un o’r pum rhywogaeth 

â’r sgoriau uchaf yn yr astudiaeth hon fel rhai cymharol oddefgar i ystod 

eang o amodau safleoedd ac, o ganlyniad, dylent gael lle amlwg mewn 

strategaeth ar gyfer coedwigaeth blanhigfeydd Prydain yn y dyfodol. Fodd 

bynnag, mae llawer o fathau penodol o safleoedd sy’n addas yn economaidd 

i goedwigaeth planhigfeydd ym Mhrydain (e.e., ar briddoedd asidig) lle nad 

oes dim un o’r pum rhywogaeth yn debygol o fod y mwyaf addas o blith y 

rhestr hir o rywogaethau amgen a ystyriwyd yn yr astudiaeth hon.  

4.10 Felly, rydym yn argymell y dylai rhestr hwy o rywogaethau amgen gael ei 

hystyried gan gynllunwyr a rheolwyr coedwigoedd i ganfod set ategol o 

rywogaethau a fyddai’n ymdrin â’r ystod lawn o fathau o safleoedd. Yn 

benodol, rydym yn argymell bod ymchwil bellach yn cael ei gwneud i’r 11 

rhywogaeth yn safleoedd 6-16 ein hastudiaeth (Tabl 3.7) er mwyn eu 

cynnwys yn y set hon. Byddai hyn yn creu sylfaen dystiolaeth well ar gyfer 

dosbarthu safleoedd ar sail ecolegol (Ray, 1995), ac offer ategu 

penderfyniadau eraill a ddefnyddir ar gyfer penderfyniadau lefel safle i 

ganfod y rhywogaethau coed planhigfeydd mwyaf addas, gan gynnwys 

ystyriaethau o amcanestyniadau hinsawdd y dyfodol (Broadmeadow et al., 

2005) neu fodelu dosbarthiad rhywogaethau (SDM) (Pecchi et al., 2019). 

Coedwriaeth  

4.11 Mae dyfodol rheolaeth coedwigaeth a choedwriaeth ymhell o fod yn sicr, ond 

gall gael effaith bwysig ar y rhywogaethau a ddewisir ar gyfer coedwig 

benodol (Macpherson et al., 2017). Er enghraifft, byddai defnydd helaeth o 

dechnegau CCF yn cynyddu’r angen am rywogaethau sy’n gallu goddef 

cysgod a rhai a all dyfu’n dda mewn cymysgedd o rywogaethau (Mason a 

Kerr, 2004). Mae’n debygol mai’r allwedd i reoli coedwigoedd yn y dyfodol 
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fydd y gallu i addasu wrth i amodau biohinsoddol ac amcanion economaidd 

gymdeithasol newid (Yousefpour et al., 2017). 

4.12 Roedd y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad hwn i ystyried goblygiadau systemau 

coedwriaethol yn yr ymarferiad sgorio rhywogaethau. Fodd bynnag, roedd yr 

agwedd adolygu llenyddiaeth yn amlygu bylchau sylweddol mewn 

gwybodaeth am y rhan fwyaf o’r rhywogaethau o ran eu haddasrwydd i ystod 

o systemau coedwriaethol e.e. cellïoedd rhywogaethau cymysg. Felly, mae 

angen rhagor o ymchwil i addasrwydd a pherfformiad y rhywogaethau 

conwydd amgen mewn ystod o systemau coedwriaethol a’u perfformiad wrth 

eu tyfu mewn ystod o gymysgiadau o rywogaethau. Byddai ymchwiliad 

manwl i wybodaeth sy’n seiliedig ar brofiad rheolwyr coedwigoedd o fewn 

parth brodorol pob rhywogaeth (llawer ohoni heb ei chofnodi yn y 

llenyddiaeth wyddonol safonol) yn debygol o gynhyrchu gwybodaeth 

werthfawr. 

Nodweddion pren a chynnyrch pren y dyfodol  

4.13 Ni allai dethol y meini prawf i asesu defnyddioldeb pren gynnwys y ffyrdd na 

ellir eu rhagweld y gallai’r gadwyn cyflenwi pren ddatblygu. Mae cynnyrch 

pren newydd wedi’u peiriannu eisoes yn cymryd lle mwy a mwy o 

ddeunyddiau adeiladu pren traddodiadol, ac mae hyn yn arwain at newid 

mewn rhywogaethau, ffurfiau, maint y coed, nodweddion y pren, y cyfarpar 

prosesu a’r technolegau cynaeafu sydd eu hangen (Eriksson et al., 2007). 

Bydd technolegau a datblygiadau newydd mewn gwyddor bren yn parhau i 

ddylanwadu ar y marchnadoedd am gynnyrch coedwigoedd (Hurmekoski a 

Hetemaki 2013; McEwan et al., 2020; Philips, 2013; Trømborg et al., 2000), 

ac mae perthynas gymhleth rhwng newid yn y farchnad am wahanol fathau o 

bren ac addasu’r gadwyn gyflenwi ar gyfer y deunydd pren sydd ar gael yn 

awr ac y rhagwelir fydd ar gael yn y dyfodol. 

4.14 Mae’r pum prif rywogaeth conwydd amgen a nodir yn yr adolygiad hwn yn 

addas ar y cyfan ar gyfer ystod o ddefnyddiau yn y marchnadoedd cyfredol 

yn y tymor byr a chanolig. Fodd bynnag, mae angen rhagor o dystiolaeth am 

addasrwydd set ehangach o rywogaethau amgen i ddiwallu anghenion y 

farchnad yn y tymor hwy wrth i dechnolegau pren eraill ennill eu plwyf. 
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Blaenoriaeth benodol fydd canfod a fydd ar farchnadoedd y dyfodol angen 

pren sy’n cydymffurfio ag ystod gyfyng o nodweddion ynteu a fydd y cyfoeth 

cynyddol o gynnyrch ‘bioadnewyddadwy’ (a chemegol) sy’n deillio o bren yn 

ffafrio tyfu ystod ehangach o rywogaethau coed, gydag ystod ehangach o 

nodweddion pren. 

4.15 Yn y tymor byrrach, nid yw’r wybodaeth am nodweddion pren y pum 

rhywogaeth amgen yn cyrraedd y lefel sy’n ofynnol i raddio cryfder mewn 

ffordd ddigon dibynadwy i gydymffurfio â’r safonau presennol. Mae angen 

rhagor o ymchwil i nodweddion pren darnau maint strwythurol y pren. 

Peryglon ehangu ardal a blannwyd â rhywogaethau coed egsotig 
amgen  

Peryglon i fioddiogelwch  

4.16 Mae modelu’r risgiau o blâu a phathogenau goresgynnol newydd sy’n 

cyrraedd Prydain yn anodd dros ben (Srivastava et al, 2021; Robinet et al., 

2020), ond gellir rheoli’r risgiau hyn drwy fesurau bioddiogelwch (White et 

al., 2010). Gwyddom mai un o’r prif gyfryngau sy’n cyflwyno pathogenau 

anfrodorol yw drwy blannu planhigion wedi’u mewnforio, gan gynnwys coed 

(Liebhold et al., 2012; Brasier, 2008). Gall presenoldeb perthnasau 

anfrodorol rhywogaethau brodorol gynyddu bygythiad straeniau newydd o 

bathogenau nad oes gan goed brodorol gymaint o allu i’w gwrthsefyll 

(Piotrowska, 2018). Gwyddom hefyd fod pryfed yn cael eu mewnforio ar 

ddamwain mewn neu gyda phlanhigion byw, mewn eitemau pren neu fwyd 

fel ‘ffawdheglwyr’ (Meurisse et al., 2019). 

4.17 Mae’n hanfodol felly i lwyddiant y strategaeth i gyflwyno rhywogaethau coed 

amgen i goedwigaeth Prydain fod hadau’n dod o riant goeden o Brydain a’u 

bod yn cael eu tyfu mewn meithrinfeydd ym Mhrydain yn unig (Spence, 

2020). Yn dilyn Brexit mae cyfle i Brydain i gyflwyno deddfwriaeth 

bioddiogelwch drawsffiniol gyda rheolaeth wedi’i thargedu ac ymgyrchoedd i 

godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd i leihau’r risg y bydd plâu newydd yn 

cytrefu (Black, 2018; Black a Bartlett, 2020). 
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Goresgyniadau a bygythiadau i fioamrywiaeth  

4.18 Risg ddifrifol sy’n gysylltiedig â phlannu rhywogaethau coed anfrodorol ym 

Mhrydain yw eu bod hwy eu hunain yn gallu bod yn oresgynnol ac, os 

digwydd hynny, bydd yn gostus i’w rheoli (Richardson a Rejmánek, 2011; 

Nunez et al., 2017). Mae’r perygl y gallai rhywogaethau ddianc o 

blanhigfeydd a datblygu i fod yn broblem mewn ecosystemau brodorol 

(Essle et al., 2010), gan gynnwys lleihad mewn bioamrywiaeth drwy newid 

biota’r pridd a phrosesau o dan y ddaear (Peltzer, 2018), sy’n gysylltiedig â’u 

gallu i hau, gwasgaru, egino a sefydlu hadau (sydd i gyd yn elfennau o allu 

rhywogaethau i ‘naturioli’). 

4.19 Gall y defnydd o gonwydd egsotig mewn planhigfeydd a’u potensial i gytrefu 

a chystadlu â phlanhigion brodorol arwain at leihau nifer y rhywogaethau 

anifeiliaid brodorol, drwy amnewid rhywogaethau bwyd naturiol neu ymrannu 

cynefinoedd addas (Fady, 2003). Mi all conwydd anfrodorol hefyd ostwng pH 

y pridd a lleihau cynnwys y deunydd organig yn ogystal â newid cylchu 

biocemegol (Desie et al.,2019; Vanguelova a Pitman, 2019) a chymuned 

ficrobaidd y pridd (Lyu et al, 2019).  

4.20 Diystyrir yn aml, fodd bynnag, y ffaith fod gan blanhigfeydd conwydd egsotig 

y potensial i ddod â buddiannau i rai rhywogaethau brodorol drwy greu 

cynefinoedd, gan gynnwys rhai sydd eu hangen ar gyfer cytrefu naturiol nifer 

o rywogaethau coed brodorol (Fady, 2003). Gwnaed ymchwil sylweddol yn y 

DU dros gyfnod o ddegawdau sy’n dangos sut y gellir dylunio a rheoli 

planhigfeydd conwydd i gynyddu eu gwerth i fioamrywiaeth (e.e., Peterken et 

al. 1992; Ratcliffe a Peterken 1995; Wallace a Good 1995) ac ymgorfforwyd 

hyn yn Safon Coedwigaeth y DU; a chadarnhawyd llwyddiant y gwaith hwn 

mewn adolygiad diweddar (Harris 2020).  

4.21 Mae cyflwyno rhywogaethau conwydd amgen newydd ar raddfa dirwedd 

felly’n rhywbeth y mae angen ei fonitro am yr effeithiau ar fioamrywiaeth, 

gweithrediad y pridd a’r ystod o wasanaethau ecosystem i asesu’r effaith ac i 

adrodd yn gyflym ar y dystiolaeth i oleuo penderfyniadau ynglŷn ag ehangu 

ymhellach y fan a blannwyd yn achos pob rhywogaeth. 
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Cynyddu cydnerthedd coedwigoedd  

4.22 Mae’r rhywogaethau conwydd amgen a geir yn yr ymchwil hon wedi’u seilio 

ar sgoriau yn erbyn meini prawf sy’n ystyried risg dybiedig plâu a 

phathogenau hysbys. Mae’n gymharol rwydd i sgorio 

ymwrthedd/rhagdueddiad rhywogaethau coed i blâu a phathogenau hysbys 

sydd naill ai ym Mhrydain eisoes neu sydd yn Ewrop ac yn symud i’r gogledd 

neu’r gorllewin. Fodd bynnag, mae’n llawer anos asesu bygythiad plâu a 

phathogenau sy’n anhysbys neu sydd heb arwain at symptomau y sylwyd 

arnynt hyd yma (Srivastava et al, 2021; Robinet et al., 2020). 

4.23 Strategaeth liniaru bosibl yn erbyn y risg o blâu neu bathogenau anhysbys 

newydd a all achosi colledion amgylcheddol neu economaidd fyddai sicrhau 

bod yr holl goedwigoedd newydd sy’n cael eu plannu’n gydnerth. Gellir 

sicrhau cydnerthedd coedwigoedd mewn nifer o ffyrdd. 

Cynyddu amrywiaeth rhywogaethau  

4.24 Mae’r defnydd o gymysgeddau o rywogaethau wedi’i gofnodi’n eang fel 

mesur lliniaru posibl arall, ac mae hyn wedi’i ategu gan dystiolaeth ymchwil 

(Roberts et al. 2020), er y cydnabyddir fod hyn yn gallu achosi problemau 

coedwriaethol a’i fod yn gallu lleihau cynnyrch y rhywogaethau cnydio mwyaf 

gwerthfawr, a chost gweithrediadau’r goedwig, a chan hynny leihau eu 

hyfywedd economaidd (Roberds a Bishir, 1997). Gellir amrywio 

rhywogaethau coed ar amrediad o raddfeydd gofodol o gymysgeddau, o 

goed unigol i flociau drwy ungnwd bychain o wahanol rywogaethau (Liebhold 

et al., 2017), a thrwy hynny leihau rhagdueddiad cychwynnol y goedwig 

(Macpherson et al., 2017). Nid oes digon o dystiolaeth gadarn am 

gyfnewidiad o gydnerthedd ecolegol ac economaidd ar draws y graddfeydd 

hyn o gymysgu (Roberts et al. 2020). Gyda’r strategaeth hon byddai angen 

defnyddio mwy o rywogaethau amgen na’r pum rhywogaeth a geir yn yr 

astudiaeth hon.  

Gwelliant genetig  

4.25 Mae’r amcan a bennwyd ar gyfer yr astudiaeth hon, i ganfod pum 

rhywogaeth amgen, yn tybio bod perygl difrifol y bydd hyfywedd ecolegol ac 
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economaidd y prif rywogaethau cynhyrchu pren presennol ym Mhrydain yn 

dirywio yn y dyfodol. Fodd bynnag, mewn llawer o wledydd mae rhaglenni 

gwella geneteg coed coedwigoedd (Blwch 4.1) wedi’u cyflwyno’n 

llwyddiannus fel mesur lliniaru amgen drwy ddethol a bridio coed, gan wneud 

mwy o ddefnydd o ddatblygiadau newydd mewn technoleg enetig 

(Garattapaglia et al., 2018). Gwelwyd mwy o bwyslais ar y dull hwn yn y DU 

yn ddiweddar drwy’r prosiect Sitka Spruced (Depardieu et al., 2021). 

4.26 Mi all gwelliant genetig pellach yn y prif rywogaethau conwydd presennol 

drwy ddefnyddio dulliau molecwlaidd wella eu hyfywedd ar gyfer y dyfodol. 

Fodd bynnag, byddai hefyd yn ddoeth i fynd ymhellach na’r pwyslais 

presennol ar Picea sitchensis a chynnwys y rhywogaethau conwydd amgen 

sydd â photensial i fod yn rhywogaethau cynhyrchu pren llwyddiannus ym 

Mhrydain a nodwyd yn yr astudiaeth hon, ac mae rhai ohonynt wedi’u 

cynnwys yng ngwaith cyfredol y Conifer Breeding Co-operative (Blwch 4.1). 
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Blwch 4.1 Gwelliant genetig  

Dethol a bridio coed 

Cafodd bridio coed ei awgrymu gyntaf ym Mhrydain gan Macdonald (1930), er na 

chafodd is-bwyllgor Geneteg y Comisiwn Coedwigaeth ei sefydlu tan 1946, gan y 

bu’n rhaid aros tan ddiwedd yr Ail Ryfel Byd (Y Comisiwn Coedwigaeth, 2006). Yn 

1948 sefydlodd yr Is-bwyllgor Orsaf Ymchwil Geneteg yn Alice Holt Lodge, 

Hampshire, a’i phrif ddiben oedd datblygu coed cryfach, a fyddai’n gallu 

gwrthsefyll plâu a phathogenau’n well, gyda ffurf well a nodweddion pren gwell 

(EWM, 1969; Pötzelsberger et al., 2020). Parhaodd yr ymchwil hyd y 1960au ac 

roedd y conwydd y bu’r adran yn ymchwilio iddynt yn cynnwys pinwydd yr Alban, 

pinwydd Corsica, ffynidwydd Douglas, llarwydd Ewrop a Japan, Cedrwydd coch, 

hemlog y gorllewin a sbriws Norwy (Seal et al., 1965; Faulkner, 1967). 

Yn y 1950au sefydlwyd cyfres o berllannau hadau i gynhyrchu hadau pinwydd yr 

Alban a ffynidwydd Douglas ac roedd yn dal i weithredol tan y 1990au (Lee, 

1997). Erbyn y 1960au penderfynwyd canolbwyntio’r ymdrechion ar sbriws Sitka, 

pinwydd camfrig, pinwydd yr Alban, pinwydd Corsica a llarwydd croesryw gan fod 

y rhain erbyn hynny wedi sefydlu eu hunain fel y rhywogaethau pwysicaf yn 

economaidd. Roedd y rhaglenni hyn yn rhai llafurddwys a chostus, a defnyddiwyd 

yr arolygon i ddethol coed yn seiliedig ar feini prawf a ddatblygwyd ar gyfer sbriws 

Sitka, a’u defnyddio wedyn ar gyfer rhywogaethau conwydd eraill (Fletcher a 

Faulkner, 1972; Shelbourne, 1974). Yn 1998, ar ôl 50 mlynedd o ddethol a bridio 

coed ym Mhrydain, cynhyrchodd y Comisiwn Coedwigaeth adroddiad a oedd yn 

datgan bod amcanion gwreiddiol yr is-bwyllgor Geneteg wedi’u cyflawni ac o 

ganlyniad gwelwyd y buddsoddiad yn edwino (y Comisiwn Coedwigaeth, 1998).  

Arweiniodd y rhaglen i ddethol a bridio coed Prydain at gynnydd yng nghynnyrch 

sbriws Sitka a phinwydd yr Alban (Y Comisiwn Coedwigaeth, 1998). Fodd bynnag, 

roedd hyn ar draul amrywiaeth enetig oherwydd yr ychydig o goed a 

ddefnyddiwyd fel cellïoedd hadau a defnydd o luosogi drwy glonau (Ingvarsson a 

Dahlberg, 2019). Mae dulliau confensiynol o fridio coed hefyd wedi bod yn 

llwyddiannus yn rhyngwladol mewn ymdrechion i gynyddu ymwrthedd i 

bathogenau (Sniezko a Koch, 2017). Yn fwy diweddar, mae’r Conifer Breeding 
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Rheoli Plâu a phathogenau  

4.27 Defnyddir mesurau rheoli biolegol drwy gyflwyno ysglyfaethwyr, parasitiaid 

neu bathogenau rhywogaethau plâu weithiau i reoli plâu anfrodorol (Lacey et 

al., 2015). Er enghraifft, yn ne Ewrop mae’r gwyfyn ymdeithiwr y deri yn cael 

ei reoli drwy ddefnyddio ysglyfaethwyr nad oeddent yn arfer bod yn 

bresennol yn yr ardaloedd sy’n dioddef diddeilio (Forest Research, 2021a). 

Mae maes ymchwil cynyddol hefyd sy’n ymchwilio i ffyrdd bosibl o reoli 

pathogenau drwy ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys 

oligomerau chitosan, glud gwenyn (Correa-Pacheco et al., 2019) a nano-

arian (Matei et al., 2018), a rhagwelir y bydd rhagor o ddatblygiadau yn y 

maes hwn yn ystod y degawdau nesaf (Chen et al., 2019). 

4.28 Mae’n cael ei gydnabod yn gyffredinol hefyd bod rheoli poblogaethau 

cynyddol o rywogaethau pla mamaliaid ym Mhrydain (yn enwedig gwiwerod 

llwyd a cheirw) yn hanfodol os yw coedwigoedd am barhau i gynhyrchu pren 

Co-operative, menter ar y cyd rhwng Forest Research, cwmnïau coedwigaeth preifat, 

sefydliadau academaidd a meithrinfeydd coed wedi bod yn ymdrechu i wella 

ffynidwydd Douglas, sbriws Norwy, sbriws croesryw a phinwydd yr Alban. Maent 

hefyd yn ystyried cynnwys rhai o’r rhywogaethau conwydd llai yn rhaglenni’r dyfodol 

gan gynnwys hemlog y gorllewin, cedrwydd coch, ffynidwydd Douglas, ffynidwydd 

urddasol, a ffynidwydd mawr ac o bosibl cochwydd arfor (Conifer Breeding Program, 

2020).  

Technolegau geneteg modern   

Mae technolegau geneteg modern gan gynnwys dulliau presennol o addasu genetig a 

datblygiadau cyfredol mewn golygu genynnol yn cael mwy o sylw i wella genynnau 

coed (Naidoo et al., 2019), gan fod hyn yn gallu lleihau’n sylweddol iawn yr amser 

sydd ei angen ar gyfer prosesau dethol genetig i gael nodweddion ffenotypig dymunol 

(Peña, a Séguin, 2001). Mae’r technegau hyn wedi’u defnyddio eisoes i newid 

amseroedd blodeuo (Meilan et al., 2001) ac ymwrthedd i syched (Polle et al., 2019), 

er nad oes llawer o ddefnydd masnachol wedi’i wneud ohonynt (Chang et al., 2018). 

Mae datblygiadau diweddar mewn golygu genynnol yn agor y posibilrwydd o 

ddatblygiadau newydd pwysig. 
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defnyddiol, i gyrraedd diwedd cylchdro ac yna aildyfu (Crowley et al., 2018; 

Fattorini et al., 2020; Mill et al., 2020). 

4.29 Mae bwlch yn yr wybodaeth ar hyn o bryd am ragdueddiad y pum 

rhywogaeth conwydd amgen sy’n destun yr astudiaeth hon, wrth eu tyfu ar 

raddfa cellïoedd planhigfa, i’r rhywogaethau pla mamaliaid hyn sy’n gyffredin 

ym Mhrydain. Hefyd, mae diffyg gwybodaeth am botensial rheolaeth fiolegol 

i liniaru bygythiad y rhywogaethau plâu a phathogenau infertebratau sydd 

fwyaf tebygol o ymosod ar y pum rhywogaeth dan sylw. Mae’r bylchau hyn 

yn yr wybodaeth yn flaenoriaeth hefyd i ymchwil y dyfodol.  

Ffwng mycorhisol  

4.30 Mae llwyddiant rhywogaeth coeden benodol ar safle’n ddibynnol weithiau ar 

bresenoldeb y rhywogaethau cywir o symbiontiaid microbaidd, ffwng 

mycorhisol yn fwyaf penodol ac, i gyfran fechan o goed mewn coedwigoedd 

tymherus, cysylltiadau bachu nitrogen (N) (Nuñez a Dickie, 2014). Os nad 

oes hanes diweddar o’r rhywogaeth coeden yn cael ei thyfu yn yr ardal, ni 

fydd y rhywogaethau symbiontiaid priodol yn bresennol ar safle planhigfa 

benodol, na hyd yn oed yn gyffredin yr ardal, ac felly mewn rhai achosion 

bydd yn rhaid eu trawsleoli gyda'r coed (Nuñez et al., 2009). Mae cyflwyno 

partneriaid symbiotig anfrodorol fel ffwng mycorhisiol neu facteria bachu-N 

gyda choed anfrodorol yn cael ei annog yn aml i sicrhau coedwigoedd 

masnachol cynhyrchiol (Nuñez a Dickie, 2014). Heb hyn, bydd y rhywogaeth 

yn aml yn cael trafferth sefydlu neu ffynnu (Nuñez et al., 2009), ond gall y 

symbiontiaid eu hunain a gyflwynir fod yn oresgynnol drwy ffurfio 

rhyngweithiadau cymhleth â rhywogaethau brodorol neu anfrodorol 

(Wandrag et al., 2013; Wood et al., 2015; Zenni et al., 2017).  

4.31 Mae peth ymchwil ym Mhrydain wedi dangos bod rhywogaethau brodorol o 

ffwng mycorhisiol yn cael eu cadw yn y pridd o dan blanhigfeydd anfrodorol 

ac na ellid canfod dim gwahaniaethau arwyddocaol mewn amrywiaeth 

rhywogaethau rhwng coedwig frodorol a phlanhigfa anfrodorol (Trocha et al., 

2012; Johnson et al., 2014). Canfu ymchwil yng ngwlad Pwyl fod sawl 

rhywogaeth o ffwng brodorol prin, ar y rhestr goch yn gallu ffurfio 

perthnasoedd â rhywogaethau coed conwydd anfrodorol, sy’n awgrymu nad 
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yw cyffredinoliadau’n ddoeth a bod angen mwy o ymchwil yn y maes hwn 

(Damszwel et al., 2020). 

4.32 Yn benodol, mae blwch yn yr wybodaeth am symbiosis mycorhisiol y pum 

rhywogaeth conwydd amgen yr ymdrinnir â hwy yn yr astudiaeth hon, i ba 

raddau maent yn ddibynnol ar rywogaethau symbiontiaid penodol, a yw’r 

symbiontiaid hynny’n bresennol ar safleoedd planhigfeydd posibl ym 

Mhrydain, ac a all y rhywogaethau coed ffurfio symbiosis llwyddiannus â’r 

rhywogaethau microbaidd sy’n bresennol eisoes (e.e. y rhai sy’n gysylltiedig 

â’r prif rywogaethau coed conwydd neu’r rhywogaethau llydanddail brodorol 

presennol). Dylai’r rhain i gyd fod yn flaenoriaethau ar gyfer ymchwil y 

dyfodol. 
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5. Casgliadau  

5.1 Comisiynwyd Woodknowledge Wales gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr 

adolygiad hwn i ganfod y pum prif rywogaeth coed conwydd masnachol 

amgen a fyddai’n addas i ddiwallu gofynion defnyddioldeb y sector, yng 

ngoleuni pwysau cynyddol plâu a phathogenau posibl o ganlyniad i gyflwyno 

rhywogaethau newydd a newid yn yr hinsawdd. Y rhwystr mawr rhag 

mabwysiadu rhywogaethau coed conwydd amgen mewn planhigfeydd 

masnachol yw diffyg gwybodaeth gyfannol. Mae angen i’r wybodaeth hon 

gael ei hategu gan sylfaen dystiolaeth gref a gynhyrchir drwy asesiad 

systematig o ystyriaethau o safbwynt ecoleg, coedwriaeth, yr economi a 

defnyddioldeb pren. 

5.2 Prif nod yr adolygiad hwn oedd canfod pum rhywogaeth coed conwydd 

amgen ymarferol y gellid eu cynnwys fel rhan o adnoddau coedwigoedd 

conwydd masnachol ledled Prydain. Roedd yn bwysig cael dealltwriaeth 

gadarn o’r wyddoniaeth a’r sylfaen dystiolaeth a oedd yn gysylltiedig â’r 

rhywogaethau conwydd amgen posibl i roi sylw i’r amcanion hyn er mwyn 

dewis y pum rhywogaeth orau. Dyluniwyd protocol ymchwil systematig i allu 

cyfuno gwahanol wybodaeth arbenigol yn briodol. Gan ddefnyddio 

dadansoddiad aml-faen prawf, coladwyd y sylfaen wybodaeth gyfredol (gan 

gynnwys arbenigedd rhanddeiliaid arbenigol) i ganfod y pum prif rywogaeth 

coed conwydd amgen ar gyfer Prydain. 

5.3 Gan ddefnyddio’r dull hwn, dewiswyd y pump canlynol fel y rhywogaethau 

coed conwydd amgen â’r sgôr uchaf yn seiliedig ar eu haddasrwydd posibl i 

gynhyrchu pren masnachol ym Mhrydain yng ngoleuni pwysau cynyddol plâu 

a phathogenau: 

• cochwydd arfor (Sequoia sempervirens) 

• cedrwydd Japan (Cryptomeria japonica) 

• cochwydd Sierra (Sequioadendron giganteum) 

• cedrwydd coch (Thuja plicata) 

• ffynidwydd arian (Abies alba) 

5.4 Er nad oedd ein dull yn rhoi sylw i bob ystyriaeth a all fod eu hangen i 

ddethol rhywogaethau coed ar lefel safle, roedd ein dull o’u sgorio’n edrych 
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ar ystod eang o ystyriaethau ecolegol, coedwriaethol, economaidd a 

defnyddioldeb pren a fyddai’n briodol ar gyfer ymarferion strategol ar lefel 

genedlaethol. Yn ychwanegol at ganfod y pum prif rywogaeth conwydd 

amgen, mae’r adolygiad hwn yn cynnig trosolwg ar dros 50 o rywogaethau 

conwydd amgen eraill. O fewn hyn rydym wedi nodi 11 rhywogaeth amgen 

arall yr ydym yn argymell y dylai gael eu cynnwys ym mholisi a rheolaeth 

coedwigoedd yn y dyfodol. Rydym wedi dangos yr angen i edrych y tu hwnt 

i’r rhywogaethau ag ymwrthedd i ystod eang o amodau safleoedd, i lunio set 

fwy o rywogaethau ategol a fyddai’n addas ar gyfer y set gyflawn o amodau 

amgylcheddol safleoedd ledled Prydain. Bydd hyn yn bwysig i sicrhau 

sylfaen dystiolaeth well ar gyfer system ategu penderfyniadau Dosbarthiad 

Safle Ecolegol ac ar gyfer rhai lle mae bylchau gwybodaeth yn bodoli o ran 

conwydd amgen ym Mhrydain. 

5.5 Mae’r adolygiad hwn hefyd wedi amlygu rhai o’r bylchau pwysicaf yn y 

dystiolaeth bresennol sydd ei hangen i ddethol yn ofalus set gyflawn o 

rywogaethau coed amgen ategol, ac i lywio’r broses o’u dethol ar gyfer 

safleoedd unigol a systemau coedwriaethol. Mae’r rhain yn dangos y 

blaenoriaethau ar gyfer ymchwil y dyfodol i roi’r gallu i’r sector coedwigaeth 

ym Mhrydain i roi sylw i’r bygythiadau sy’n deillio o newid yn yr hinsawdd a 

risgiau cynyddol o ganlyniad i blâu a phathogenau. Mae hefyd yn dangos y 

cyfleoedd sy’n cael eu creu gan farchnadoedd y dyfodol am gynnyrch pren, 

sy’n cael eu crynhoi yn yr argymhellion canlynol. 

   



 

76 

6. Argymhellion  

6.1 Arweiniodd yr adolygiad hwn at wyth argymhelliad allweddol 

• Cynnal, ailgychwyn neu sefydlu treialon rhywogaethau i brofi addasrwydd 

y pum rhywogaeth conwydd amgen a ddewiswyd, yn ogystal â’r ail set o 

11 o’r rhywogaethau ategol â’r flaenoriaeth uchaf. 

• Gwerthuso (neu mewn rhai achosion, ail-werthuso) tarddleoedd posibl y 

pum prif rywogaeth a’u haddasrwydd ar gyfer gwahanol safleoedd ledled 

Prydain. 

• Ehangu’r dadansoddiad a gyflwynwyd yn yr adroddiad hwn i werthuso 

addasrwydd a pherfformiad pum rhywogaeth llydanddail amgen. 

• Ymchwilio i addasrwydd a pherfformiad y rhywogaethau coed amgen ar 

draws cymysgedd o systemau coedwriaethol ac wrth eu tyfu mewn ystod 

o gymysgeddau o rywogaethau. 

• Asesu anghenion tymor hir marchnadoedd posibl y dyfodol wrth i 

dechnolegau pren newydd ennill eu plwyf. 

• Gwerthuso nodweddion pren darnau maint strwythurau o bren o’r pum 

prif rywogaeth conwydd amgen a ddewiswyd. 

• Ymchwilio i botensial dulliau newydd, e.e., rheolaeth fiolegol neu ddulliau 

cadwraethol, i liniaru bygythiad rhywogaethau plâu a phathogenau 

infertebrat sydd fwyaf tebygol o ymosod ar y pum rhywogaeth a 

ddewiswyd. 

• Ymchwilio i ba raddau y gall y pum rhywogaeth ddibynnu ar rywogaethau 

symbiontiaid microbaidd mycorhisiol neu a all ymwneud â rhywogaethau 

microbaidd sydd eisoes yn gyffredin ym mhlanhigfeydd Prydain yn awr ac 

yn y dyfodol.  
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Atodiad A 

Plâu a phathogenau yn ôl matricsau rhywogaeth 

Yn y matricsau sy’n dilyn mae + yn dangos bod rhywogaeth x yn agored i effeithiau pla/pathogen y ac mae – yn dangos nad yw 

rhywogaeth x yn agored i effeithiau pla/pathogen y. 

Tabl A1: Rhagdueddiad ac ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau risg uchel sy’n bresennol ym 
Mhrydain ar hyn o bryd.  

Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Ffwng (1) Phytophthora (1) Pla pryfed (1) 
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Malltod nodwyddau 
bandiau coch Clefyd Ramorum 

Phytophthora  
kernoviae (3) 

Chwilen rhisgl sbriws 
Ewrop Gwyfyn llabed pinwydd 

Dothistroma 
septosporum (2) 

Phytophthora  
ramorum (3) 

Ips  
Typographus  

Dendrolimus pini  

Abies alba  Ffynidwydd arian - - - - + 1 4 

Abies amabilis  Ffynidwydd arian y Môr 
Tawel - - - - + 1 4 

Abies balsamea  Ffynidwydd balsam - - - - + 1 4 
Abies cephalonica  Ffynidwydd Groeg - - - - + 1 4 
Abies concolor  Ffynidwydd gwyn - - - - + 1 4 
Abies fraseri  Ffynidwydd Fraser - - - - + 1 4 
Abies grandis  Ffynidwydd mawr - + - - + 2 3 
Abies koreana  Ffynidwydd Korea - - - - + 1 4 
Abies nordmanniana  Ffynidwydd Nordmann - - - - + 1 4 
Abies procera  Ffynidwydd urddasol - + - - + 2 3 

Abies spectabilis  Ffynidwydd Dwyrain yr 
Himalaya - + - - + 2 3 

Araucaria araucana  Pinwydd Chile - - - - - 0 5 
Calocedrus decurrens  Cedrwydd arogldarthog - - - - - 0 5 
Cedrus atlantica  Cedrwydd Atlas - - - - + 1 4 
Cedrus atlantica 
Glauca Cedrwydd glas - - - - + 1 4 

Cedrus brevifolia  Cedrwydd Cyprus - - - - + 1 4 
Cedrus deodara  Cedrwydd deodar - - - - + 1 4 
Cedrus libani  Cedrwydd Libanus - - - - + 1 4 
Chamaecyparis 
lawsoniana  Cypreswydd Lawson - - - - - 0 5 
Chamaecyparis 
obtuse  hinoki - - - - - 0 5 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Ffwng (1) Phytophthora (1) Pla pryfed (1) 
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bandiau coch Clefyd Ramorum 

Phytophthora  
kernoviae (3) 

Chwilen rhisgl sbriws 
Ewrop Gwyfyn llabed pinwydd 

Dothistroma 
septosporum (2) 

Phytophthora  
ramorum (3) 

Ips  
Typographus  

Dendrolimus pini  

Chamaecyparis 
pisifera  Cypreswydd Sawara - - - - - 0 5 

Cryptomeria japonica  Cedrwydd Japan - - - - - 0 5 
Cupressus arizonica  Cypreswydd Arizona - - - - - 0 5 
Cupressus glabra  Cypreswydd llyfn - - - - - 0 5 
Cupressus 
macrocarpa  Cypreswydd Monterey - - - - - 0 5 
Cupressus 
nootkatensis  Cypreswydd Nootka - - - - - 0 5 
Cupressus 
sempervirens  Cypreswydd yr Eidal - - - - - 0 5 
x Cuprocyparis 
leylandii  Cypreswydd Leyland - - - - - 0 5 

Ginkgo biloba  Ginkgo - - - - - 0 5 
Juniperus chinensis  Meryw China - - - - + 1 4 
Metasequoia 
glyptostroboides  Cochwydd y wawr - - - - - 0 5 

Picea engelmannii  Sbriws Engelmann  - - - + - 1 4 
Picea glauca  Sbriws wen - - - + - 1 4 
Picea omorika  Sbriws Serbia + - - + - 2 3 
Picea orientalis  Sbriws y dwyrain - - - + - 1 4 
Picea pungens  Sbriws Colorado - - - + - 1 4 
Pinus albicaulis  Pinwydd rhisgl gwyn + - - + + 3 2 
Pinus armandii  Pinwydd Armand + - - + + 3 2 

Pinus monticola  Pinwydd gwyn y 
gorllewin + - - + + 3 2 

Pinus muricata  Pinwydd yr esgob + - - + + 3 2 
Pinus peuce  Pinwydd Macedonia + - - + + 3 2 
Pinus pinaster  Pinwydd arfor + - - + + 3 2 
Pinus pinea  Pinwydd anial + - - + + 3 2 
Pinus ponderosa  Pinwydd gochfrig + - - + + 3 2 
Pinus radiata  Pinwydd Monterey  + - + + + 4 1 
Pinus strobus  Pinwydd gwyn + - - + + 3 2 
Pinus wallichiana  Pinwydd Bhutan + - - + + 3 2 
Platycladus orientalis  Thuja China - - - - - 0 5 
Sequoia 
sempervirens  Cochwydd arfor - - - - - 0 5 



 

108 

Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Ffwng (1) Phytophthora (1) Pla pryfed (1) 
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Ewrop Gwyfyn llabed pinwydd 
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septosporum (2) 

Phytophthora  
ramorum (3) 

Ips  
Typographus  

Dendrolimus pini  

Sequoiadendron 
giganteum  Cochwydd Sierra - - - - - 0 5 

Taxodium distichum  Cypreswydd y gors - - - - - 0 5 
Taxus baccata  Yw - - - - - 0 5 
Thuja plicata  Cedrwydd coch - - - - - 0 5 
Tsuga canadensis  Hemlog y dwyrain - - - - - 0 5 
Tsuga heterophylla  Hemlog y gorllewin - + - - - 1 4 
Tsuga mertensiana  Hemlog y mynydd - - - - - 0 5 
Nodiadau’r tabl 
1 Cyfeiriadau cyffredinol (Burns a Honkala, 1990; Defra, 2021; Forest Research, 2021a; Hansen et al., 1997; Nguyen et al., 2016; Oszako et al., 2017; Phillips a Burdekin, 1992d, 1992a, 1992b, 
1992c, 1992e; Scharpf, 1993; Spaulding, 1961; Wainhouse et al., 2016). 
2 Malltod nodwyddau bandiau coch (Dothistroma septosporum) cyfeiriadau penodol (Adamson et al., 2018; Brown et al., 2003; Brown a Webber, 2008; Mullett et al., 2021; Piotrowska et al., 
2018). 
3 Phytophthora sp. cyfeiriadau penodol (Denman et al., 2005; Hamm a Hansen, 1982; Hansen et al., 1999; Newhook, 1959; Schlenzig et al., 2017). 
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Tabl A2: Rhagdueddiad ac ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau risg is sy’n bresennol ym 
Mhrydain ar hyn o bryd.  
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Abies alba  Ffynidwydd arian + - + - - + - + - + - - + - - - - 6 11 

Abies amabilis  Ffynidwydd arian y 
Môr Tawel + - + - - + - + - - - - + - - - - 5 12 

Abies balsamea  Ffynidwydd balsam + - + - - + - + - + - - + - - - - 6 11 
Abies 
cephalonica  Ffynidwydd Groeg + - + - - + - + - - - - + - - - - 5 12 

Abies concolor  Ffynidwydd gwyn + + + - - + - + - + - - + - - - - 7 10 
Abies fraseri  Ffynidwydd Fraser + - + - - + - + - - - - + - - - - 5 12 
Abies grandis  Ffynidwydd mawr + - + - - + - + - - - - + - - - - 5 12 
Abies koreana  Ffynidwydd Korea + - + - - + - + - - - - + - - - - 5 12 
Abies 
nordmanniana  Ffynidwydd Nordmann + - + - - + - + - - - - + - - - - 5 12 

Abies procera  Ffynidwydd urddasol + - + - - + - + - + - - + - - - - 6 11 
Abies 
spectabilis  

Ffynidwydd Dwyrain yr 
Himalaya + - + - - + - + - + - - + - - - - 6 11 

Araucaria 
araucana  Pinwydd Chile + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 
Calocedrus 
decurrens  

Cedrwydd 
arogldarthog + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 

Cedrus atlantica  Cedrwydd Atlas + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 13 
Cedrus atlantica 
Glauca Cedrwydd glas + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 13 
Cedrus 
brevifolia  Cedrwydd Cyprus + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 13 

Cedrus deodara  Cedrwydd deodar + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 13 
Cedrus libani  Cedrwydd Libanus + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 13 
Chamaecyparis 
lawsoniana  Cypreswydd Lawson + - - + - - - + - - + + + - - - - 6 11 
Chamaecyparis 
obtuse  hinoki + - - + - - - + - - - - + - - - - 4 13 
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Chamaecyparis 
pisifera  Cypreswydd Sawara + - - + - - - + - - - - + - - - - 4 13 
Cryptomeria 
japonica  Cedrwydd Japan + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 
Cupressus 
arizonica  Cypreswydd Arizona + - - + - - - + - + + - + - - - - 6 11 
Cupressus 
glabra  Cypreswydd llyfn + - - + - - - + - + - - + - - - - 5 12 
Cupressus 
macrocarpa  Cypreswydd Monterey + - - + - - - + - + - - + - - - - 5 12 
Cupressus 
nootkatensis  Cypreswydd Nootka + - - + - - - + - + + - + - - - - 6 11 
Cupressus 
sempervirens  Cypreswydd yr Eidal + - - + - - - + - + - - + - - - - 5 12 
x Cuprocyparis 
leylandii  Cypreswydd Leyland + - - + - - - + - + - - + - - - - 5 12 

Ginkgo biloba  Ginkgo + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 
Juniperus 
chinensis  Meryw China + - - + - - - + - + + - + - - + - 7 10 
Metasequoia 
glyptostroboides  Cochwydd y wawr + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 
Picea 
engelmannii  Sbriws Engelmann  + - - - + - + + - - - - + + + - - 7 10 

Picea glauca  Sbriws wen + - - - + - + + - - - - + + + - - 7 10 
Picea omorika  Sbriws Serbia + - - - + - + + - - - - + + + - - 7 10 
Picea orientalis  Sbriws y dwyrain + - - - + - + + - - - - + + + - - 7 10 
Picea pungens  Sbriws Colorado + - - - + - + + - + - - + + + - - 8 9 
Pinus albicaulis  Pinwydd rhisgl gwyn + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
Pinus armandii  Pinwydd Armand + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 

Pinus monticola  Pinwydd gwyn y 
gorllewin + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 

Pinus muricata  Pinwydd yr esgob + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
Pinus peuce  Pinwydd Macedonia + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin 
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Pinus pinaster  Pinwydd arfor + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
Pinus pinea  Pinwydd anial + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
Pinus 
ponderosa  Pinwydd gochfrig + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 

Pinus radiata  Pinwydd Monterey  + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
Pinus strobus  Pinwydd gwyn  + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
Pinus 
wallichiana  Pinwydd Bhutan + + - - - - + + - + - - + + - - + 8 9 
Platycladus 
orientalis  Thuja China + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 
Sequoia 
sempervirens  Cochwydd arfor + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 
Sequoiadendron 
giganteum  Cochwydd Sierra + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 
Taxodium 
distichum  Cypreswydd y gors + - - - - - - + - - - - + - - - - 3 14 

Taxus baccata  Yw + - - - - - - + - - - - + - - + - 4 13 
Thuja plicata  Cedrwydd coch + - - + - - - + - + - - + - - + - 6 11 
Tsuga 
canadensis  Hemlog y dwyrain + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 13 
Tsuga 
heterophylla  Hemlog y gorllewin + - - - - - - + + - - - + - - - + 5 12 
Tsuga 
mertensiana  Hemlog y mynydd + - - - - - - + + - - - + - - - - 4 13 

Nodiadau’r tabl 
1 Cyfeiriadau cyffredinol (Burns a Honkala, 1990; Defra, 2021; Forest Research, 2021a; Hansen et al., 1997; Nguyen et al., 2016; Oszako et al., 2017; Phillips a Burdekin, 1992d, 1992a, 1992b, 
1992c, 1992e; Scharpf, 1993; Spaulding, 1961; Wainhouse et al., 2016). 
2 Phomopsis sp. Cyfeiriadau penodol (Wilson, 1925). 
3 Heterobasidium annosum Cyfeiriadau penodol (Asiegbu et al., 2005). 
4 Polyporus schweinilzii Cyfeiriadau penodol (Barrett a Uscuplic, 1971). 
5 Phytophthora sp. Cyfeiriadau penodol (Denman et al., 2005; Hamm a Hansen, 1982; Hansen et al., 1999; Newhook, 1959; Schlenzig et al., 2017). 
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Tabl A3: Rhagdueddiad ac ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau risg uchel o Ffrainc neu 
rannau eraill o Ewrop. 

Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Ffwng (1) Bacteriwm (1) Plâu pryfed (1) 

Cyfanswm 
(agored i) 

Cyfanswm 
(ymwrthed

d i) 

Malltod nodwyddau 
smotiau brown 

Xylella fastidiosa 
Gwyfyn sidan Siberia Budworms Gwyfyn ymdeithiwr 

y pinwydd 
Nematod pren 

pinwydd 

Lecanosticta 
acicola 

Dendrolimus sibiiricus Choristoneura sp. Thaumetopoea 
pityocampa 

Bursaphelenchus 
xylophilus 

Abies alba  Ffynidwydd arian - + + - - + 3 3 

Abies amabilis  Ffynidwydd arian y 
Môr Tawel - + + - - + 3 3 

Abies balsamea  Ffynidwydd balsam - + + - - + 3 3 
Abies cephalonica  Ffynidwydd Groeg - + + - - + 3 3 
Abies concolor  Ffynidwydd gwyn - + + - - + 3 3 
Abies fraseri  Ffynidwydd Fraser - + + - - + 3 3 
Abies grandis  Ffynidwydd mawr - + + - - + 3 3 
Abies koreana  Ffynidwydd Korea - + + - - + 3 3 
Abies 
nordmanniana  

Ffynidwydd 
Nordmann - + + - - + 3 3 

Abies procera  Ffynidwydd 
urddasol - + + - - + 3 3 

Abies spectabilis  
Ffynidwydd 
Dwyrain yr 
Himalaya 

- + + - - + 3 3 

Araucaria araucana  Pinwydd Chile - + - - - + 2 4 
Calocedrus 
decurrens  

Cedrwydd 
arogldarthog - + - - - + 2 4 

Cedrus atlantica  Cedrwydd Atlas - + - - + + 3 3 
Cedrus atlantica 
Glauca Cedrwydd glas - + - - + + 3 3 

Cedrus brevifolia  Cedrwydd Cyprus - + - - - + 2 4 
Cedrus deodara  Cedrwydd deodar - + - - - + 2 4 
Cedrus libani  Cedrwydd Libanus - + - - - + 2 4 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

Cypreswydd 
Lawson - + - - - + 2 4 

Chamaecyparis 
obtuse  hinoki - + - - - + 2 4 
Chamaecyparis 
pisifera  

Cypreswydd 
Sawara - + - - - + 2 4 

Cryptomeria 
japonica  Cedrwydd Japan - + - - - + 2 4 
Cupressus 
arizonica  

Cypreswydd 
Arizona - + - - - + 2 4 

Cupressus glabra  Cypreswydd llyfn - + - - - + 2 4 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Ffwng (1) Bacteriwm (1) Plâu pryfed (1) 

Cyfanswm 
(agored i) 

Cyfanswm 
(ymwrthed

d i) 

Malltod nodwyddau 
smotiau brown 

Xylella fastidiosa 
Gwyfyn sidan Siberia Budworms Gwyfyn ymdeithiwr 

y pinwydd 
Nematod pren 

pinwydd 

Lecanosticta 
acicola 

Dendrolimus sibiiricus Choristoneura sp. Thaumetopoea 
pityocampa 

Bursaphelenchus 
xylophilus 

Cupressus 
macrocarpa  

Cypreswydd 
Monterey - + - - - + 2 4 

Cupressus 
nootkatensis  

Cypreswydd 
Nootka - + - - - + 2 4 

Cupressus 
sempervirens  

Cypreswydd yr 
Eidal - + - - - + 2 4 

x Cuprocyparis 
leylandii  

Cypreswydd 
Leyland - + - - - + 2 4 

Ginkgo biloba  Ginkgo - + - - - + 2 4 
Juniperus chinensis  Meryw China - + - - - + 2 4 
Metasequoia 
glyptostroboides  Cochwydd y wawr - + - - - + 2 4 

Picea engelmannii  Sbriws Engelmann  - + + - - + 3 3 
Picea glauca  Sbriws wen - + + - - + 3 3 
Picea omorika  Sbriws Serbia - + + - - + 3 3 
Picea orientalis  Sbriws y dwyrain - + + - - + 3 3 
Picea pungens  Sbriws Colorado - + + - - + 3 3 

Pinus albicaulis  Pinwydd rhisgl 
gwyn + + + - + + 5 1 

Pinus armandii  Pinwydd Armand + + + - + + 5 1 

Pinus monticola  Pinwydd gwyn y 
gorllewin + + + - + + 5 1 

Pinus muricata  Pinwydd yr esgob + + + - + + 5 1 

Pinus peuce  Pinwydd 
Macedonia + + + - + + 5 1 

Pinus pinaster  Pinwydd arfor + + + - + + 5 1 
Pinus pinea  Pinwydd anial + + + - + + 5 1 
Pinus ponderosa  Pinwydd gochfrig + + + - + + 5 1 
Pinus radiata  rPinwydd Monterey + + + - + + 5 1 
Pinus strobus  Pinwydd gwyn + + + - + + 5 1 
Pinus wallichiana  Pinwydd Bhutan + + + - + + 5 1 
Platycladus 
orientalis  Thuja China - + - - - + 2 4 
Sequoia 
sempervirens  Cochwydd arfor - + - - - + 2 4 
Sequoiadendron 
giganteum  Cochwydd Sierra - + - - - + 2 4 

Taxodium distichum  Cypreswydd y gors - + - - - + 2 4 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Ffwng (1) Bacteriwm (1) Plâu pryfed (1) 

Cyfanswm 
(agored i) 

Cyfanswm 
(ymwrthed

d i) 

Malltod nodwyddau 
smotiau brown 

Xylella fastidiosa 
Gwyfyn sidan Siberia Budworms Gwyfyn ymdeithiwr 

y pinwydd 
Nematod pren 

pinwydd 

Lecanosticta 
acicola 

Dendrolimus sibiiricus Choristoneura sp. Thaumetopoea 
pityocampa 

Bursaphelenchus 
xylophilus 

Taxus baccata  Yw - + - - - - 1 5 
Thuja plicata  Cedrwydd coch - + - - - - 1 5 
Tsuga canadensis  Hemlog y dwyrain - + - - - + 2 4 
Tsuga heterophylla  Hemlog y gorllewin - + - - + + 3 3 
Tsuga mertensiana  Hemlog y mynydd - + - - + + 3 3 
Nodiadau’r tabl 
1 Cyfeiriadau cyffredinol (Burns a Honkala, 1990; Defra, 2021; Forest Research, 2021a; Hansen et al., 1997; Nguyen et al., 2016; Oszako et al., 2017; Phillips a Burdekin, 1992d, 1992a, 1992b, 
1992c, 1992e; Scharpf, 1993; Spaulding, 1961; Wainhouse et al., 2016). 
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Tabl A4: Rhagdueddiad ac ymwrthedd y rhywogaethau conwydd amgen i blâu a phathogenau risg is o Ffrainc neu rannau 
eraill o Ewrop.  

Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Fwng (1) Plâu pryfed (1) 

Cyfanswm  
(agored i) 

Cyfanswm  
(ymwrthedd i) Cancr y ffawydd goch Rhwd-swigen 

pinwydden wen 
Gwyfyn egin pinwydd 

Ewrop Lindys y gwaswyfyn Cen Meryw 

Fusarium circinatum (4) Cronartium ribicola Rhyacionia buoliana 
Malacosoma 

 neustria 
Carulaspis juniperi 

Abies alba  Ffynidwydd arian - - - - - 0 5 

Abies amabilis  Ffynidwydd arian y 
Môr Tawel - - - - - 0 5 

Abies balsamea  Ffynidwydd balsam - - - - - 0 5 
Abies cephalonica  Ffynidwydd Groeg - - - - - 0 5 
Abies concolor  Ffynidwydd gwyn - - - - - 0 5 
Abies fraseri  Ffynidwydd Fraser - - - - - 0 5 
Abies grandis  Ffynidwydd mawr - - - - - 0 5 
Abies koreana  Ffynidwydd Korea - - - - - 0 5 
Abies 
nordmanniana  

Ffynidwydd 
Nordmann - - - - - 0 5 

Abies procera  Ffynidwydd 
urddasol - - - - - 0 5 

Abies spectabilis  Ffynidwydd Dwyrain 
yr Himalaya - - - - - 0 5 

Araucaria araucana  Pinwydd Chile - - - - - 0 5 
Calocedrus 
decurrens  

Cedrwydd 
arogldarthog - - - - - 0 5 

Cedrus atlantica  Cedrwydd Atlas - - - - - 0 5 
Cedrus atlantica 
Glauca Cedrwydd glas - - - - - 0 5 
Cedrus brevifolia  Cedrwydd Cyprus - - - - - 0 5 
Cedrus deodara  Cedrwydd deodar - - - - - 0 5 
Cedrus libani  Cedrwydd Libanus - - - - - 0 5 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

Cypreswydd 
Lawson - - - - + 1 4 

Chamaecyparis 
obtuse  hinoki - - - - + 1 4 
Chamaecyparis 
pisifera  

Cypreswydd 
Sawara - - - - + 1 4 

Cryptomeria 
japonica  Cedrwydd Japan - - - - - 0 5 
Cupressus 
arizonica  

Cypreswydd 
Arizona - - - - + 1 4 

Cupressus glabra  Cypreswydd llyfn - - - - + 1 4 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Fwng (1) Plâu pryfed (1) 

Cyfanswm  
(agored i) 

Cyfanswm  
(ymwrthedd i) Cancr y ffawydd goch Rhwd-swigen 

pinwydden wen 
Gwyfyn egin pinwydd 

Ewrop Lindys y gwaswyfyn Cen Meryw 

Fusarium circinatum (4) Cronartium ribicola Rhyacionia buoliana 
Malacosoma 

 neustria 
Carulaspis juniperi 

Cupressus 
macrocarpa  

Cypreswydd 
Monterey - - - - + 1 4 

Cupressus 
nootkatensis  Cypreswydd Nootka - - - - + 1 4 
Cupressus 
sempervirens  

Cypreswydd yr 
Eidal - - - - + 1 4 

x Cuprocyparis 
leylandii  

Cypreswydd 
Leyland - - - - + 1 4 

Ginkgo biloba  Ginkgo - - - - - 0 5 
Juniperus chinensis  Meryw China - - - + + 2 3 
Metasequoia 
glyptostroboides  Cochwydd y wawr - - - - - 0 5 
Picea engelmannii  Sbriws Engelmann  - - - - - 0 5 
Picea glauca  Sbriws wen - - - - - 0 5 
Picea omorika  Sbriws Serbia - - - - - 0 5 
Picea orientalis  Sbriws y dwyrain - - - - - 0 5 
Picea pungens  Sbriws Colorado - - - - - 0 5 

Pinus albicaulis  Pinwydd rhisgl 
gwyn + - + - - 2 3 

Pinus armandii  Pinwydd Armand + - + - - 2 3 
Pinus monticola  Pinwydd gwyn y 

gorllewin + + + - - 3 2 
Pinus muricata  Pinwydd yr esgob + + + - - 3 2 
Pinus peuce  Pinwydd Macedonia + - + - - 2 3 
Pinus pinaster  Pinwydd arfor  + - + - - 2 3 
Pinus pinea  Pinwydd anial + - + - - 2 3 
Pinus ponderosa  Pinwydd gochfrig + - + - - 2 3 
Pinus radiata  Pinwydd Monterey  + - + - - 2 3 
Pinus strobus  Pinwydd gwyn + + + - - 3 2 
Pinus wallichiana  Pinwydd Bhutan + - + - - 2 3 
Platycladus 
orientalis  Thuja China - - - - - 0 5 
Sequoia 
sempervirens  Cochwydd arfor - - - - - 0 5 
Sequoiadendron 
giganteum  Cochwydd Sierra - - - - - 0 5 
Taxodium distichum  Cypreswydd y gors - - - - - 0 5 
Taxus baccata  Yw - - - - - 0 5 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Fwng (1) Plâu pryfed (1) 

Cyfanswm  
(agored i) 

Cyfanswm  
(ymwrthedd i) Cancr y ffawydd goch Rhwd-swigen 

pinwydden wen 
Gwyfyn egin pinwydd 

Ewrop Lindys y gwaswyfyn Cen Meryw 

Fusarium circinatum (4) Cronartium ribicola Rhyacionia buoliana 
Malacosoma 

 neustria 
Carulaspis juniperi 

Thuja plicata  Cedrwydd coch - - - - + 1 4 
Tsuga canadensis  Hemlog y dwyrain - - - - - 0 5 
Tsuga heterophylla  Hemlog y gorllewin - - - - - 0 5 
Tsuga mertensiana  Hemlog y mynydd - - - - - 0 5 
Nodiadau’r tabl 
1 Cyfeiriadau cyffredinol (Burns a Honkala, 1990; Defra, 2021; Forest Research, 2021a; Hansen et al., 1997; Nguyen et al., 2016; Oszako et al., 2017; Phillips a Burdekin, 1992d, 1992a, 1992b, 
1992c, 1992e; Scharpf, 1993; Spaulding, 1961; Wainhouse et al., 2016). 
2 Cancr y ffawydd goch (Fusarium circinatum) cyfeiriadau penodol (Gordon et al., 2015; MartÍnez-Álvarez et al., 2011). 
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Atodiad B 

Defnyddiau terfynol pren yn ôl matrics rhywogaethau  

Yn y matrics sy’n dilyn mae + yn dangos y gwneir defnydd cyffredinol o bren o rywogaeth x yn y categori hwnnw. 

Tabl B1: Ystod o ddefnyddiau terfynol i bren y rhywogaethau conwydd amgen.  

Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Categori defnydd 
Cyfa
nsw
m 

Cyfeiriad 
Cladin Decin  Lloriau  Dodrefn 

Saernïae
th - 

allanol 

Saernïae
th - 

fewnol 
Arall 1 Mwydi

on 
Deunyd
d estyll 

Sliperi  
Defnydd 

strwythurol 

Abies alba  Ffynidwydd 
arian 

  +  + +  + +  + 6 
TRADA, dim 
dyddiad) 

Abies amabilis  
Ffynidwydd 
arian y Môr 
Tawel 

  +  + +  + +  + 6 
TRADA, (dim  
dyddiad) 

Abies balsamea  Ffynidwydd 
balsam 

  +  + +  + +  + 6 Meier (2021) 
Abies 
cephalonica  

Ffynidwydd 
Groeg 

           0 Meier (2021) 

Abies concolor  Ffynidwydd 
gwyn 

  +  + +  + +  + 6 Meier (2021) 

Abies fraseri  Ffynidwydd 
Fraser 

           0 Meier (2021) 

Abies grandis  Ffynidwydd 
mawr 

  +  + +  + +  + 6 Meier (2021) 

Abies koreana  Ffynidwydd 
Korea 

           6 Meier (2021) 
Abies 
nordmanniana  

Ffynidwydd 
Nordmann 

  +  + +  + +  + 6 Meier (2021) 

Abies procera  Ffynidwydd 
urddasol 

  +  + +  + +  + 6 Meier (2021) 

Abies spectabilis  
Ffynidwydd 
Dwyrain yr 
Himalaya 

           0 Meier (2021) 

Araucaria 
araucana  Pinwydd Chile    + + + + +    5 Meier (2021) 
Calocedrus 
decurrens  

Cedrwydd 
arogldarthog 

   + +  +  +  + 5 Meier (2021) 

Cedrus atlantica  Cedrwydd Atlas +   + + + +    + 6 Meier (2021) 
Cedrus atlantica 
Glauca Cedrwydd glas +   + + + +    + 6 Meier (2021) 

Cedrus brevifolia  Cedrwydd 
Cyprus 

+   + + + +    + 6 Meier (2021) 

Cedrus deodara  Cedrwydd 
deodar 

+   + + + +    + 6 Meier (2021) 



 

119 

Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Categori defnydd 
Cyfa
nsw
m 

Cyfeiriad 
Cladin Decin  Lloriau  Dodrefn 

Saernïae
th - 

allanol 

Saernïae
th - 

fewnol 
Arall 1 Mwydi

on 
Deunyd
d estyll 

Sliperi  
Defnydd 

strwythurol 

Cedrus libani  Cedrwydd 
Libanus 

+   + + + +    + 6 Meier (2021) 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

Cypreswydd 
Lawson 

 +  + +  +     4 Meier (2021) 
Chamaecyparis 
obtuse  hinoki +   + + +      4 CABI (2019a) 
Chamaecyparis 
pisifera  

Cypreswydd 
Sawara 

   + + + +    + 4 CABI (2019b) 
Cryptomeria 
japonica  

Cedrwydd 
Japan 

    + + +    + 4 Meier (2021) 
Cupressus 
arizonica  

Cypreswydd 
Arizona 

    +  +     2 CABI (2019c)  
Cupressus 
glabra  

Cypreswydd 
llyfn 

           0 Meier (2021) 
Cupressus 
macrocarpa  

Cypreswydd 
Monterey 

+   + +  +     4 Meier (2021) 
Cupressus 
nootkatensis  

Cypreswydd 
Nootka 

 + + + +  +    + 6 Meier (2021) 
Cupressus 
sempervirens  

Cypreswydd yr 
Eidal 

   + + + +     4 Meier (2021) 
x Cuprocyparis 
leylandii  

Cypreswydd 
Leyland 

   + + + +     4 Meier (2021) 

Ginkgo biloba  Ginkgo +   +  + +     4 CABI (2019d) 
Juniperus 
chinensis  Meryw China +  + + + + + +    7 Meier (2021) 
Metasequoia 
glyptostroboides  

Cochwydd y 
wawr 

   + + + + + + + + 8 CABI (2019e) 
Picea 
engelmannii  

Sbriws 
Engelmann  

      + + + + + 5 Meier (2021) 

Picea glauca  Sbriws wen       + + +  + 4 Meier (2021) 

Picea omorika  Sbriws Serbia       + + +  + 4 
Savill et al. 
(2017a) 

Picea orientalis  Sbriws y 
dwyrain 

  + + + + + +   + 7 
Savill et al. 
(2017b) 

Picea pungens  Sbriws Colorado       + +   + 3 Meier (2021) 

Pinus albicaulis  Pinwydd rhisgl 
gwyn 

           0 Meier (2021) 

Pinus armandii  Pinwydd 
Armand 

           0 Meier (2021) 

Pinus monticola  Pinwydd gwyn y 
gorllewin 

   +  + +  +  + 5 Meier (2021) 

Pinus muricata  Pinwydd yr 
esgob 

+    + + + + +  + 7 CABI (2019f) 

Pinus peuce  Pinwydd 
Macedonia 

   +       + 2 
Savill a Mason 
(2015) 
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Enw gwyddonol Enw cyffredin 

Categori defnydd 
Cyfa
nsw
m 

Cyfeiriad 
Cladin Decin  Lloriau  Dodrefn 

Saernïae
th - 

allanol 

Saernïae
th - 

fewnol 
Arall 1 Mwydi

on 
Deunyd
d estyll 

Sliperi  
Defnydd 

strwythurol 

Pinus pinaster  Pinwydd arfor   +    + +   + 4 
TRADA, (dim  
dyddiad) 

Pinus pinea  Pinwydd anial     + + +  +   4 CABI (2020) 

Pinus ponderosa  Pinwydd 
gochfrig 

  + + + + +  +  + 7 
TRADA, (dim  
dyddiad) 

Pinus radiata  Pinwydd 
Monterey 

   +   + + +  + 5 
TRADA, (dim  
dyddiad) 

Pinus strobus  Pinwydd gwyn 
 

     + +    + 3 Meier (2021) 
Pinus 
wallichiana  Pinwydd Bhutan    + + + + +  + + 7 CABI (2019g) 
Platycladus 
orientalis  Thuja China    + + + + +   + 7 CABI (2019h) 
Sequoia 
sempervirens  Cochwydd arfor  +  + + +     + 5 Meier (2021) 
Sequoiadendron 
giganteum  

Cochwydd 
Sierra 

 +  + + +     + 5 Meier (2021) 
Taxodium 
distichum  

Cypreswydd y 
gors 

   + + + +    + 5 Meier (2021) 

Taxus baccata  Yw       +     1 
Meier (2021) 
 

Thuja plicata  Cedrwydd coch +    +  +     3 
Wilson et al. 
(2016) 

Tsuga 
canadensis  

Hemlog y 
dwyrain 

    + + +  +  + 5 Meier (2021) 

Tsuga 
heterophylla  

Hemlog y 
gorllewin 

    + + +  +  + 5 
TRADA, (dim  
dyddiad) 

Tsuga 
mertensiana  

Hemlog y 
mynydd 

    + + +  +  + 5 Meier (2021) 

Nodiadau’r tabl 
1 Mae arall yn cynnwys (ond heb eu cyfyngu i) paledi, bocsys, turnio, adeiladu cychod, offerynnau cerdd, dolenni offer a phren crwn (stanciau, polion, pyst pyllau neu bolion telegraff)  
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Atodiad C 

Arolwg o randdeiliaid  

Mae’r canlynol yn drawsgrifiad o destun yr arolwg a gyflwynwyd yn yr arolwg ar-lein i 

randdeiliaid, a oedd yn agored rhwng 5 Mawrth 2021 a 15 Mawrth 2021. 

Cyflwyniad i’r arolwg 

Mae Woodknowledge Wales, ynghyd â chonsortiwm o ymchwilwyr wedi eu 

comisiynu i gynnal astudiaeth fanwl i ganfod y pum prif rywogaeth coed conwydd 

amgen ym Mhrydain. Fel rhan o’r prosiect hwn, rydym yn gwahodd ystod eang o 

randdeiliaid o bob cwr o Brydain i helpu i sgorio pwysigrwydd cymharol meini prawf 

amrywiol i ddewis rhywogaethau coed conwydd amgen i’w defnyddio mewn 

coedwigaeth fasnachol ym Mhrydain.  

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr eich cyfranogiad yn yr arolwg ar-lein hwn a fydd 

yn agored rhwng 5 a 14 Mawrth 2021. 

Er mwyn cynnwys ystod eang o randdeiliaid o’r byd academaidd, coedwigaeth a 

phrosesu, rydym yn eich gwahodd i anfon dolen yr arolwg ymlaen at bartïon 

perthnasol yn eich rhwydwaith. 

DIBEN 

Rydym yn cynnal yr adolygiad hwn o rywogaethau coed masnachol amgen sy’n 

addas i gynhyrchu pren ym Mhrydain yng ngoleuni’r pwysau cynyddol o gyfeiriad 

plâu a phathogenau, gan ddefnyddio dull dadansoddiad aml-faen prawf i sgorio 

rhywogaethau coed conwydd amgen. Bydd ein hadolygiad yn canolbwyntio ar eu 

cydnerthedd i wrthsefyll y plâu a’r pathogenau sy’n bresennol yn awr ac a all 

ymddangos yn y dyfodol, eu haddasrwydd i hinsawdd sy’n newid ac ystod o amodau 

safleoedd ledled Prydain, a’u haddasrwydd i gynhyrchu cynnyrch pren masnachol. 

Diben yr arolwg yw casglu tystiolaeth a safbwyntiau gan randdeiliaid arbenigol ar 

briodoldeb ac addasrwydd y 12 maen prawf y byddwn yn eu defnyddio i ganfod 

rhywogaethau coed conwydd addas ac i benderfynu ar eu pwysigrwydd cymharol. 

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a’ch profiadau yn 

bwysig i helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

METHODOLEG 
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Fel rhan o’r adolygiad hwn, byddwn yn defnyddio dadansoddiad aml-faen prawf i 

sgorio rhywogaethau coed conwydd amgen. Mae rhagor o wybodaeth am ein dull 

i’w chael yn y fideo hwn https://vimeo.com/519916201. Mae yno gyflwyniadau ar 

gwmpas ac amcanion; methodoleg, canfyddiadau’r rhestr hir, prif blâu a 

phathogenau (o 7:30'); cwestiynau ac atebion rhanddeiliaid (o 20:55'). 

DATA 

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r prosiect hwn yn cael eu cyflwyno mewn ffurf 

ddienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellid 

ei defnyddio i’ch adnabod mewn atebion pen agored yn cael ei dileu. Bydd 

Woodknowledge Wales yn defnyddio’r wybodaeth i gynhyrchu adroddiad i 

Lywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid 

ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.  

CYSYLLTU 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r adolygiad neu’r arolwg, cysylltwch 

â: <insert contacts> 

Gwybodaeth amdanoch chi  

Er mwyn gwerthuso canlyniadau’r arolwg, mae angen inni ddeall pwy sydd wedi 

cymryd rhan yn y broses o sgorio’r meini prawf. 

Pa un o’r canlynol yw’r disgrifiad gorau o’ch swydd?  

 Academia/Polisi/Coedwigwr/Prosesydd/Arall 

Sut fyddech chi’n disgrifio maes eich arbenigedd neu ymarfer? 

Cwestiynau’r arolwg 

Gwerthuso addasrwydd rhywogaethau coed conwydd amgen. Mae cyfanswm sgôr 

rhywogaeth coeden yn dangos: 

• Eu hymwrthedd i blâu a phathogenau sy’n bresennol yn awr ac yn y dyfodol. 

• Eu haddasrwydd i hinsawdd sy’n newid ac ystod o amodau safleoedd ledled 

Prydain. 

• Eu haddasrwydd i gynhyrchu cynnyrch pren masnachol. 
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Ar sail y tair ystyriaeth uchod rydym wedi dewis 12 maen prawf cyffredinol y 

byddwn yn eu defnyddio i ddiben yr astudiaeth hon i sgorio addasrwydd 

rhywogaethau conwydd amgen i gynhyrchu pren masnachol ym Mhrydain. Cewch 

ragor o wybodaeth am y meini prawf a’r sail resymegol dros eu dewis yn y ddogfen: 

https://bit.ly/30f3hAY  

SGORIO’R MEINI PRAWF 

Fel rhan o’r dadansoddiad aml-faen prawf, bydd angen inni benderfynu ar 

bwysigrwydd cymharol y meini prawf hyn. Er mwyn ein helpu i ddynodi pwysoliad 

ar gyfer pob un, rydym yn gofyn i chi sgorio’r 12 maen prawf yn nhrefn eu 

pwysigrwydd ar sail eich arbenigedd a’ch profiad chi.  

Bydd y 12 cwestiwn canlynol yn eich arwain drwy’r broses o sgorio’r meini prawf 

a ddangosir isod. Rydym yn defnyddio dull iteraidd i’ch helpu i bwysoli 

pwysigrwydd cymharol pob maen prawf ar y rhestr. Diolch i chi am eich amynedd 

a’ch dyfalbarhad drwy gydol y 12 cam! 

Am ragor o wybodaeth am y fethodoleg a’r meini prawf, gallwch wylio’r fideo o 

gyfarfod rhanddeiliaid yma: https://vimeo.com/519916201 

Tabl C1: Meini prawf ar gyfer gwerthuso addasrwydd y rhywogaethau coed 
conwydd amgen i gynhyrchu pren masnachol ledled Prydain. 

Maen prawf 
Rhif y maen 

prawf 

Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg uchel’ sy’n bresennol ym Mhrydain ar hyn o bryd 1 

Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg is’ sy’n bresennol ym Mhrydain ar hyn o bryd 2 

Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg uchel’ o Ffrainc ac Ewrop 3 

Ymwrthedd i blâu a phathogenau ‘risg is’ o Ffrainc ac Ewrop 4 

Goddef sychder 5 

Goddef dirlenwi  6 

Goddef cysgod 7 

Goddef amlygiad 8 

Cynhyrchiant posibl 9 

Addasrwydd technegol y pren (anystwythder) 10 

Addasrwydd ar gyfer peiriannau prosesu presennol 11 

Ystod y defnyddiau terfynol i’r pren 12 
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Tabl C1: Cwestiynau’r arolwg. 
Cwestiwn 

1 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a welir 

yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth honno 

ar un maen prawf o’i gwerth gwaethaf cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r 12 maen prawf fyddech 

chi’n ei wella’n gyntaf yn achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

2 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am yr un rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf cyfredol 

i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r 11 maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf yn achos 

perfformiad y rhywogaeth honno? 

3 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y ddau rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf 

cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r 10 maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf yn 

achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

4 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y tri rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf cyfredol i’r 

lefel orau bosibl. Pan un o’r naw maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf yn achos 

perfformiad y rhywogaeth honno? 

5 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y pedwar rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf 

cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r wyth maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf yn 

achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

6 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y pump rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf 

cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r saith maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf yn 

achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

7 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y chwech rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf 

cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r chwech maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf 

yn achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

8 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y saith rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf 

cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r pump maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf 

yn achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

9 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y wyth rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf 

cyfredol i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r pedwar maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf 

yn achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

10 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y naw rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf cyfredol 

i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r tri maen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf yn achos 

perfformiad y rhywogaeth honno? 

11 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Gallwch wella perfformiad y rhywogaeth 

honno ar un maen prawf (heblaw am y 10 rydych wedi’i ddewis eisoes) o’i gwerth gwaethaf cyfredol 

i’r lefel orau bosibl. Pan un o’r ddau faen prawf sy’n weddill fyddech chi’n ei wella’n nesaf yn achos 

perfformiad y rhywogaeth honno? 

12 

Dychmygwch rywogaeth coeden sydd â’r perfformiad gwaethaf ym mhob un o’r 12 maen prawf a 

welir yn Nhabl C1, y rhywogaeth waethaf bosibl a allai fodoli. Pa un maen prawf fyddech chi’n ei 

wella olaf yn achos perfformiad y rhywogaeth honno? 

Diolch i chi am gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein byr hwn. Bydd canlyniadau ein 

hastudiaeth yn goleuo meysydd ymchwil eraill i ganfod detholiad o rywogaethau 



 

125 

coed yn y dyfodol a fydd yn addas ar gyfer amrywiaeth o diroedd ym Mhrydain. 

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad at y prosiect hwn. 
Mae croeso i chi gynnwys sylwadau pellach neu gwestiynau ar y pwnc yma. 

A oes gennych chi ddata neu ganfyddiadau ymchwil heb eu cyhoeddi yr 

hoffech inni eu cynnwys yn ein hastudiaeth? Rhestrwch y rhain yma neu 

gallwch eu rhannu â ni drwy anfon e-bost i <insert contacts> 
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Atodiad D 

Sgoriau defnyddioldeb un dimensiwn  

Mae’r sgoriau defnyddioldeb un dimensiwn canlynol yn normaleiddio gwerthoedd meini prawf amrwd (o Dabl 3.3) ar raddfa sgorio 

gyffredin (0 i 100). 

Tabl D1: Sgoriau defnyddioldeb un dimensiwn ar gyfer y rhywogaethau conwydd amgen.  

Enw 
gwyddonol Enw cyffredin 

Sgôr meini pawf 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ sy’n 
bresennol 

ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sy’n 

bresennol ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi 

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad 

Cynhyrchia
nt posibl 

Addasrwydd 
technegol y 

pren 
(anystwythd

er) 

Addasrwydd 
ar gyfer 

peiriannau 
prosesu 

presennol 

Ystod y 
defnyddia
u terfynol 
i’r pren 

Abies alba  Ffynidwydd 
arian 80 86 60 80 50 25 100 25 80 100 100 75 

Abies 
amabilis  

Ffynidwydd 
arian y Môr 
Tawel 

80 86 60 100 25 25 100 0 100 100 100 75 

Abies 
balsamea  

Ffynidwydd 
balsam 80 86 60 80 0 50 100 25 0 100 50 75 

Abies 
cephalonica  

Ffynidwydd 
Groeg 80 86 60 100 0 0 0 0 0 50 50 0 

Abies 
concolor  

Ffynidwydd 
gwyn 80 79 60 80 25 25 100 0 0 100 50 75 

Abies fraseri  Ffynidwydd 
Fraser 80 86 60 100 50 50 100 0 0 0 100 0 

Abies grandis  Ffynidwydd 
mawr 60 86 60 100 50 25 100 0 100 25 100 75 

Abies 
koreana  

Ffynidwydd 
Korea 80 86 60 100 0 0 0 0 0 0 100 75 

Abies 
nordmannian
a  

Ffynidwydd 
Nordmann 80 86 60 100 25 25 100 0 0 0 50 75 

Abies 
procera  

Ffynidwydd 
urddasol 60 86 60 80 50 25 50 75 80 50 100 75 

Abies 
spectabilis  

Ffynidwydd 
Dwyrain yr 
Himalaya 

60 86 60 80 0 0 0 0 0 0 100 0 

Araucaria 
araucana  

Pinwydd 
Chile/ 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 100 63 
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Enw 
gwyddonol Enw cyffredin 

Sgôr meini pawf 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ sy’n 
bresennol 

ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ sy’n 

bresennol ym 
Mhrydain ar 
hyn o bryd 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 

uchel’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop 

Ymwrthedd i 
blâu a 

phathogenau 
‘risg is’ o 
Ffrainc ac 

Ewrop 

Goddef 
sychder 

Goddef 
dirlenwi 

Goddef 
cysgod 

Goddef 
amlygiad 

Cynhyrchia
nt posibl 

Addasrwydd 
technegol y 

pren 
(anystwythd

er) 

Addasrwydd 
ar gyfer 

peiriannau 
prosesu 

presennol 

Ystod y 
defnyddia
u terfynol 
i’r pren 

Pinwydd 
Chile 

Calocedrus 
decurrens  

Cedrwydd 
arogldarthog 100 100 80 100 75 25 75 0 0 25 100 63 

Cedrus 
atlantica  

Cedrwydd 
Atlas 80 93 60 100 0 0 0 0 0 100 100 75 

Cedrus 
atlantica 
Glauca 

Cedrwydd 
glas 80 93 60 100 0 0 0 0 0 0 100 75 

Cedrus 
brevifolia  

Cedrwydd 
Cyprus 80 93 80 100 0 0 0 0 0 0 100 75 

Cedrus 
deodara  

Cedrwydd 
deodar 80 93 80 100 75 25 50 0 0 0 50 75 

Cedrus libani  Cedrwydd 
Libanus 80 93 80 100 50 25 25 0 0 0 50 75 

Chamaecypa
ris 
lawsoniana  

Cypreswydd 
Lawson 100 79 80 80 50 25 75 0 70 0 50 50 

Chamaecypa
ris obtuse  hinoki 100 93 80 80 50 25 100 0 0 100 100 50 

Chamaecypa
ris pisifera  

Cypreswydd 
Sawara 100 93 80 80 0 0 0 0 0 0 100 50 

Cryptomeria 
japonica  

Cedrwydd 
Japan 100 100 80 100 50 50 75 50 80 100 100 50 

Cupressus 
arizonica  

Cypreswydd 
Arizona 100 93 80 60 0 0 0 50 100 0 50 50 

Cupressus 
glabra  

Cypreswydd 
llyfn 100 93 80 60 100 25 25 0 0 0 100 25 

Cupressus 
macrocarpa  

Cypreswydd 
Monterey 100 93 80 60 0 0 0 0 0 0 50 0 

Cupressus 
nootkatensis  

Cypreswydd 
Nootka 100 93 80 60 0 0 0 0 0 0 100 50 

Cupressus 
sempervirens  

Cypreswydd 
yr Eidal 100 86 80 60 0 0 0 0 0 0 100 75 

x 
Cuprocyparis 
leylandii  

Cypreswydd 
Leyland 100 93 80 60 100 25 25 0 0 0 0 50 

Ginkgo biloba  Ginkgo 100 100 80 100 75 25 25 0 0 0 50 50 
Juniperus 
chinensis  Meryw China 80 79 80 40 100 25 25 0 0 0 100 88 
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Enw 
gwyddonol Enw cyffredin 

Sgôr meini pawf 

Ymwrthedd 
i blâu a 

phathogena
u ‘risg 
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Metasequoia 
glyptostroboi
des  

Cochwydd y 
wawr 100 100 80 100 50 25 75 25 0 0 100 100 

Picea 
engelmannii  

Sbriws 
Engelmann  80 71 60 100 50 25 100 0 0 50 50 63 

Picea glauca  Sbriws wen 80 71 60 100 50 25 100 0 0 100 100 50 
Picea 
omorika  

Sbriws 
Serbia 60 71 60 100 50 25 100 75 50 25 0 50 

Picea 
orientalis  

Sbriws y 
dwyrain 80 71 60 100 0 0 0 50 70 50 50 88 

Picea 
pungens  

Sbriws 
Colorado 80 71 60 80 50 25 75 0 0 0 100 38 

Pinus 
albicaulis  

Pinwydd 
rhisgl gwyn 40 64 20 60 100 25 25 0 0 0 50 0 

Pinus 
armandii  

Pinwydd 
Armand 40 64 20 60 0 0 0 0 0 0 100 0 

Pinus 
monticola  

Pinwydd 
gwyn y 
gorllewin 

40 64 20 40 50 25 50 25 60 100 50 63 

Pinus 
muricata  

Pinwydd yr 
esgob 40 64 20 40 50 25 50 0 0 0 50 88 

Pinus peuce  Pinwydd 
Macedonia 40 64 20 60 0 0 0 50 50 0 50 25 

Pinus 
pinaster  Pinwydd arfor 40 64 20 60 0 0 0 25 70 50 100 50 

Pinus pinea  Pinwydd 
anial 40 64 20 60 0 0 0 0 0 0 100 50 

Pinus 
ponderosa  

Pinwydd 
cochfrig 40 64 20 60 100 25 25 0 0 25 100 88 

Pinus radiata  Pinwydd 
Monterey 20 64 20 60 50 25 50 75 80 50 50 63 

Pinus strobus  Pinwydd 
gwyn 40 64 20 40 50 25 75 50 60 0 100 38 

Pinus 
wallichiana  

Pinwydd 
Bhutan 40 64 20 60 50 25 25 0 0 0 50 88 

Platycladus 
orientalis  Thuja China 100 100 80 100 0 0 0 0 0 0 100 88 

Sequoia 
sempervirens  

Cochwydd 
arfor 100 100 80 100 50 0 100 0 100 25 100 63 
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Sequoiadend
ron 
giganteum  

Cochwydd 
Sierra 100 100 80 100 50 25 75 50 80 50 100 63 

Taxodium 
distichum  

Cypreswydd 
y gors 100 100 80 100 75 100 50 0 0 100 100 63 

Taxus 
baccata  Yw 100 93 100 100 75 25 100 0 0 0 50 25 

Thuja plicata  Cedrwydd 
coch 100 86 100 60 50 25 100 0 90 25 100 38 

Tsuga 
canadensis  

Hemlog y 
dwyrain 100 93 80 100 25 25 100 0 0 50 100 63 

Tsuga 
heterophylla  

Hemlog y 
gorllewin 80 86 60 100 25 0 100 0 90 50 100 63 

Tsuga 
mertensiana  

Hemlog y 
mynydd 100 93 60 100 25 0 100 0 60 75 100 63 

 


