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Adran 1: Rhagarweiniad 

 
Gwywiad yr Onnen, Hymenoscyphus fraxineus (caiff hefyd ei adnabod fel 
Chalara fraxinea), ydy'r clefyd mwyaf i gael effaith ar y DU ers clefyd llwyfen 
yr Isalmaen gafodd ei adnabod gyntaf yn y 1960au.  Bydd yn arwain at 
ddirywiad ac o bosibl marwolaeth y rhan fwyaf o goed ynn ym Mhrydain ac 
mae ganddo'r posibilrwydd i heintio dros 2 biliwn o goed ynn1 (dros 1.8 
biliwn o goed ifanc ac eginblanhigion a hyd at dros 150 miliwn o goed 
aeddfed) ledled y wlad. 

 
O ystyried bod yr onnen ar led ar hyd ein tirwedd, gan gynnwys ar ochrau 
ffyrdd a strydoedd, bydd rheoli gwywiad yr onnen yn arwain at symud i ffwrdd 
o agwedd 'busnes fel arfer' tuag at orchmynion a blaenoriaethau newydd am 
adnoddau.  Mae'r Pecyn Cymorth hwn wedi'i ddatblygu er mwyn cynorthwyo 
Awdurdodau Lleol a chyrff rhanbarthol eraill wrth iddynt weithio'n 
rhagweithiol i reoli effaith y clefyd ar goed nad ydynt mewn coetiroedd.   
 
Ers dechrau gwywiad yr onnen, mae'r Cyngor Coed wedi arwain ar ymchwil 
cyffredin ar ymatebion cynnar a strategaethau ymdopi tirfeddianwyr lleol ar 
gyfer y clefyd newydd yma.  Bydd cynnydd anochel mewn coed ynn peryglus ac 
ar farw yn golygu y bydd yn angenrheidiol cael gwared ar fwyfwy ohonynt am 
resymau diogelwch.  Fodd bynnag, yn ôl canfyddiadau, tydy llawer o 
Awdurdodau Lleol ac asiantaethau eraill ddim yn barod ar gyfer y fath raddfa o 
adnoddau fydd eu hangen er mwyn delio gyda materion diogelwch y cyhoedd 
sy'n codi o'r clefyd coed hwn.  Tydyn nhw ychwaith ddim yn barod ar gyfer 
canlyniad hyn oll.  Mae coedd ynn ar hyn o bryd yn cynnig buddion cefnogol, 
rheoli, darparu a diwylliannol, gan gynnwys gwerth tir uwch a lles y cyhoedd.  
Bydd angen cynllunio i ailblannu'r coed er mwyn adfer buddion hanfodol 
ecosystem y coed ynn gaiff eu torri i lawr. 

Coed wedi'u heffeithio gan wywiad yr onnen © Jon Stokes 
 

Mae angen ymateb lleol strategol a chydgysylltiedig er mwyn ymdopi gyda'r nifer o broblemau ddaw yn sgil gwywiad 
yr onnen.  Mae'r Pecyn Cymorth hwn wedi'i gynllunio er mwyn cynorthwyo Awdurdodau Lleol ac asiantaethau 
rhanbarthol a lleol eraill i baratoi Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen (CGGO) er mwyn ymateb i'r problemau 
fydd yn codi o achos y coed heintus.   
 
Mae'r Offeryn hwn yn cynnwys adnoddau a deunyddiau wedi'u creu gan Awdurdodau Lleol ac asiantaethau eraill 
wrth iddynt baratoi i reoli effaith gwywiad yr onnen.  Caiff yr enghreifftiau hyn eu cyflwyno trwy gydol yr adroddiad.  
Maent yn bennaf yn waith sydd ar fynd ac wedi'u cyflawni gyda chaniatâd hael yr asiantaethau a'r cyrff wnaeth eu 
creu.  Rydym yn gobeithio derbyn adborth gan eraill wrth iddynt ddatblygu eu CGGO eu hunain.  Trwy'r broses hon, 
bydd arferion gorau gwywiad yr onnen yn datblygu wrth i ddeunydd newydd neu welliannau i'r enghreifftiau hyn 
ddod i rym, byddwn felly yn diweddaru'r ddogfen hon. 
 

                                                           
1 1See page 13 of: Chalara in Non-Woodland Situations: Findings from a 2014 study 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Appendix%202%20-%20Ash%20Data.pdf
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Mae'r Pecyn Cymorth hwn yn ganllaw cam-wrth-gam ar gyfer creu CGGO effeithiol ac yn cynnwys enghreifftiau gan 
Awdurdodau Lleol sydd eisoes yn gweithredu ar reoli eu coed ynn.  I weld rhestr ddiweddar o'r holl adnoddau gaiff 
eu cyfeirio atynt yn y ddogfen hon, ewch i www.treecouncil.org.uk/Ash-Dieback 
 
 

Mae pedair rhan i'r Pecyn Cymorth:  
 

• Rhan 1: Codi ymwybyddiaeth o wywiad yr onnen a'r problemau gall achosi 

• Rhan 2: Paratoi'r CGGO  

• Rhan 3: Sut mae gwneud rhywbeth ac ymateb i wywiad yr onnen 

• Rhan 4: Adfer o wywiad yr onnen 

PAM FOD ANGEN CYNLLUN AR GYFER GWYWIAD YR ONNEN?  
 
Bydd gwywiad yr onnen yn arwain at newidiadau i'n tirwedd a phoblogaeth 
goed 2, newidiadau i fioamrywiaeth3 a chymeriad y dirwedd4 ac o bosibl yn 
cynyddu effeithiau tebyg i lifogydd wedi'i achosi gan sut mae'r dŵr yn 
rhyngweithio gyda'r amgylchedd5. 

 
Mae'r gost genedlaethol o gael gwared ar goed sydd â gwywiad yr onnen yn anodd ei chyfrifo ond gall y gost o 
oblygiadau iechyd a diogelwch o achos coed ar ochrau ffyrdd sydd â'r clefyd hwn fod yn £5.3 biliwn.  Er enghraifft, 
mae Cyngor Sir Caint wedi amcan y bydd rheoli dirywiad coed ynn sy'n agos i ffyrdd a chilffyrdd Caint yn y pen draw 
yn gofyn am ymyriadau diogelwch gaiff effaith ar tua 500,000 goed6.   
 
Bydd graddfa peryglon iechyd a diogelwch o achos gwywiad yr onnen yn unig yn golygu na fydd hi'n agwedd o 
'fusnes fel arfer' i unrhyw sefydliad sy'n rheoli coed ynn.  
 
Gall methiannau coed olygu cynnydd mewn nifer o bobl gaiff eu niweidio gan goed a chynnydd posibl mewn 
hawliadau eiddo.  Bydd angen i sefydliadau adolygu a, lle bo angen, gwneud newidiadau i drefniadau ac ymarferion 
rheoli diogelwch coed7.  
 
Yn ôl ein hymchwil, asiantaethau sy'n delio gyda gwywiad yr onnen ddylai ddatblygu a gweithredu Cynlluniau 
Gweithredu Lleol.  Daw'r argymhelliad hwn ar ôl trafodaethau gydag Awdurdodau Lleol oedd yn teimlo nad oeddynt 
yn barod ar gyfer effaith gwywiad yr onnen.  Daw'r argymhelliad hefyd yn dilyn ymchwil gan Asiantaeth Ymchwil 
Bwyd a'r Amgylchedd (Fera Science Ltd)8 ar reolaeth clefyd llwyfen yr Isalmaen, wnaeth achosi colli 30 miliwn o goed.  
Cynllun y Pecyn Cymorth 

 

                                                           
2 Edrychwch ar dudalen 13 o: Chalara in Non-Woodland Situations: Findings from a 2014 study 
3 Asesu a mynd i'r afael ag effaith gwywiad yr onnen ar goetiroedd y DU a choed sydd o bwys o ran cadwraeth 
4 Chalara in Non-Woodland Situations: Findings from a 2014 study 
5 Posibilrwydd plannu coed a gwrychoedd er mwyn lleihau amlder ac effaith digwyddiadau o lifogydd yn y DU 
6 Cyfathrebu personol Cyngor Sir Caint 
7 Datganiad NTSG Ionawr 2015 
8 Rheoli Clefyd Llwyfen yr Isalmaen yn Nwyrain Sussex. Gwersi ar gyfer cynlluniau rheoli iechyd coed eraill. Fera Science Ltd (2013) 

http://www.treecouncil.org.uk/Ash-Dieback
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Appendix%202%20-%20Ash%20Data.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5273931279761408
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Appendix%202%20-%20Ash%20Data.pdf
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/sites/farming/files/technical_article_-_trees_reduce_flooding_final_11.pdf
http://ntsgroup.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/13341_Appendix11-NTSGChalaraAdditionalStatement-1.pdf
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Mae Ffigwr 1 yn dangos y pedair rhan allweddol o ymateb i glefyd neu bla coed posibl neu bresennol. Mae'n seiliedig 
ar brotocolau Cynllunwyr Argyfwng gaiff eu defnyddio gan lawer a dyma oedd sail ymateb Caint i wywiad yr onnen. 

 

Ffigwr 1: Cyfnodau rheoli clefyd neu bla coed Cynllun Gweithredu 

 
Elfennau'r model hwn ydy: 
• Ymwybyddiaeth/disgwyliad: codi ymwybyddiaeth am wywiad yr onnen a'r problemau gall achosi a sylweddoli bod 
angen gwneud gwaith er mwyn deall ac ymdopi gyda'r broblem.  

• Cynllunio/asesu: cynllunio a datblygu CGGO i helpu i reoli'r problemau gaiff eu hachosi gan wywiad yr onnen.   

• Gweithredu/ymateb i wywiad yr onnen: dilyn camau gweithredu (er enghraifft, torri coed i lawr) er mwyn datrys 
problemau yn sgil gwywiad yr onnen.  

• Addasu ac adfer o wywiad yr onnen: adfer y dirwedd yn sgil gwywiad yr onnen, rhan hanfodol o unrhyw broses 
argyfwng.  

Mae'r pedair elfen hyn yn rhoi sail i Gynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen. Un rhan hanfodol o'r rhan 
Ymwybyddiaeth ydy'r gofyn i lunio Cynllun Cyfathrebu - edrychwch ar Ran 3 (Cam Gweithredu 1) y Pecyn Cymorth.  
 

Bwriad y Pecyn Cymorth CGGO ydy: 
• gwella dealltwriaeth ynglŷn â goblygiadau gwywiad yr onnen 

• rhoi fframwaith lleol/rhanbarthol ar gyfer darparu CGGO 

• gweithio ar lefel sirol, ond yn gallu addasu ar gyfer unrhyw raddfa 

• canolbwyntio ar broblemau tactegol all wynebu sefydliad ond sy'n cynnwys yr angen i ddelio gydag effaith strategol 
clefyd a phla coed ar y dirwedd goed ehangach.  

Rydym ar y camau cynnar o ddeall beth ydy'r ffyrdd gorau o ddelio gyda gwywiad yr onnen.  Wrth i'n dealltwriaeth 
ddyfnhau, caiff y Pecyn Cymorth ei ddiweddaru a'i ymhelaethu.  Mae'n seiliedig ar waith gan nifer o Awdurdodau 
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Lleol sydd wrth wraidd y gwaith o ddelio gyda haint gwywiad yr onnen ac yn rhoi enghreifftiau o'r prosesau maent 
wedi'u hymgymryd er mwyn bod â'r adnoddau sydd eu hangen er mwyn dechrau ar y gwaith o adfer.  
 
2. Y Pecyn Cymorth 
 

RHAN 1: CODI YMWYBYDDIAETH 
Er mwyn cyflwyno achos i allu treulio amser a gwario ar adnoddau ar gyfer 
Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen (CGGO), mae'n angenrheidiol i bob corff 
perthnasol ddeall yr effaith bosibl ar ei sefydliad neu ardal.  
 
Yn seiliedig ar ddeunydd darllen a gweithredoedd nifer o Awdurdodau Lleol, bydd angen creu ymateb rhesymegol, 
cyson 
a chadarn i wywiad yr onnen yn seiliedig ar y camau canlynol:  
 
• Cam 1: Dysgu am wywiad yr onnen a phenderfynu a ydy o'n cyflwyno perygl i sefydliad a'i ymarferion/dulliau 
gweithredu.  Mae hyn yn cynnwys deall y clefyd, sut mae ei adnabod a lle mae modd dod o hyd iddo.  

• Cam 2: Asesu graddfa'r effaith ar y sefydliad (er enghraifft, deall faint o goed ynn sydd yn eich ardal/rydych chi eu 
piau neu yn eu rheoli). Mae hyn yn cynnwys sut i gasglu data ac amcangyfrif nifer y coed ynn a chost posibl y 
broblem.  

• Cam 3: Cyflwyno achos i reolwyr/pobl sy'n gyfrifol am y gyllideb i greu Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen er 
mwyn delio gyda'r problemau fydd yn codi.  Mae hyn yn cynnwys asesu'r risg corfforaethol. 

 
Cam 1: Dysgu am wywiad yr onnen 
 
BETH YDY GWYWIAD YR ONNEN?  
Mae gwywiad yr onnen, gaiff hefyd ei adnabod weithiau fel Chalara, yn effeithio ar goed ynn 
a rhywogaethau eraill o goed Fraxinus a chaiff ei achosi gan bathogen ffwngaidd.  Daeth y 
ffwng, Hymenoscyphus fraxineus (enw arall amdano ers talwm oedd Chalara fraxinea), o Asia 
i Ewrop yn ystod y 1990au gan ledaenu'n gyflym ar draws Ewrop. Er mai'r cofnod cyntaf 
swyddogol ym Mhrydain oedd yn 2012, mae tystiolaeth9 bellach yn awgrymu ei fod wedi 
cyrraedd yma cyn hynny, gyda dadansoddiad yn dangos bod coed yn marw o'r ffwng yn 
2004. 
 
Mae'r ffwng ymledol hwn yn achosi nifer o symptomau o smotiau ar ddail i wywiad 
canghennau i farwolaeth coed Fraxinus excelsior (ynn) a rhai rhywogaethau Fraxinus eraill. 
Unwaith bydd y coed yn heintus, bydd y rhan fwyaf yn marw.  
 

                                                           
9Wylder et al, 2018, Tystiolaeth o ddyddiad marwolaeth Fraxinus excelsior yn nodi bod gwywiad yr onnen (Hymenoscyphus 

fraxineus) yn bresennol yn Lloegr yn 2004-2005.  Forestry: ICF Ebrill 2018 

Coeden onnen ar ochr ffordd yn 
Nosbarthiad Iechyd yr Onnen 4 © Jon 
Stokes 
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 Gall ambell i goeden onnen oroesi'r haint oherwydd ffactorau genetig wnaeth eu galluogi i 
oddef y clefyd.  'Mewn sefyllfaoedd nad ydynt mewn coetiroedd, tebyg i ardaloedd trefol 
neu ddinesig, lle mae coed yn tueddu i fod dan fwy o straen bioffisegol, mae hi'n aneglur ar 
hyn o bryd beth ydy'r canran o goed ynn yn y DU sy'n debygol o allu goddef y ffwng9a. Mewn 
coetiroedd, mae tystiolaeth ym mis Rhagfyr 2018 yn awgrymu y gall cyfraddau marwolaeth 
fod rhwng 70% i 85%. Mae tystiolaeth o Ewrop yn awgrymu bod tua 10% o goed yn gallu 
goddef y clefyd ychydig, gydag 1-2% â lefel uchel o oddefiad.  Mae gan yr amgylchedd hefyd 
ran yn sut mae coed yn dirywio o wywiad yr onnen, gyda choed sy'n tyfu y tu allan i'r 
amodau gorau posibl yn dirywio yn gynt.  Ar hyn o bryd mae hi'n amhosibl rhagweld beth ydy 
union gyflymder dirywiad unrhyw goeden a bydd ffactorau eraill yn dylanwadu ar hyn gan 
gynnwys y math o bridd, lefelau gwlypter y pridd a daearyddiaeth leol. 
 

Fel un enghraifft, mae'r lluniau yn Ffigwr 2 yn dangos y newid mewn un goeden yn Nyfnaint 
dros un tymor (tynnwyd y lluniau ar 06/07/16 a 07/07/17). Mae'r lluniau yn dangos dirywiad 
o 10%-15% yn y canopi mewn un tymor, ac mae adroddiadau anecdotaidd o ardaloedd o'r 
DU sydd wedi'u heffeithio gan wywiad yr onnen yn cefnogi hyn fel cyfradd arferol o 
ddirywiad.  Fodd bynnag, gall rhai coed unigol (yn dibynnu ar eu hiechyd a'u cyflwr) ddirywio 
yn llawer cynt a bydd angen eu monitro). Gall rhai coed ynn aeddfed gyda gwywiad yr onnen ddirywio yn gynt os 
bydd pathogenau eraill tebyg i ffwng mêl (Armillaria) hefyd yn bresennol.  Caiff y coed eu heintio yn bennaf wrth i 
asgosborau sydd wedi'u hatgynhyrchu yn rhywiol lanio ar ddail, ond gall y coed hefyd ddal yr haint ar waelod y 
boncyff (coron y gwreiddiau), mwy na thebyg trwy lentiselau sy'n mynd i mewn i'r goeden.   
 

          
 
Ffigwr 2: Newid mewn un goeden mewn un tymor 
Lluniau o'r chwith: © Rob Wolton, Jon Stokes 
 

Dail yr onnen yn gwywo oherwydd 

gwywiad  © Jon Stokes 
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© Jon Stokes 

Ffigwr 3: Cyrff hadol ar goesyn canolog dail y llynedd  
 

Caiff yr asgosborau gaiff eu cludo gan y gwynt eu cynhyrchu o gyrff hadol (madarch gwyn bach) ar goesyn canolog (y 

racis) dail sydd wedi disgyn o goeden onnen y llynedd (edrychwch ar Ffigwr 3). Wrth iddo dyfu, mae'r ffwng yn 

dinistrio ffloem a sylem y goeden heintus, sy'n arwain at y goeden yn methu symud dŵr a maetholion o amgylch ei 

strwythur.  Bydd y diffyg symud dŵr a maetholion hwn yn achosi i ganghennau'r goeden fethu a bydd y goeden yn 

'gwywo', sy'n egluro'r enw.  Bydd colli maetholion a dŵr dro ar ôl tro, yn 

ogystal â dihysbyddu egni oherwydd y diffyg dail, ac ymyriad pathogenau 

eilaidd sy'n lladd gwreiddiau (er enghraifft, Armillaria), yn achosi i'r goeden 

fynd yn fregus, colli ei changhennau ac yn y pen draw ildio i'r clefyd.  

 
Lle caiff niweidiau sylfaenol eu harsylwi (edrychwch ar Ffigwr 4) gall y 
rhain ddatblygu yn bydredd gwreiddiau a gall y coed heintus ddod yn 
ansefydlog a pheryglus.  Mae'r pydredd gan amlaf yn gysylltiedig â 
phathogenau eilaidd eraill tebyg i ffwng mêl a gall ddigwydd heb unrhyw 
symptomau amlwg o wywo yn y canopi.  Mae hyn yn ei gwneud gryn dipyn 
yn anoddach adnabod coed ynn 'peryglus'.  
 
Mae niweidiau sylfaenol wedi'u canfod yn eang ar draws Ewrop ac maent 
yn debyg o fod yn gysylltiedig ag ardaloedd o boblogaethau ynn niferus, ac 
felly llwyth sbôr, lle mae haint wedi bod yn bresennol am gyfnod hir.  Yn 
benodol, mae coetiroedd gwlyb yn debyg o fod â'r risg uchaf o'r math hwn 
o haint yn Ewrop ond mae angen tystiolaeth bellach er mwyn asesu'r  
cyd-destun yn y DU.  Am wybodaeth fanylach am fioleg gwywiad yr onnen  
edrychwch ar y gwaith ymchwil hwn gan y Comisiwn Coedwigaeth.  

          

 
 
SUT MAE ADNABOD GWYWIAD YR ONNEN  
Mae adnabod symptomau gweledol gwywiad yr onnen yn hanfodol er mwyn asesu iechyd presennol poblogaeth 
coed ynn - cam angenrheidiol er mwyn deall difrifoldeb y clefyd mewn ardal.   I helpu gydag adnabod y rhain, mae 
amrywiaeth o adnoddau ar gael ar-lein.  Dyma rai enghreifftiau: 
 
! 

• Cyngor adnabod gwywiad y Comisiwn Coedwigaeth 

• Canllaw adnabod gwywiad yr onnen Observatree 

• Canllaw symptomau gwywiad yr onnen y Cyngor Coed 

Ffigwr 4: Niwed sylfaenol ar goeden 
onne  

© Jo Clark: Future Trees Trust 

 

https://www.forestresearch.gov.uk/research/chalara-research/
https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/chalara-ash-dieback-hymenoscyphus-fraxineus/
http://www.observatree.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/Field%20Guides%20Chalara_wip16.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Our%20work/Tree%20Care%20Campaign/chalara_summer_id_guide.pdf


9 
 

• Canllaw symptomau mewn coed mawr y Cyngor Coed 

Gall y clefyd gael effaith ar goed ynn o bob maint a siâp. Tra bod y symptomau yn eithaf gweledol mewn coed ifanc, 
maent gan amlaf yn anoddach eu hadnabod mewn coed aeddfetach (edrychwch ar Flwch 6 ar dudalen 30). 

 
LLE MAE MODD DOD O HYD I WYWIAD YR ONNEN?  
Cafodd gwywiad yr onnen ei gofnodi am y tro cyntaf mewn meithrinfa yn Swydd Buckingham ym mis Chwefror 2012. 
Yn dilyn hyn, cafodd y clefyd ei adnabod ar blanhigyn newydd mewn maes parcio yn Swydd Caerlŷr ym mis Mai, ac 
yna wedi hynny ar goed ifanc yng Nghoedwig Ashwellthorpe yn Norfolk yn yr hydref yr un flwyddyn.   
 
Erbyn mis Mehefin 2019, roedd y clefyd ffwngaidd hwn i'w weld ar hyd y DU ac mae bellach yn amlwg yn 54.5% o 
sgwariau 10km y DU a thros ddau draean o sgwariau 10km Lloegr.  Mae modd ichi weld map rhyngweithiol sy'n 
dangos sut mae gwywiad yr onnen wedi'i wasgaru yma gyda diolch i Fera Science Ltd. 
 
Fodd bynnag, efallai bod y ffwng yn bresennol mewn mwy o rannau o'r DU na'r hyn sydd wedi'i gofnodi'n swyddogol, 
gan ei bod yn anodd canfod y symptomau, yn enwedig mewn coed mawr. Os nad ydy ardal o'r DU yn ymddangos ar y 
map fel ardal sydd â gwywiad yr onnen ar hyn o bryd, dydy hyn ddim o reidrwydd yn golygu nad ydy'r clefyd yno.  Os 
ydych yn amau bod gwywiad yr onnen mewn grid sgwâr 10km 
yna dylech roi gwybod am hyn drwy Tree Alert. 
 
Mae'r mapiau swyddogol hefyd yn dangos presenoldeb ac absenoldeb y ffwng yn unig, ac nid lefelau'r haint mewn 
unrhyw ardal.  Yn ychwanegol at hyn, mae cyfraddau gwywiad yr onnen a lefelau marwolaeth o wahaniaeth 
sylweddol wedi'u cofnodi mewn ardaloedd gwahanol.  Gall hyn fod oherwydd gwahaniaethau mewn cyflyrau 
safleoedd, yn ogystal â gwahaniaethau yn etifeddiaeth genetig coed ynn mewn gwahanol rannau o'r wlad (Stocks et 
al., 2017). Felly, mae'n hanfodol bod rheolwyr tir yn monitro lleoliadau a gwasgariad y clefyd mewn unrhyw ardal 
(edrychwch ar dudalen 18 'casglu data coed ynn lleol') gan ei bod yn bwysig deall beth ydy lefel yr haint mewn ardal 
er mwyn dilyn unrhyw gamau gweithredu angenrheidiol. 
 
 

Cam 2: Asesu'r effaith ar eich sefydliad 
 
SAWL COEDEN ONNEN?  
Er mwyn deall graddfa effaith bosibl gwywiad yr onnen ar eich sefydliad, mae'n angenrheidiol casglu'r holl ddata 
sydd ar gael er mwyn amcangyfrif faint o goed ynn sydd mewn ardal a/neu caiff eu rheoli gan y sefydliad.  
Mae amcan bod dros 2 biliwn o goed ynn yn y DU, ffigwr sy'n cynnwys yr holl goed o eginblanhigion i goed aeddfed.10 
O'r rhain, mae 125.9 miliwn yn goed mewn coedwigoedd a 27.2–60 miliwn o goed (gan ddefnyddio'r un diffiniad) 
mewn ardaloedd nad ydynt yn goetiroedd.  Mae hyn yn ôl diffiniad y Comisiwn Coedwigaeth o 'goeden' gyda 
choesyn sy'n fwy na 4cm mewn diamedr ac yn 1.3 metr uwchben y ddaear.11

 

 
Mewn amgylchedd trefol neu ddinesig: 
• Mae amcan bod 4 miliwn o goed ynn trefol/dinesig yn y DU, 4.1% o'r 89 miliwn o goed trefol/dinesig i gyd 
• Mae Priffyrdd Lloegr yn amcangyfrif bod o leiaf 4 miliwn o goed ynn wrth ymyl eu rhwydwaith ffyrdd 
• Mae Network Rail yn amcangyfrif bod 400,000 o goed ynn mawr yn gyfagos i'r rhwydwaith rheilffordd. 
Mae modd cael gwybodaeth bellach ar nifer y coed ynn ym Mhrydain yn Ash Dieback in Non-Woodland Situations. 

                                                           
10 Chalara in Non-Woodland Situations, by The Tree Council on behalf of DEFRA  
11 11NFI preliminary estimates of quantities of broadleaved species in British woodlands, with special focus on ash  

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Chalara%20larger%20trees_1.pdf
http://chalaramap.fera.defra.gov.uk/
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Appendix%202%20-%20Ash%20Data.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Forestry_NFI%20preliminary%20estimates%20of%20quantities%20of%20broadleaved%20species%20in%20British%20woodlands%2C%20with%20special%20focus%20on%20ash.pdf
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Mae'r ffigyrau coed ynn hyn yn darparu cyd-destun cenedlaethol 
yn unig, nid ydynt yn rhoi darlun o'r sefyllfa leol.  Bydd effaith 
benodol gwywiad yr onnen yn dibynnu ar nifer a gwasgariad yr 
onnen mewn unrhyw le.  
Cafodd set bellach o ddata ei gynhyrchu gan y Ganolfan Ecoleg a 
Hydroleg (CEH) wnaeth ddefnyddio set data yr Arolwg Cefn Gwlad 
yn 2012 i gynhyrchu map (Ffigwr 5) oedd yn dangos pa mor 
niferus oedd coed ynn ledled y DU. 
11 Amcangyfrifon rhagarweiniol NFI ar niferoedd o rywogaethau dail  

Am wybodaeth bellach am y gwaith hwn, edrychwch ar y 
diweddariad hwn gan CEH, a'r adroddiad llawn. 
 
Er mwyn deall beth ydy effaith lleol gwywiad yr onnen, bydd 
angen cynnal asesiad o boblogaeth yr onnen a'i gwasgariad.  
Er mwyn gwneud hyn, bydd angen i sefydliadau gasglu'r holl 
wybodaeth sydd ar gael yn lleol am yr onnen a hefyd o bosibl 
ymgymryd â gwaith casglu data coed ynn lleol penodol.  

 
CASGLU DATA COED YNN LLEOL 
Y man cychwyn gorau ydy casglu'r holl ddata lleol sydd ar gael am 
yr onnen o unrhyw ffynhonnell, er enghraifft o Restr 
Genedlaethol o Goetiroedd a Choed y Comisiwn Coedwigaeth, 
Gorchmynion Cadwraeth Coed neu Arolygon Coed mewn Mannau 
Cyhoeddus gan Awdurdodau Lleol, data Ancient Tree Hunt neu 
gofnodion o'r Ganolfan Cofnodion Bioamrywiaeth lleol.  Yn Swydd 
Henffordd, roedd yr awdurdod yn bwriadu ymchwilio i'r coed ynn 
hynny oedd gyfagos i'r briffordd neu ar dir oedd yn berchen i'r 
cyngor fyddai'n gallu achosi problem petaent yn marw neu yn 
disgyn ar y briffordd neu ardal gyhoeddus.  Yn ystod haf 2016, bu i 
staff Cyngor Swydd Henffordd gasglu data i fesur y nifer posibl o goed ynn yn y sir (edrychwch ar Flwch 1 am eu 
hadolygiad a'r ffynonellau gwybodaeth gafodd eu defnyddio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ffigwr 5: Map lleoliad coed ynn  
Hawl/hawlfraint Cronfa ddata yr Arolwg Cefn Gwlad 
NERC - Canolfan Ecoleg a Hydroleg. Cedwir pob hawl. 

http://cehsciencenews.blogspot.com/2012/11/update-ash-dieback-resources-from-ceh.html
http://www.countrysidesurvey.org.uk/sites/default/files/Distribution%20of%20Ash%20trees%20in%20CS_9thJan2013.pdf
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BLWCH 1 Asesiad coed ynn Swydd Henffordd 
Yn ystod haf 2016, bu i staff Cyngor Swydd Henffordd gasglu data i fesur y nifer posibl o goed ynn yn y sir. Ni chafodd 
staff penodol nac adnoddau ariannol eu neilltuo ar gyfer y broses hon ac roedd yr holl ddata ar gael yn rhwydd, neu 
ar gael yn fewnol yn yr awdurdod.  Mae amcan bod 18 awr wedi'i dreulio yn casglu'r wybodaeth dros gyfnod o sawl 
mis ac roedd gofyn am wybodaeth leol helaeth. 
 

CANFYDDIADAU: 
• Mae'r onnen yn goeden niferus yn Swydd Henffordd ac yn ymddangos llawer ar hyd ardaloedd llinellog fel 
gwrychoedd, ffyrdd, rheilffyrdd a glannau afon.   

• Mae'r ffigyrau gorau sydd ar gael yn awgrymu bod mwy na 500,000 o goed ynn llawn twf neu bron â bod yn 
aeddfed y tu allan i goetiroedd yn y sir; yr onnen ydy'r goeden fwyaf niferus ar hyd gwrychoedd ac mae'n darparu 
dros 50% o ganopi coed nad ydynt mewn coetiroedd yn y sir.   

• Mae coetiroedd sy'n llawn o'r onnen yn bennaf yn ymestyn dros 6,500 hectar (mwy na 25%) o'r holl goetir o 
goed dail llydan yn Swydd Henffordd (Rhestr Genedlaethol o Goetiroedd a Choed [Henffordd a Chaerwrangon], y 
Comisiwn Coedwigaeth, 2003 - data 1997). Mae'r onnen hefyd yn ymddangos mewn ardaloedd trefol/dinesig: mae 
mannau cyhoeddus agored dan reolaeth y cyngor yn cynnwys dros 2,600 o goed ynn aeddfed.  Mae Swydd 
Henffordd yn y 10 sir uchaf ar gyfer canran yr onnen sy'n rhan o'r canopi mewn coetir.  

• Mae Rhestr o Goed Hynafol yr Ymddiriedolaeth Goetir yn rhestru 8,328 o goed ynn "hynafol, hen a nodedig" yn 
Lloegr gyda dros 6% (531) yn Swydd Henffordd (ffigwr cywir ar 25/11/2016). 

• Mae gwerth bioamrywiaeth yr onnen fel rhywogaeth gynhaliol yn helaeth: dros y 10 mlynedd diwethaf mae 
Canolfan Cofnodion Biolegol Swydd Henffordd (HBRC)12 wedi dal 451 cofnod 12 ar gyfer rhywogaethau ar y rhestr 
'goch' (data wedi'i ddarparu ym mis Tachwedd 2016). 

• Mae amcan bod mwy na 120,000 o goed ynn yn tyfu ar ochr dros 3,250km o ffyrdd cyhoeddus Swydd Henffordd 
a ffigwr gyfartal os nad yn fwy o bosibl yn cael effaith ar y 3,360km o hawliau tramwy cyhoeddus yn y sir.  Mae 
hyn yn seiliedig ar ddata wedi'i ailosod o arolygon priffyrdd yn Nyfnaint a Norfolk. 

• Mae rhywogaethau'r onnen wedi'u cynnwys yn nisgrifiadau 79% o Orchmynion Cadwraeth Coed cofrestredig y 
sir.  

Arolygon Diogelwch Coed mewn Mannau Cyhoeddus Cyngor Swydd Henffordd 2010 a 2012  
 
Am wybodaeth bellach edrychwch ar yr asesiad llawn yma. 

 
Unwaith bydd unrhyw ddata presennol wedi'i dynnu at ei gilydd, mae'n debygol iawn y bydd angen data ychwanegol.  

Mae modd casglu hyn drwy arolygon penodol sy'n canolbwyntio ar yr onnen.  Fodd bynnag, yn ôl profiad, mae 

awgrym bod yr arolygon hyn gan amlaf yn cael eu comisiynu fel rhan o ddatblygiad Cynllun Gweithredu yn hytrach 

nag ar y man cychwynnol hwn.  Mae gwybodaeth bellach ym Mlwch 7. 

COSTAU POSIBL O ACHOS GWYWIAD YR ONNEN 
Unwaith bydd amcan o'r nifer o goed ynn mewn ardal y cam nesaf fydd cyfrifo'r costau cyllidebol posibl i'r sefydliad.  
Gall cynllunio senario helpu gyda'r broses hon - er enghraifft, gofyn cwestiynau tebyg i: 
 

• Beth fuasai'r effaith ar wariant a risg petai 60%/75%/90% o goed ynn yn yr ardal yn dirywio/marw oherwydd 
gwywiad yr onnen yn y 5–10 mlynedd nesaf? 

• Pa adnoddau fydd eu hangen os bydd nifer fawr yn dod yn beryglus mewn un tymor? 

                                                           
12 451 cofnod gan Ganolfan Cofnodion Biolegol Swydd Henffordd (HBRC) 

https://ati.woodlandtrust.org.uk/
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Example%201-%20Herefordshire%20Ash%20Assessment%20_1.pdf


12 
 

 
 
 
Ni fydd pob un o'r rhain yn briodol ym mhob sefyllfa. Un Cyngor Sir sydd wedi ymgymryd â'r ymarfer hwn ac mae eu 
hamcangyfrifon cyntaf i'w gweld ym Mlwch 2. Bu i Fwrdeistref Sirol hefyd ymgymryd â chyfrifiadau i amcangyfrif eu 
costau posibl pan fydd gwywiad yr onnen yn taro eu coed; mae modd gweld hyn ym Mlwch 3. Yn wahanol i ffigyrau'r 
Cyngor Sir, tydy ffigyrau'r Fwrdeistref Sirol ddim yn cynnwys ailosod unrhyw goed preifat ond yn hytrach yn 
canolbwyntio ar y coed dan berchnogaeth neu reolaeth y Cyngor.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrth ichi amcan yr adnoddau fydd eu hangen dylech sicrhau bod eich costau yn cynnwys y canlynol 

 
• gwaith arolwg ychwanegol 

• costau gwaith rheoli coed ymarferol ychwanegol, er enghraifft, torri coed peryglus i lawr 

• amser ychwanegol staff i weithio gyda pherchnogion preifat er mwyn sicrhau eu bod yn cael gwared ar 
goed peryglus 

• amser staff i ddelio gyda mwy a mwy o ymatebion gan y cyhoedd, er enghraifft, ceisiadau i dorri coed i 
lawr 

• amser staff i ddelio gyda cheisiadau i dorri coed ynn i lawr sydd â Gorchymyn Cadwraeth Coed 

• costau ychwanegol i ailblannu unrhyw beth 

• unrhyw gostau staff neu ymgynghori eraill ychwanegol 

• cyfathrebu ac ymgynghoriadau ychwanegol er mwyn egluro gwywiad yr onnen i randdeiliaid perthnasol 
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BLWCH 2 Asesiad Cyngor Sir o oblygiadau i'r gyllideb 
 
Ystadegau sylfaenol: 

6,020 o goed ynn wedi'u cofnodi ar ochrau priffyrdd wedi'u mabwysiadu 

120,000 ffigwr amcan o goed ynn dan berchnogaeth breifat ac o fewn pellter i ddisgyn ar briffordd 

1,546 o goed ynn wedi'u cofnodi ar dir ysgol 

5,968 ffigwr amcan o goetir onnen sy'n gyfagos i fannau cyhoeddus 

Mae 83% o'r coed ynn wedi'u cofnodi yn 6 metr a mwy mewn maint (y maint sydd angen gwaith er mwyn cael 

gwared ar risgiau diogelwch) 

 
Goblygiadau costau torri coed i lawr: ystadegau: 

Rhagdybiaeth: cyfradd marwolaeth o 75% gyda chost arferol torri coed i lawr yn £400 (ddim yn cynnwys 

arolwg) 

Ochrau priffyrdd wedi'u mabwysiadu: 83% o 6,020 o goed x75% cyfradd marwolaeth @ £400 yr un  

= £1,499,000 
Perchnogaeth breifat gyfagos i briffyrdd: 83% o 120,000 o goed x75% cyfradd marwolaeth @ £400 yr un  

= £29,880,000 
Tir ysgol:  83% o 1,546 o goed x75% cyfradd marwolaeth @ £400 yr un 

 = £385,000 
Coetiroedd cyfagos i fannau cyhoeddus: 83% o 5,968 o goed x75% cyfradd marwolaeth @ £400 yr un 

= £1,468,000 
 

Plannu coed er mwyn gwneud iawn am y golled: 
Yn seiliedig ar Gynllun Coed Am Ddim ar gyfer 83,127 o goed a gollir ar dir awdurdodau lleol ac sydd gyfagos i'r 

briffordd, @ £15 y goeden = £1,246,905  
 

Cyfanswm costau posibl ar farwolaeth 75% = £34,478,905 
 (Newid 10% mewn marwolaeth yn cyfateb i +/- £6.7m)  
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BLWCH 3 Asesiad Bwrdeistref Sirol o oblygiadau i'r gyllideb 
 
Mae cymysgedd o rywogaethau Fraxinus yn y Fwrdeistref hon ond yr un amlycaf  o bell ffordd ydy’r Fraxinus 
excelsior, gyda 1,115 o goed ynn o dan eu rheolaeth, sy’n cynrychioli 7.5% o’r coed maen nhw’n eu rheoli.   
 

Mae eu poblogaeth o goed Fraxinus excelsior yn gyfuniad o : 665 o goed gyda choesyn â diamedr hyd at  30cm; 413 o 

goed gyda choesyn â diamedr o 30 i 60cm a 37 o goed gyda choesyn â diamedr o 60 hyd at 90cm. 
 
Gan ddefnyddio’u ffigyrau nhw, y gost ychwanegol i gael gwared ar y coed hyn fuasai:  

Colled o 60% Torri’r coed a malu’r bôn yn fân = £140,299 
Colled o 75% Torri’r coed a malu’r bôn yn fân = £158,168 
Colled o 90% Torri’r coed a malu’r bôn yn fân = £176,037 
Yn ogystal buasai’r gost archwilio diogelwch cyfredol yn cynyddu 254%. 
 

Buasai’r costau i ailblannu’r coed ynn yn amrywio o  

£117,075 (colled o 60%) i £175,612 (colled o 90%) 

 
Bu i Awdurdodau Lleol ac asiantaethau eraill fwrw golwg ar gostau torri’r coed ac ailblannu’r coed. Yn y Sir 
enghreifftiol, lle mae’n bosib y bydd llawer mwy o goed i’w hailblannu ond lle mae’r gost fesul pob coeden yn llai 
(£15), caiff y gymhareb gwario i dorri coed / ailblannu ei bwyso’n drwm tuag at y costau torri’r coed.   
 
Fodd bynnag, yn y Fwrdeistref enghreifftiol mae’r costau o £175 fesul coeden (coed mwy wedi’u plannu mewn 
mannau mwy trefol) yn gwthio’r gymhareb torri / ailblannu yn llawer nes at fod yn gyfartal. Unwaith caiff yr amcan 

gostau cyntaf ynghylch y niferoedd o goed ynn a’r costau posib ynghlwm â gwywiad yr Onnen eu casglu, gallwn 
ddefnyddio’r wybodaeth er mwyn pennu camau nesaf y broses – llunio cais ar gyfer Cynllun Gweithredu Gwywiad yr 
Onnen (CGGO).  
 

Cam 3: Gwneud achos am Gynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen (CGGO) 
I lunio achos ar gyfer Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen (CGGO), mae’n bwysig ystyried nid yn unig y costau 
ymarferol posib i’r mudiad (gwelwch Gam 2 uchod), ond hefyd y peryglon posib i’r mudiad fel caiff eu hadnabod yn y 
gofrestr risg gorfforaethol. Bydd adolygu’r ddau ar y cyd yn fodd o benderfynu ydy gwywiad yr onnen yn golygu risg i 
weithrediadau’r mudiad.  

 
RISG CORFFORAETHOL 
Yn ein trafodaethau gydag Awdurdodau Lleol, caiff effeithiau dichonol o goed ar farw a pheryglus yn sgil gwywiad yr 
onnen eu derbyn fel risg corfforaethol sylweddol bob amser. Cafodd llunio Cynllun Gweithredu i reoli’r risgiau hyn ei 

adnabod fel y ffordd symlaf o ofalu gall mudiad fynd i’r afael â gwywiad yr onnen, a’r trafferthion yn sgil hyn ,yn 
effeithiol. 
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Mae’r canlynol yn enghreifftiau o sut gall gwywiad yr onnen effeithio ar asesiad risg corfforaethol: 

EFFAITH AR IECHYD A DIOGELWCH 
• Posib o achosi marwolaeth neu anaf yn sgil damweiniau yn ymwneud â gwywiad yr onnen, i weithwyr 
proffesiynol yn gweithio ar y coed ac i’r cyhoedd.  

• Mwy o broblemau iechyd a diogelwch yn sgil llai o goed ynn ar ffyrdd, tir o dan berchnogaeth a chaiff ei reoli fel 
parciau gwledig, stadau tai, ysgolion, llwybrau beicio, llwybrau march a llwybrau cerdded.   

• Risgiau i weithrediadau statudol neu ddarpariaeth gwasanaethau fel cynnal ysgolion diogel, mannau agored 
cyhoeddus neu briffyrdd.  

• Risgiau i staff a defnyddwyr o goed ar dir gyferbyn yn disgyn i mewn i’ch ystâd.  

• Risgiau o goed ynn yn disgyn ar ffensys, arwyddion neu storfeydd offer. 

EFFAITH AR YR ECONOMI 

• Cynnydd mewn cyfrifoldebau mewn achosion o farwolaeth neu anafiadau yn sgil damweiniau yn ymwneud â 
gwywiad yr onnen. 

• Lefelau staffio annigonol a’r gallu (neu anallu) i gyflawni’r gwaith gofynnol gan olygu mwy o gostau i recriwtio a 
chadw’r staff hanfodol  

• Cynnydd mewn gwariant uniongyrchol ac anuniongyrchol oherwydd gwywiad yr onnen e.e. staff ychwanegol a 
gwaith rheoli, ac effeithiau posib hyn ar wasanaethau a chyllidebau eraill.  

• Costau ychwanegol er mwyn cael gwared ar nwyddau gwastraff o goed ynn cwympedig yn cyrraedd y system 
rheoli gwastraff.  

• Costau cynyddol yn sgil cystadleuaeth yn y farchnad ar gyfer nifer cyfyngedig o gontractwyr coed medrus  

• Cynnydd mewn costau uniongyrchol / anuniongyrchol yn sgil mwy o risg o lifogydd oherwydd newidiadau i’r 

ffordd caiff dŵr ei storio gan wreiddiau coed, neu ei amsugno i’r pridd neu ei amsugno gan goed ynn.  

• Costau ailblannu angenrheidiol er mwyn cadw gwasanaethau ecosystem gan goed ynn e.e. lleihau llifogydd, 
cysgodi mannau trefol, storio carbon a chynefinoedd ar gyfer bioamrywiaeth.   

• Mwy o gyfrifoldebau yn sgil risgiau i dir gyferbyn ac eiddo ‘trydydd parti’ yn sgil eich coed yn disgyn / 
canghennau yn torri  

• Gostyngiad mewn costau marchnad ar gyfer nwyddau coed ynn yn sgil mwy o goed ynn ar y farchnad. 

NIWED I'R ENW DA 

• Posib o amhariadau yn sgil rheoli gwywiad yr onnen e.e. cau sawl ffordd er mwyn mynd i’r afael â choed a all 
achosi peryg  

• Risgiau gwleidyddol ac i enw da yn sgil newyddion negyddol yn y wasg yn sgil rheoli gwywiad yr onnen ynghyd â 
gwarth cyhoeddus a/neu orbryder.  

• Perthnasau dan bwysau o bosib gyda pherchnogion a rheolwyr tir wrth i fwy o goed ynn wywo a bod mwy o 
gostau ynghlwm i berchnogion preifat.  

EFFAITH AR YR AMGYLCHEDD 
• Newidiadau i’r dirwedd gydag effeithiau ar dwristiaeth a chyfleoedd adloniadol  

• Colled ynghylch gwasanaethau ecosystem fel lleihad mewn ansawdd aer, posib o gynnydd mewn llifogydd, 

colledion o ran bioamrywiaeth, cynnydd mewn lefelau sŵn gyferbyn â ffyrdd, colled sgriniau gweledol  
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• Risgiau i rywogaethau / safleoedd wedi’u gwarchod drwy addasu strwythurau, sefydlogrwydd a chyfansoddiad 
cynefinoedd e.e. colli safleoedd bridio / bwydo ystlumod 

• Colled mewn ymneilltuad carbon a charbon wedi’i gadw  

• Colled mewn bioamrywiaeth yn sgil lleihad neu farwolaeth rhywogaethau sy’n ddibynnol yn sylweddol neu’n 
gyfan gwbl ar goed ynn.   

BLWCH 4 Brysbennu plâu a chlefydau a chofrestri risgiau  
Er mwyn medru ychwanegu gwywiad yr onnen i’w cofrestr risg corfforaethol ar y gweill, bu i Gyngor Sir Gorllewin Sussex  
ddatblygu ac maen nhw’n treialu system ‘brysbennu’ er mwyn asesu’r risg gan unrhyw bla neu glefyd     
 
Yn ystod 2017, bu iddyn nhw roi’r ‘system brysbennu’ ar waith er mwyn dangos effeithiau dichonol gwywiad yr onnen ac er mwyn 
cyfiawnhau’r adnoddau angenrheidiol i ddatblygu Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen. Mae’r broses awgrymedig fel a ganlyn:  
 
– Caiff swyddogion perthnasol eu hysbysu am beryg pla/clefyd newydd gan Defra a’i asiantaethau  
– Caiff effaith y pla neu glefyd ei ‘brysbennu’ yn erbyn y risgiau wedi’u hadnabod yn Asesiad Risg Cymunedol a chofrestr risg 

cyfundrefnol Gorllewin Sussex sy’n ymwneud â’r canlynol: 

• Risg Adnoddau: colli gwerth amgylcheddol, fel gwasanaethau ecosystem ar raddfa cynefinoedd ynghyd â gwerth economaidd o 
ran costau cyllideb, staff, uniongyrchol ac anuniongyrchol.   

• Risg i ddyletswyddau/gweithredoedd/darparu gwasanaethau statudol: fel awdurdod priffyrdd (gan gynnwys hawliau tramwy 
cyhoeddus) ac fel perchennog tir: ysgolion, eiddo eraill a thirddaliadaeth  

• Risg Gwleidyddol / i enw da: gwarth cyhoeddus / gorbryder cyhoeddus  

• Risg iechyd a diogelwch: marwolaethau / damweiniau / amhariad cymdeithasol. 

 

Caiff trefn pob eitem eu cofnodi’n annibynnol (heb eu hagregu neu eu cyfartaleddu), ac mae’r effaith gaiff ei restru uchaf yn 

pennu’r deilliant ‘brysbennu’ isod. Mae hyn yn caniatáu i’r Cyngor Sir ymateb i’r pla neu glefyd yn briodol. Mae’r llwybr 

‘brysbennu’ yn ymwneud â’r opsiynau canlynol: 
 
1. Os ydy effaith y pla neu glefyd yn ddinod neu’n bitw (1 neu 2 yn y tabl) i’r mudiad neu safle, dylid adolygu’r pla/clefyd yn 
flynyddol o leiaf er mwyn gofalu nad oes unrhyw newid. Os ydy’r peryg cenedlaethol (wedi’i ddiffinio gan Defra) yn sgil y pla 
neu glefyd yn newid yn ystod y flwyddyn, yna fe ddylai ail-frysbennu’r pla/clefyd.   

2. Os ydy’r effaith yn gymharol (3 yn y tabl), dylid monitro gwybodaeth am y pla/clefyd yn rheolaidd. Os ydy’r pla/clefyd yn 
bresennol yn yr ardal, yna mae’n bosib bydd yn rhaid monitro union raddau/effaith. Os ydy’r risg cenedlaethol yn sgil y pla neu 
glefyd (wedi’i ddiffinio gan Defra) yn newid, yna fe ddylid ail-frysbennu’r pla/clefyd.  

3. Os ydy’r effaith ar y mudiad yn sylweddol neu drychinebus (4 neu 5 yn y tabl) – yna fe ddylai’r mudiad baratoi neu ddatgan 

Cynllun Gweithredu Lleol ynghylch Plâu neu Glefydau. 

Yn ystod y cyfnod datblygu, daeth i’r amlwg fod modd ei roi ar waith gydag unrhyw bla/clefyd. I wybod mwy am fframwaith 
proses Gorllewin Sussex ar gyfer penderfyniadau ynghylch blaenoriaethau ar gyfer gweithredu, gwelwch yma.  

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/2%20Sussex%20TPD_flowchart_v3_1.pdf
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25 
Caiff system brysbennu plâu a chlefydau Gorllewin Sussex ei ddylanwadu gan Asesiad Risg Cymunedol Fforwm 

Gwydnwch Sussex (gwelwch yma). Gan ddefnyddio’r trothwyon hyn a’r wybodaeth sydd ar gael am blâu / clefydau, 
bu modd i’r Cyngor Sir gynnal asesiad cymaradwy o effaith tebygol gwywiad yr onnen ar elfennau amrywiol 
fframwaith risg y Sir.  
 
Bu i hyn achosi cynhyrchu cofrestr risg iechyd planhigion lleol yn seiliedig ar y Cofrestr Risg Iechyd Planhigion 
Prydain. Mae hon yn ddogfen fyw er mwyn monitro a chofnodi’r risgiau. Bu i wywiad yr Onnen gofrestru sawl effaith 
‘sylweddol’ yn erbyn eu cofrestr risgiau ac felly bu’n rhaid llunio Cynllun Gweithredu, sydd wrthi’n cael ei ddatblygu 
ar hyn o bryd.  
 
Bydd gan bob mudiad wahanol elfennau a throthwyon ar gyfer eu cofrestr risg ond gan ddefnyddio’r dull hwn, bydd 
o bosib yn help i sefydlu’r angen am Gynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen. 

 
Crynodeb: Yr angen am Gynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen 
 
Mae rheoli’r coed a risgiau yn rhagweithiol yn fwy cost effeithiol na rheoli adweitheddol ac er mwyn reoli gwywiad yr 
onnen yn rhagweithiol, bydd angen datgan y canlynol:  
 
• Fe fydd coed ynn meirw / ar farw: bydd lledaeniad gwywiad yr onnen yn achosi i gyfran sylweddol o holl goed ynn i 
ostwng neu farw. Bydd effeithiau ariannol ac ymarferol ar bob mudiad sy’n gyfrifol am reoli llystyfiant.  

• Mae yna ond cyfnod byr i baratoi: mae’n bosib y bydd y coed hŷn yn marw wedi ond ychydig o flynyddoedd o 
heintiad, felly mae’n bosib na fydd gan fudiadau llawer o amser i baratoi ar gyfer effeithiau gwywiad yr onnen a’i 
gostau ychwanegol.  

• Mae’n rhaid asesu graddfa’r effaith: mae’n debyg y bydd graddfa’r broblem yn sgil gwywiad yr onnen yn sylweddol 
uwch na chlefyd y Llwyfen yr Isalmaen (gan fod yna o leiaf dwywaith y nifer o goed ynn mewn mannau cyhoeddus na 

choed llwyfen). Mae hyn hefyd yn cynnwys y costau ychwanegol ynghlwm â rheoli gwywiad yr onnen. Mae ymdrin 

â’r broblem yn adweitheddol yn debygol o fod yn ddrytach na chynllunio’ch ymateb drwy Gynllun Gweithredu. 

• Bydd yn effeithio ar y risg corfforaethol: bydd gwywiad yr onnen yn effeithio ar gofrestri risg corfforaethol yn 
enwedig o ran risgiau i weithredoedd statudol neu ddarpariaeth gwasanaethau, peryg o fwy o farwolaethau neu 
anafiadau, effeithiau ar gyllidebau, risgiau i isadeiledd, mwy o gyfrifoldebau , risgiau i gymunedau staff a 

‘defnyddwyr’ ynghyd â risgiau gwleidyddol neu i’r enw da.  

• Bydd angen gwneud newidiadau i ymarferion rheoli: bydd angen gwneud newidiadau i ymarferion rheoli coed 
wrth i wywiad yr onnen ledaenu.  

• Cydweithio gydag eraill ar gyfer ymatebion effeithiol ar y cyd: bydd angen cynllunio ymateb i wywiad yr onnen, er 

mwyn osgoi gweithio seilo a gwrthdaro gyda pholisïau lleol eraill fel polisïau yn ymwneud â thirwedd a 
bioamrywiaeth.   

• Mae cyfathrebu a chydweithio yn allweddol: bydd cynllun yn cynnig gwell gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a thrafod 

ynghyd â chynnig cyfleoedd i asiantaethau gydweithio’n strategol gyda’i gilydd er mwyn rhannu costau a 
chyfrifoldebau.   

 

Mae’n hanfodol deall nad ydy gwywiad yr onnen yn ‘fusnes fel arfer’. 
Mae gwywiad yr onnen un ai mewn ardal yn barod neu mae’n debyg y bydd yn ymddangos yn y blynyddoedd nesaf 
gydag effeithiau ymarferol ac ariannol difrifol dichonol i nifer o ardaloedd a mudiadau. Felly, er mwyn rheoli 
gwywiad yr onnen yn effeithiol, caiff dull ar y cyd rhwng mudiadau ac ardaloedd ei argymell.  

 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Sussex%20Resillience%20Assessment.pdf
https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegister/
https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegister/
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RHAN 2: PARATOI CYNLLUN GWEITHREDU GWYWIAD YR 

ONNEN  

SUT MAE PARATOI CYNLLUN GWEITHREDU GWYWIAD YR ONNEN (CGGO) A BETH DDYLAI EI GYNNWYS  
 

Mae gofyn rhoi nifer o wahanol weithdrefnau ar waith wrth ddatblygu 
Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen yn dibynnu ar y staff ac adnoddau 
sydd ar gael. Bydd y cyfnod amser ar gyfer cynhyrchu Cynllun hefyd yn 
amrywio yn dibynnu ar gymhlethdod y mudiad/ardal a’r adnoddau ar gael i 

ymwneud â’r gwaith.   

 
Dengys profiadau yn ystod y pedair blynedd diwethaf gall paratoi Cynllun cwbl weithredol gymryd o dri i bedwar mis i 
dros flwyddyn.  
 
Mae Tabl 1 yn dangos y broses byddwch chi’n debygol o roi ar waith wrth ichi baratoi a chyflwyno Cynllun 
Gweithredu Gwywiad yr Onnen, gan gynnwys amcan o’r raddfa amser posib er mwyn cyflawni’r dasg, ar sail profiad. 
Mae modd cynnal sawl un o’r camau hyn ar yr un pryd.  

 

Cam 1: Gwneud asesiad o goed ynn 
Cynnal ymarfer cychwynnol ar y cyfrifiadur o’r wybodaeth sydd ar gael am boblogaeth coed ynn fel caiff ei ddisgrifio 
ym Mlwch 1. 
 
Pan fo’r data yn brin, bydd angen casglu data penodol o bosib. Mae’n bosib y bydd hyn yn ymdrin ag eitemau fel 
niferoedd coed ynn mewn ardaloedd lle mae risg uchel, dosbarthiadau oed, poethfannau daearyddol lle mae coed 
ynn a lle’n bosib asesiad o’u hiechyd. Fel enghraifft, yn ystod haf 2014, bu i staff Cyngor Sir Devon gasglu data o bob 
cwr o’r sir i bennu’r nifer dichonol o goed ar y priffyrdd yn y sir (gwelwch Flwch 5). 
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BLWCH 5 Arolwg Priffyrdd Cyngor Sir Devon  
Yn ystod haf 2014, cafodd cyfanswm o  440km o ffyrdd Devon eu harolygu. Cafodd coed ar 30km o Ffyrdd-A (wedi eu 

rhannu yn dair adran 10km) eu harolygu ym mhob un o wyth ardal cyngor rhanbarth Devon. Bu i’r arolwg ymdrin â’r 
arfordir, yr ucheldir, tir ffermio a rhostiroedd er mwyn cynnig trawstoriad daearyddol ac amgylcheddol da o bob 
rhanbarth.  
 
Cafodd coed ar ffyrdd dosbarthiadau eraill eu cyfri yn defnyddio fideos wedi’u cynhyrchu ar gyfer asesiadau priffyrdd. 
Cafodd coed ar ddeg cilomedr o ffyrdd dosbarth B, C a diddosbarth eu cyfri ymhob rhanbarth, eto wrth gyfri coed 
priffyrdd a rhai preifat.  
 
Cafodd holl goed ynn (cyhoeddus a phreifat) a oedd o fewn pellter disgyn o’r briffordd eu cyfri. Cafodd dau 
ddosbarth eu cofnodi: o dan a dros ddeugain mlynedd. Bu i allosodiad o’r data hwn awgrymu y bu oddeutu 447,639 o 
goed ynn yn Devon a oedd o fewn pellter disgyn o’r briffordd. I wybod mwy, gwelwch yma. 
 

 
IECHYD YR ONNEN 
Yn ystod cyfnod datblygu’r Pecyn Cymorth hwn hwn, daeth i’r amlwg wrth fynd ati i gasglu data ar boblogaeth coed 
ynn, mae’n syniad da i asesu cyflwr cyfredol iechyd yr onnen yr un pryd.  
 
Gall fod yn anodd adnabod symptomau gwywiad yr onnen mewn coed mwy. Yn ystod 2014, bu i Gyngor Sir Suffolk 
ddatblygu system i ddisgrifio iechyd yr onnen yn defnyddio categoreiddiad pedwar rhan yn canolbwyntio ar gyflwr 
canopi’r onnen i bennu’r iechyd cyffredinol (gwelwch Flwch 6).  
 
Mae’n bwysig nodi mae’n bosib nad ydy cyflwr gwael y canopi yn sgil gwywiad yr onnen. Gall problemau eraill fel 
pwysau sychder, problemau gyda gwreiddiau neu hyd yn oed difrod gan golomennod coed achosi i ganopi’r onnen 
ddirywio. At hyn, ni fydd arolygiadau o ganopi’r coed yn datgelu arwyddion eraill o heintiad fel nodwydd waelodol. 
Fodd bynnag, pan fo diffyg nodweddion hawdd eu hadnabod mewn coed mawr, mae arolygu’r canopi yn ddefnyddiol 
i bennu’r iechyd ac mae’n gymharol hawdd ei asesu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Example%205%20-%20Devon%20highway%20survey.pdf
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BLWCH 6 System Asesu Iechyd Coed Ynn Cyngor Sir Suffolk  
 

Yn Suffolk, caiff canopïau coed ynn eu sgorio, gan asesu’r canran o’r corun sy’n weddill. Gan ddefnyddio’r fframwaith 
pedwar categori hwn, bydd modd pennu coeden i gategori iechyd, sy’n cynnig awgrymiadau gweithredu i fynd i’r 

afael â’r broblem. Dyma’r pedwar categori: 
 
• 100%–75% o’r canopi yn weddill  

• 75%–50% o’r canopi yn weddill  

• 50%–25% o’r canopi yn weddill 

• 25%–0% o’r canopi yn weddill 

I wybod mwy, gwelwch yma lle bydd pedwar llun cyfeirnod sy’n feincnodau ar gyfer y canran o’r canopi sy’n weddill 
(wedi’i ddangos isod hefyd). Holl luniau © Gary Battell 

          
0% o wywiad – Corun Iach 25% o wywiad   50% o wywiad  75% o wywiad 
 

 
Yn ystod 2016, 2017 a 2018 bu i Gyngor Sir Norfolk gynnal arolwg enghreifftiol o’r nifer o goed ynn ar y priffyrdd ac 
asesu system Suffolk ar gyfer asesu iechyd coed ynn, gan ychwanegu dau ddosbarth ychwanegol. Yn ystod eu 
harolwg, bu iddyn nhw gofnodi iechyd coed ynn yn defnyddio system pedwar categori Suffolk ac ychwanegu coed a 
oedd yn 100% iach a 100% marw sy’n dangos y canran o’r corun sy’n weddill. Caiff crynodeb o’r data iechyd ei 
ddangos ym Mlwch 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Esample%206-%20Suffolk%20Canopy%20Description.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Esample%206-%20Suffolk%20Canopy%20Description.pdf
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BLWCH 7 Arolwg Coed Ynn ar Briffyrdd Cyngor Sir Norfolk  
 
Yn 2016 a 2017 bu i Gyngor Sir Norfolk gynnal arolwg o’r holl goed ynn a oedd o fewn pellter disgyn o ffyrdd A a B yn 

ogystal â rhai isffyrdd gan gynrychioli 20% o rwydwaith ffyrdd Cyngor Sir Norfolk. Cafodd 30,000 o goed eu hasesu. 
Bu i ddadansoddiad ystadegol (Fera Science Ltd) ddynodi bod amcan boblogaeth coed ynn sydd o fewn pellter disgyn 
o’r briffordd rhwng 155,700 a 180,100 o goed. Mae oddeutu 12% o goed wedi’u harolygu yn berchen i Gyngor Sir 
Norfolk a bu angen torri oddeutu 5% bryd hynny.   
 
Er mwyn bwrw golwg ar y newidiadau o flwyddyn i flwyddyn, cafodd 225 safle gyda 3,005 o goed eu hasesu rhwng 
2016 a 2018. Mae’r graff canlynol yn cyfuno’r arsylwadau 0% a 100% ac yn dangos dirywiad coed ynn iach (0-25%), y 
cynnydd mewn coed ynn gwael eu hiechyd (75-100%) a’r ansicrwydd ynghylch y cyfnod trawsnewid (25-75%). Mae 
Cyngor Sir Norfolk yn defnyddio’r dystiolaeth hyn er mwyn gwneud penderfyniadau.  
 

 
 
Gwelwch methodoleg Arolwg Norfolk, y ffurflen arolwg, a gwybodaeth, gweithdrefn a chanllaw lluniau Gwywiad 
yr Onnen. 
  

 
 
  

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Example%207a%20Norfolk%20NCC%20ash%20survey%20driveby%20procedure%2020171221_1.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Example%207a1%20Norfolk%20Ash%20Tree%20Survey%20Proforma_1.docx
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Example%207a2%20Norfolk%20County%20Council%20Procedure%20for%20trees%20showing%20symptoms%20of%20Chalara_1.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Example%207a2%20Norfolk%20County%20Council%20Procedure%20for%20trees%20showing%20symptoms%20of%20Chalara_1.pdf
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NIWEIDIAU SYLFAENOL 
Nid ydym yn ymwybodol o effeithiau nodwyddau gwaelodol yn sgil 
gwywiad yr onnen hyd yn hyn. Bu inni ganfod fod y pathogen 
gwywiad yr onnen a’r pathogen eilradd yn achosi i’r nodwyddau 
gwaelodol hyn bydru’r gwreiddiau a’r bonion . Mae’n debyg bod yr 
nodwyddau gwaelodol yn ffurfio pan fo’r ffwng yn heintio trwy’r 
lentiselau ar goesyn y goeden pam fod pwysau’r haint yn uchel. 
Mae’r adroddiadau o Ewrop, wedi’u cyhoeddi yng nghynhadledd 
FRAXBACK Llundain yn 2012, yn awgrymu’r canlynol:  
 
• Mae nodwyddau gwaelodol a’r pydredd i wreiddiau a bonion yn 
achosi i goed ynn mwy mewn sawl man i farw, yn enwedig ar 
safleoedd coetir gwlyb.  

• Caiff nodwyddau gwaelodol eu cysylltu gyda pathogen eilradd 
ychwanegol yn aml -– Armillaria sp. fodd bynnag gall ffwng gwywiad 
yr onnen hefyd fod yn brif gatalydd i’r nodwyddau.  

• Pan fo pathogenau eilradd yn bresennol, gall y goeden farw’n 
sydyn, cwympo neu dorri, yn enwedig ar safleoedd gwlyb lle bu 
gwywiad yr onnen yn bresennol am amser maith.  

• Os ydy coeden yn dioddef o nodwyddau gwaelodol a phydredd 
i’w wreiddiau a’i fonyn, gall chwilod rhisgl ddod yn hynod gyffredin  

• Gall nodwyddau gwaelodol a’r pydredd i wreiddiau a bonion yn 
sgil hynny ansefydlogi coed cyn i’r canopi ddechrau dirywio.  

 
Gall adnabod nodwyddau gwaelodol yn fuan fod yn anodd. Dylai’r rheiny sy’n cynnal arolygiadau neu archwiliadau 

edrych am nodwyddau bach sy’n ffurfio triongl ger bôn coeden. Gall y rhain ddod yn fwy ac yn fwy datblygedig wrth 
i’r haint ddatblygu. Wrth inni ddod i ddeall mwy am y mater hwn, mae’n bosib y bydd y canllawiau yn newid. Fodd 
bynnag, ar hyn o bryd, mae’n ymddangos yn synhwyrgall y dylid gwirio am nodwyddau gwaelodol yn ystod unrhyw 
archwiliadau manwl o goed ynn. Os caiff nodwyddau gwaelodol eu cofnodi, dylid cyflawni’r gwaith diogelwch coed 
priodol.  

  

© Jon Stokes  
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ARGYMHELLION AROLWG 
Rydym erbyn hyn yn argymell yn genedlaethol i bobl 
ddefnyddio’r pedwar Dosbarth Iechyd hyn wrth gynnal unrhyw 
arolygiadau yn y dyfodol. Felly, dylai pob coeden ynn caiff eu 
harolygu gael eu dosbarthu i un o’r pedwar Dosbarth Iechyd yr 
Onnen: 
 
• Dosbarth Iechyd 1 yr Onnen– 100%–75% o ganopi yn weddill  
• Dosbarth Iechyd 2 yr Onnen– 75%–50% o ganopi yn weddill 
• Dosbarth Iechyd 3 yr Onnen– 50%–25% o ganopi yn weddill 
• Dosbarth Iechyd 4 yr Onnen– 25%–0% o ganopi yn weddill 
 
Mae modd cymharu fersiwn Suffolk yn uniongyrchol gyda’r 

gwaith yn ymwneud â bywyd coed gan Roloff (2001)13
 a fydd 

yn fodd o gymharu data Prydain gyda data Ewrop os caiff 
cofnodion cywir eu llunio.  
 
Mae cyfuno arolygu niferoedd y coed ac asesu eu hiechyd yn 
ddefnydd effeithiol o adnoddau. Bydd hyn yn gyfle i fudiadau 
ddeall am helaethrwydd coed ynn ynghylch eu cyflwr iechyd 
cyfredol.  
 
Yna fe ddylid defnyddio unrhyw arolygiadau dilynol er mwyn 
monitro newidiadau rhwng Dosbarthiadau Iechyd dros amser. 
Bydd hyn yn fodd o ddysgu mwy am effaith a chyflymder  
lledaeniad gwywiad yr onnen.  Mae monitro dros amser hefyd 
yn hanfodol gan fod adroddiadau yn dangos mewn ychydig o 
flynyddoedd bydd modd i goed adfer cyflwr eu canopi, yn 
enwedig yn ystod hafau poeth a sych pan na fydd y tywydd yn 
ddelfrydol i ffwng sborynnu. Fodd bynnag, ar y cyfan, fe fydd 
iechyd y coed yn parhau i ddirywio yn sgil yr haint yn y coed. 
Felly mae’n hanfodol, er os ydy’r cyflwr yn gwella, eich bod yn 
parhau i’w harolygu.  
 

Ffigwr 5: Dosbarthiadau Bywioldeb Fraxinus  
Mae Lluniau 1 a 2 yn ddosbarth Bywioldeb Ewropeaidd  

0 sy’n cyfateb i Ddosbarth Iechyd 1 Prydain.  
             Lluniau 3 a 4 = Dosbarth Iechyd 2. 

Lluniau 5 a 6 = Dosbarth Iechyd 3. 
Lluniau 7 ac 8 = Dosbarth Iechyd 4. 

Wedi’u defnyddio gyda chaniatâd  ‘A. Roloff 2001: Baumkronen. Cyhoeddwr: Ulmer, Stuttgart/GER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
13 Gwelwch A. Roloff 2001: Baumkronen. Cyhoeddwr: Ulmer, Stuttgart/GERER 
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GOBLYGIADAU RHEOLI CYFUNDREFN DOSBARTHIAD IECHYD YR ONNEN  
 
Ynghyd a chynnig dull ar gyfer cofnodi cyflwr iechyd coed ynn, mae’r system Dosbarthiadau Iechyd Coed Ynn hefyd 
yn cynnig framwaith ar gyfer trafodaeth am yr ymarferiadau rheoli hanfodol er mwyn rheoli’r dirywiad mewn coed 
ynn er lles diogelwch y cyhoedd. Fel enghraifft, cafodd pedwar llun cyfeirnod Suffolk eu cyflwyno i 120 o swyddogion 
coed Awdurdodau Lleol. Bu inni eu holi ynghylch eu penderfyniadau rheoli yn sgil y lluniau cyfeirnod. Dyma’u 
hymatebion:  
 

 
 
Mae’r data hwn yn awgrymu wrth i ddirywiad yn iechyd yr onnen ddod yn fwy amlwg, caiff y penderfyniadau ac 
ymarferion rheoli ynghylch y goeden honno eu haddasu. Mae asesu a monitro newidiadau yn iechyd eich poblogaeth 

o goed ynn yn hanfodol er mwyn asesu’r union drafferthion rheoli y mae a bydd yn rhaid i’r mudiadau fynd i’r afael â 
nhw. Er mwyn helpu staff gyda phenderfyniadau rheoli yn dilyn arolwg, bu i Gyngor Norfolk ddatblygu Siart Rediad 
Archwilio Priffyrdd, gallwch fwrw golwg arni yma. 
 
Cam 2: Ymgysylltu gyda chydweithwyr ynglŷn â gwywiad yr onnen a'r angen am 
gynllun 

Unwaith caiff data coed lleol ei gasglu a’i ddefnyddio er mwyn diweddaru modelau ariannol (gwelwch Flwch 2 ar 
dudalen 21), dylid trefnu cyfarfod(ydd) rhwng gwahanol fudiadau ynghylch gwywiad yr onnen er mwyn hysbysu’r 

gweithwyr a rheolwyr am y materion. Gwelwch Flwch 8 gan Swydd Gaerlŷr. 
 

BLWCH 8 Ymgysylltiad Cyngor Swydd Gaerlŷr gyda chydweithwyr  
 

Yn ystod haf 2017, bu i Dîm Rheoli Adrannol  yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Swydd Gaerlŷr ddwyn i ystyriaeth 
gwywiad yr onnen a’r goblygiadau ynghlwm. Bu cynrychiolwyr o’r Adran Gyllid, Gwasanaethau Eiddo, yr Adran 
Yswiriant, yr Uned Trawsnewid a’r Adran Adnoddau Dynol yn bresennol hefyd er mwyn dysgu am y goblygiadau 

ehangach i’r Cyngor. O ganlyniad i’r cyfarfod, cafodd gwywiad yr onnen ei drosglwyddo i’r Tîm Rheoli Corfforaethol 

a’i ychwanegu at gofrestr risg corfforaethol y Cyngor. Cafodd tîm prosiect gydag aelodau o wahanol adrannau ei 
sefydlu er mwyn datblygu sut bydd y Cyngor yn ymateb i wywiad yr onnen.    
 

Bu i’r tîm gyhoeddi eu Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen ym mis Gorffennaf 2018 (gwelwch y Cynllun), gyda 

dros £5 miliwn wedi’i neilltuo i ymdrin â gwywiad yr onnen yn y sir. Cafodd y Cynllun ei gymeradwyo mewn cyfarfod 
Cyngor llawn ym mis Gorffennaf 2018 ac mae recordiad ar YouTube (eitem ar wywiad yr onnen yn cychwyn ar 1 awr 
35 munud). 
 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Example%207c%20Norfolk%20NCC%20Highway_Inspection_FlowchartV4_1.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Leicester%20Ash%20Die%20Back%20Action%20Plan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XXywBn5dUZM
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Gwywiad yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu  
Diben yr ymgysylltu hyn ydy ceisio am gefnogaeth reolaethol i gynhyrchu’r Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen a 
mynd rhagddi gyda cham nesaf y broses – datblygu’r Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen ei hun.  
Yn ystod y cyfarfodydd hyn, bydd angen ichi fwrw golwg ar y risgiau cyfundrefnol ar dudalen 15 ynghylch effeithiau 
iechyd a diogelwch, economaidd, amgylcheddol ac effeithiau i’r enw da. Wrth drafod gyda Chyfarwyddwyr 
Awdurdodau Lleol yn ystod cyfnod datblygu’r Pecyn Cymorth hwn, bu pryderon ynghylch effeithiau gwywiad yr 
onnen amrywio rhwng mudiadau, ond y pryderon mwyaf cyson oedd: 
 
1. Effaith ar iechyd a diogelwch 
• Marwolaethau neu anafiadau posib yn sgil damweiniau yn ymwneud gyda gwywiad yr onnen  
• Mwy o broblemau iechyd a diogelwch yn sgil llai o goed ynn ar y ffyrdd, ar dir wedi’i feddiannu neu ei reoli fel 
parciau gwledig, ystadau tai, ysgolion, llwybrau beicio, llwybrau meirch a llwybrau cerdded  
 
2. Effaith ar yr economi 
• Mwy o gyfrifoldebau yn sgil marwolaethau neu anafiadau o ganlyniad i ddamweiniau yn ymwneud gyda gwywiad yr 
onnen  

• Lefelau staff annigonol i ymgymryd â’r gwaith gofynnol gan achosi costau uwch i recriwtio a chadw’r staff  
angenrheidiol  
• Mwy o gostau uniongyrchol ac anuniongyrchol yn sgil gwywiad yr onnen fel mwy o staff, gweithrediadau rheoli 
ychwanegol a’r effaith posib ar wasanaethau a chyllidebau eraill  
 
3. Niwed i'r enw da 
• Risgiau gwleidyddol ac i’r enw da yn sgil sylw negyddol yn y wasg a/neu feirniadaeth gyhoeddus o’r gwaith i reoli 
gwywiad yr onnen  
• Perthnasau gyda phwysau posib gyda thirfeddianwyr a rheolwyr wrth i wywiad yr onnen ledaenu a bod mwy o 
gostau i’r perchnogion preifat  
 
4. Effaith ar yr amgylchedd 
• Newidiadau i’r dirwedd gan effeithio ar dwristiaeth a chyfleoedd adloniant.  

Gwywiad yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu  
Yn dilyn y cyfarfod hwn, mae’n bosib y bydd angen ichi wneud y canlynol hefyd: 
• ceisio am gefnogaeth wleidyddol ar gyfer y Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen  
• penodi hyrwyddwr neu eiriolwr Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen, sef Cynghorydd, Cadeirydd Pwyllgor 
neu Arweinydd Cyngor, Cyfarwyddwr neu uwch reolwr os yn bosib.   
 
Bu inni ganfod, wrth ddatblygu’r pecyn cymorth hwn, ei fod yn help mawr i fanteisio ar gefnogaeth gwleidyddol mor 

fuan â phosib wrth i fudiadau fynd ati i lunio cynlluniau yn ymwneud â gwywiad yr onnen. Mae’r gefnogaeth 
wleidyddol hon fel arfer yn hanfodol er mwyn gofalu bod modd manteisio ar adnoddau ac amser y swyddog. Felly, 
bydd angen ichi gynnig crynodeb digonol i wleidyddion lleol ynghylch gwywiad yr onnen. Gwelwch adroddiad 
Pwyllgor Cyngor Sir Norfolk ynghylch gwywiad yr onnen, wedi’i ddyddio Medi 2016, Hydref 2016, a Thachwedd 
2017. 
 
Mae’n bosib y bydd angen ichi fabwysiadu’r Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen yn ffurfiol hefyd, gall olygu’r 
canlynol: 

• derbyn cadarnhad gan y Cabinet neu’r Pwyllgor perthnasol  

• cyhoeddi’r cynllun ar wefan y Cyngor  

• cyfuno’r cynllun gyda dogfennau polisi eraill y Cyngor neu gyfeirio at y cynllun ynddyn nhw e.e. Cynlluniau 

Bioamrywiaeth Lleol neu Gynlluniau yn ymwneud â’r Dirwedd  

• datblygu unrhyw fframweithiau neu Ddogfennau Cynllunio Atodol. 
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Cam 3: Creu Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen 
Unwaith y bydd cefnogaeth rheoli er mwyn llunio Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen, bydd angen i fudiadau 
neilltuo amser staff a/neu adnoddau er mwyn datblygu’r Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen. I’ch helpu chi gyda 
llunio’r Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen, bu inni gynhyrchu templed gallwch ei lawr lwytho yma gydag 
awgrymiadau o ran y strwythur a’r cynnwys. Yna, gall pob mudiad fynd ati i addasu’r templed fel sy’n briodol.   

Gwywiad yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu  
CYDRANNAU I'W HARGYMELL MEWN CYNLLUN GWEITHREDU GWYWIAD YR ONNEN 
Bydd union natur y Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen yn dibynnu ar anghenion y mudiad a’r trafferthion maen 
nhw’n eu hwynebu. Wrth i fudiadau fynd ati i gynhyrchu mwy o Gynlluniau, caiff y cynllun templed ei goethi. Dyma 
grynodeb o’r rhannau isod:   

• Crynodeb Gweithredol o’r Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen  

• Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen: blaenoriaethau, deilliannau ac allbynnau  

• Gwybodaeth am wywiad yr onnen: bioleg, ymlediad a’r effaith dichonol  

• Buddion coed a choetiroedd ynn  

• Cyngor rheoli: opsiynau ar gyfer rheoli gwywiad yr onnen  

• Effeithiau dichonol yn sgil gwywiad yr onnen yn eich ardal, fel i:  
-- Y dirwedd a bioamrywiaeth  
-- Tirfeddianwyr lleol, rheolwyr tir a pherchnogion cartrefi  
-- Mudiadau gwasanaethau cyhoeddus ac isadeiledd lleol  

• Adfer wedi effeithiau gwywiad yr onnen  
– ail-ddatblygu coedwigoedd gwydn 

• Effeithiau posib gwywiad yr onnen ar waith eich mudiad a mudiadau eraill yn eich ardal  
-- Effaith ar iechyd a diogelwch 
-- Effaith ar yr economi 
-- Niwed i'r enw da  
-- Effaith ar yr amgylchedd 
 

• Mae’r Cynllun Cyflwyno yn ymwneud â: gweithrediadau blaenoriaethol, amcan gostau, prif bartneriaid darparu 

a datblygu gweithdrefnau newydd yn ymwneud â rheoli coed, er enghraifft defnydd o siswrn torri coed.  

  

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Template%20Ash%20Dieback%20Action%20Plan%201.doc
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Template%20Ash%20Dieback%20Action%20Plan%201.doc
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Cam 4: Sefydlu grŵp gweithredu'r cynllun yn fewnol a/neu yn allanol 
Unwaith caiff y cynllun ei ddatblygu a’i gymeradwyo, bydd angen ichi sefydlu grŵp llywio mewnol a/neu allanol i fynd 

ati i weithredu’r Cynllun. Gallwch wneud hyn drwy sefydlu grŵp gwaith newydd (gwelwch Flwch 9). 
 

BLWCH 9 Fforwm Gwydnwch Devon ynghylch Gwywiad yr 
Onnen  
 

Yn dilyn cyhoeddiad Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen Devon, cafodd Fforwm Gwydnwch Devon ynghylch Gwywiad 
yr Onnen ei sefydlu er mwyn goruchwylio rhoi’r cynllun ar waith. Dyma amcanion y fforwm:  
 

• Cynnig gweithdrefn gryfach gyda mynd i’r afael â gwywiad yr onnen  

• Cynnig cysondeb 

• Osgoi dyblygu / adnoddau yn mynd i wastraff  

• Gofalu bod gwybodaeth yn cael ei rannu’n well gyda holl rhanddeiliaid gwywiad yr onnen. 

Yn dilyn y cyfarfod cyntaf ym mis Gorffennaf 2016, cafodd amcanion y grŵp eu cytuno. 
 
Cafodd Is-grwpiau eu sefydlu i weithredu ar y cyd ar y meysydd canlynol: 
 
• Rheoli Risg Gwywiad yr Onnen  

• Lleihau Effaith Amgylcheddol Gwywiad yr Onnen  

• Cyfathrebu. 

Cafodd brand adnabyddus ei ddatblygu fel ei fod yn ymddangos bod unrhyw gyfathrebu gyda rhanddeiliaid yn deillio o 
ffynhonnell unedig. Cafodd y pennawd llythyr ei gymeradwyo ym mis Hydref 2016 er mwyn i aelodau’r Fforwm fedru 
cyfathrebu gyda rhanddeiliaid allanol.  
 
Yn sgil datblygu Fforwm Gwydnwch Devon ynghylch Gwywiad yr Onnen, cafodd gweithdrefn ar y cyd ei hwyluso er mwyn 
rheoli gwywiad yr onnen yn Devon. Bu i hyn sicrhau fod y paratoadau er mwyn mynd i’r afael gyda gwywiad yr onnen yn 
gyson rhwng asiantaethau gan osgoi unrhyw waith wedi’i ddyblygu neu adnoddau’n mynd i wastraff.  
 
Bu i Devon fwrw golwg ar effaith hirdymor gwywiad yr onnen ar y sir a bu iddyn nhw gyflwyno cynllun amnewid tri o goed 

ynn yn lle un, gan blannu tair coeden am bob un coeden hŷn.  
 

Dyma’r adnoddau bu i’r grŵp eu llunio: 
• Canllaw ar gyfer gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd wrth fynd i’r afael gyda gwywiad yr onnen 
• Strwythur gwefan gwywiad yr onnen  
 

Ymysg aelodau’r fforwm mae’r canlynol: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Devon, Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth 

Devon, Cyngor Sir Devon, Cyngor Dosbarth Dwyrain Devon, Cyngor Dosbarth Gogledd Devon, Cyngor Sir Plymouth, Cyngor 

Dosbarth Teignbridge, Cyngor Torbay, Cymdeithas Meddianwyr Tir Gwledig, FWAG SW, Grŵp Gwrychoedd Devon, 

Gwarchodfa Bïosffer Gogledd Devon, Gwasanaeth Arfordiroedd a Chefn Gwlad Torbay, Lloegr Naturiol, Mynwentydd Byw 

Devon, Network Rail, Parc Cenedlaethol Dartmoor, Parc Cenedlaethol Exmoor, Priffyrdd Devon, Priffyrdd Kier ar gyfer HE, 

RSPB, Treeconomics, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, Western Power Distribution, Y Comisiwn Coedwigaeth, Y Cyngor 

Coed, Y Gymdeithas Goedyddiaeth, Ymddiriedolaeth Natur Devon, Ystadau Clinton Devon, Yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol, Yr Ymddiriedolaeth Coetiroedd 

Gwywiad  
yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu  

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/3%20Protected%20species%20guidance%2C%20DADBRF%2C%20Oct%202018.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/DADBRF%20Proposed%20Web%20Site%20Structure.pdf
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CYNLLUNIAU GWYWIAD YR ONNEN PRESENNOL AWDURDODAU LLEOL  
Hyd y gwyddwn ni, mae fersiynau o’r Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen wedi’u datblygu yn y siroedd canlynol : 

Devon, Caint, Caerlŷr, Dwyrain Sussex, Gorllewin Sussex, Dwyrain Lindsey a Test Valley. Caiff cynlluniau gweithredu 
hefyd eu datblygu yn Norfolk, Cernyw a Suffolk. Wrth i fwyfwy o gynlluniau gael eu cyhoeddi, byddwn yn ehangu’r 
adran hon.  
 
RHAN 3: SUT MAE MYND I’R AFAEL GYDAG AC YMATEB I WYWIAD 
YR ONNEN   
 
Unwaith caiff Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen (ADAP) ei ddatblygu, 

bydd yn rhaid ymdrin â chyfnod gweithredu Ffigwr 1 (tudalen 7), er mwyn 
ymateb i wywiad yr onnen. Felly bydd angen canolbwyntio ar weithredu 

(e.e. torri coed) i fynd i’r afael â’r problemau yn sgil gwywiad yr onnen. 

 
Yn ystod y cyfnod hwn o wywiad yr onnen, (gwelwch Ffigwr 1), sy’n debygol o bara am flynyddoedd maith, bydd 
opsiynau rheoli penodol yn newid a chaiff ymarfer gorau ei ddatblygu a’i addasu. Byddwn yn rhannu enghreifftiau 
diweddar ac ymarfer gorau wedi’i ddatblygu trwy’r pecyn cymorth hwn. Rydym yn annog unrhyw fudiad i gysylltu 
gyda ni er mwyn cynnig adborth neu enghreifftiau o ymarferion amgen.  
 
 

CAM GWEITHREDU 1 - DATBLYGU CYNLLUN CYFATHREBU I GYNULLEIDFAOEDD MEWNOL AC ALLANOL 
Mae angen i ystod eang o randdeiliaid mewnol ac allanol fod ynghlwm er mwyn mynd i’r afael â gwywiad yr onnen 
yn effeithiol. Bydd cynllun cyfathrebu yn gofalu fod modd i’r holl bartneriaid fanteisio ar yr wybodaeth angenrheidiol 
i fedru gweithredu’n effeithiol. Fe ddylai’ch cynllun cyfathrebu adnabod yr holl randdeiliaid mewnol ac allanol, beth 

sydd angen iddyn nhw ei wybod a sut byddwch yn eu hysbysu. Bu i Grŵp Gwydnwch Tirwedd ac Ecolegol (LERG) 
Fforwm Gwydnwch Devon ynghylch Gwywiad yr Onnen ddatblygu strategaeth cyfathrebu sy’n adnabod sut dylai 

gwahanol fudiadau partner gyfathrebu gyda rhanddeiliaid perthnasol wrth ymwneud â rhannau allweddol yr ymateb. 
Fe ddylen nhw drafod sut i adnabod ac ymateb i wywiad yr onnen i ysbrydoli’r gymuned ehangach i weithredu, i 
ddatblygu dealltwriaeth o’r clefyd drwy rannu gwybodaeth. Gallwch fwrw golwg ar y ddogfen yma. 

Gwywiad yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu  
CAM GWEITHREDU 2 - DEALL COLLED YR ONNEN A BIOAMRYWIAETH  
Mae coed ynn yn cefnogi nifer sylweddol o rywogaethau eraill. Cafodd rhestr o 955 o rywogaethau sy’n defnyddio’r 
onnen ei lunio, lle mae 45 yn defnyddio’r onnen yn unig, h.y. maen nhw ond yn ymddangos ar goed onn mae’n debyg 
ac mae 62 yn dra chysylltiedig gyda’r onnen (anaml iawn byddan nhw’n ymddangos ar goed eraill heblaw’r onnen. 
Gallwch fwrw golwg ar y rhestr o’r rhywogaethau hyn ar daenlen Excel o’r enw AshEcol sydd ar gael yma:  
 
NECR151 rhifyn 1 – Taenlen o fioamrywiaeth sy’n gysylltiedig gyda’r onnen. 
Os ydy rhywogaeth prin yn defnyddio unrhyw goed eraill ar wahân i’r onnen, yna mae’n bosib bydd ei boblogaeth yn 
gostwng os bydd y nifer o goed ynn yn gostwng. Fodd bynnag, mae’n bosib fod modd parhau i gefnogi poblogaethau 
rhywogaethau sy’n defnyddio coed eraill yn ogystal â’r onnen. Bu asesiad ar bob un o’r 995 rhywogaeth sy’n 
ymwneud â’r onnen ac a fydden nhw’n defnyddio un o’r 48 math o goed eraill ai pheidio. Mae’r wybodaeth hefyd ar 
gael ar AshEcol. Er mwyn helpu rheolwyr coetir coed ynn, cafodd gweithdrefn 5 cam ei ddatblygu i’w helpu i adnabod 
sut i newid dulliau rheoli eu coetir er mwyn cefnogi bioamrywiaeth cysylltiedig â’r onnen pe bai’r nifer o goed ynn yn 
gostwng.   
 
Mae’r weithdrefn 5 cam hwn ar gael yma: NECR151 rhifyn 1 – Taenlen ar fioamrywiaeth sy’n gysylltiedig â’r onnen : 
cyfarwyddiadau. 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Devon-ash-dieback-action-plan-February-2016.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Kent%20Local%20Action%20Plan%20Part%20A.pdf
http://politics.leics.gov.uk/documents/s138891/Ash%20Die%20Back%20Action%20Plan.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/LERG%20comms%20strategy%2C%2010%20Sept%202018.docx
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6088935683915776
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6088935683915776
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Bu i 15 safle astudiaeth achos ledled Prydain roi’r weithdrefn ar waith. Mae modd lawr lwytho pob astudiaeth achos 
yma. 

Gwywiad yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu  
CAM GWEITHREDU 3 - DATBLYGU SAFLE CYFFREDIN I WYWIAD YR ONNEN AC YMARFERION 
CYFREITHIOL PRESENNOL  
Mae sawl Awdurdod Lleol ac asiantaethau eraill yn dymuno datblygu dull ar y cyd o fynd i’r afael gyda gwywiad yr 
onnen, er mwyn gofalu caiff ‘ymarfer gorau’ ei rannu a’i weithredu. Bu i grŵp Swyddogion Coed Caint baratoi papur 
sy’n ymdrin â gwaith ar y cyd swyddogion coed Caint yn ymwneud â gwywiad yr onnen. Bu iddyn nhw ddangos ei fod 
yn bosib cynnal gwaith ar y cyd mewn sir ac mae hyn yn sail ar gyfer trafodaeth gyda grwpiau Awdurdodau Lleol 
eraill. Gallwch lawr lwytho’r ddogfen gyflawn yma. 
 

CAM GWEITHREDU 4 - RHEOLI GWYWIAD YR ONNEN MEWN MANNAU Â RISG UCHEL 
Fel rhan o waith Fforwm Gwydnwch Devon ynghylch Gwywiad yr Onnen, cafodd model ei ddatblygu o’r opsiynau 
rheoli ar gyfer coed ynn mewn mannau â risg uchel wedi’u heffeithio gan wywiad yr onnen. Mae’r model yn 
ymwneud â’r pedwar Dosbarth Iechyd yr Onnen (wedi’u crybwyll ym Mlwch 5) ac ymatebion rheoli arfaethedig 
Devon i bob un. Gallwch ei lawr lwytho yma. 
 

CAM GWEITHREDU 5 – PAMFFLED A CHANLLAW/PECYN CYMORTH BIO-DIOGELWCH  
Wrth i wywiad yr onnen ledaenu yng Nghaint (gwelwch Ffigwr 7) a Suffolk (gwelwch Ffigwr 8), cafodd canllaw i’r 
cyhoedd ei ddatblygu. Mae’r ddwy ddogfen hyn yn enghreifftiau o ddeunyddiau wedi’u cynhyrchu i gymunedau 
ynghylch gwywiad yr onnen. Dylid datgan cafodd y pamffledi hyn eu cynhyrchu ar gychwyn cyfnod gwywiad yr onnen 
ac mae’n bosib fod gwybodaeth ac argymhellion wedi newid wrth inni ddysgu mwy am wywiad yr onnen. Hefyd, bu 
i’r Comisiwn Coedwigaeth gynhyrchu mwy o gyfarwyddyd ar reoli gwywiad yr onnen mewn coetiroedd.  
 

       
Ffigwr 7: Pecyn cymorth Gwywiad yr   Ffigwr 8: Pecyn Cymorth Gwywiad yr Onnen Caint  
Onnen Suffolk   
 

 
CAM GWEITHREDU 6 - CYNNIG COFNOD O'R DIRYWIAD MEWN COED YNN  
Yn Swydd Henffordd, bu i’r Cyngor Coed gynnal cynllun prawf gyda Wardeiniaid Coed lleol er mwyn datblygu dull i 
gofnodi a monitro dirywiad coed ynn unigol. Gan fod goblygiadau rheoli amlwg yn sgil y cyflymder newid rhwng 
Dosbarthiadau Iechyd, mae hyn yn faes gwaith y mae’r Cyngor Coed yn dal i’w ddatblygu gyda  
Fera Science Ltd. 
 
Mae’r ddwy ddogfen hyn yn ymdrin â’r weithdrefn sydd wedi’i ddatblygu yn Swydd Henffordd: 
• Llythyr bras o arolwg Swydd Henffordd  

• Ffurflen Gofnodi Arolwg Swydd Henffordd  

Os hoffai eich awdurdod/asiantaeth wybod mwy am hyn, mae croeso ichi gysylltu gyda 
Jon.Stokes@treecouncil.org.uk. 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5273931279761408
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Kent%20KTOG%20Ash%20Dieback%20toolkit%20-%20Final.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Devon%20ADB%20Canopy%20Loss%20to%20Risk%20Likelihood%20to%20Action%20Req%20ver%20at%2019%2007%202017_1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741800/ON046.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Suffolk%20Action%20Kit%20_1.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Kent%20Public%20Guidance_1.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Suffolk%20Action%20Kit%20_1.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/6%20Herefordshire%20KLASH%20Survey%20notes%202017.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/7%20Herefordshire%20Volunteer%20Ash%20survey%20form%20blank%5B1%5D.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Suffolk%20Action%20Kit%20_1.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Kent%20Public%20Guidance_1.pdf
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CAM GWEITHREDU 7 - CLIRIO'R BRIFFORDD 
Yn Devon, cafodd y dasg ar y cyd i dorri coed ar y priffyrdd cyntaf ei gynnal ger Bickleigh yn sgil gwywiad yr onnen yn 
ystod Chwefror 2018. Dros gyfnod o dridiau, cafodd 60 o goed ynn eu torri oherwydd pryderon diogelwch yn sgil 
gwywiad yr onnen yn yr ardal. Yn ystod y dasg, bu i hyd at naw triniwr coed gydweithio a rhaid oedd cau nifer 
sylweddol o ffyrdd yn ystod y gwaith.  At hyn, bu i’r trinwyr coed gynnig torri coed y perchnogion preifat gyferbyn â’r 
ffordd am gost . Gallwch fwrw golwg ar gyflwyniad gan y Rheolwr Gweithrediadau ar y Priffyrdd ynghylch ‘Rheoli 
Coed Devon yn ymarferol’ yma gyda manylion o’r gwersi wedi’u dysgu ar sleid 16. 

Gwywiad yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu 44n 2 | Y Pecyn Cymorth 

RHAN 4: ADFER AC ADDASU 
 

Diben y cyfnod adfer ydy i greu coed-wedd sy’n medru gwrthsefyll unrhyw 
broblemau gyda phlâu a chlefydau yn y dyfodol. Wrth i wywiad yr onnen 
ddatblygu, bydd angen datblygu ymateb tactegol i’r Cyfnod Gweithredu 
(Ffigwr 1 ar Dudalen 7) ond hefyd ymateb strategol i broblemau ehangach 
yn ymwneud â’r goed-wedd yn ystod y cyfnod addasu ac adfer.  

 
Dylai’r cynllunio strategol lleol ymwneud â’r cysyniadau wedi’u crybwyll yn Strategaeth Gwydnwch Iechyd Coed 
Defra (wedi’i gyhoeddi ym mis Mai 2018). Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar gyflawni tri deilliant er mwyn 
datblygu hydwythedd – (1) gwydnwch, (2) ymateb ac adfer, a (3) addasu. Mae’r strategaeth yn gosod cynlluniau er 
mwyn lleihau’r risg o beryglon plâu a chlefydau a chryfhau gwydnwch ein coed i fedru gwrthsefyll peryglon. Mae’n 
pwysleisio ar weithio i wella maint, cyflwr, amrywiaeth a chysylltedd ein coed a choedwigoedd. Hefyd mae pwyslais 
ar warchod y coed yn well er mwyn lleihau’r risg o beryglon newydd yn ymddangos. Mae’r strategaeth yn hyrwyddo 
pedwar nod amgylcheddol er mwyn datblygu gwydnwch: 

 
 
Mae’r rhain yn drafferthion sy’n berthnasol ar lefel cenedlaethol a lleol. Wrth i wywiad yr onnen ledaenu, bydd yn 
dod yn fwyfwy pwysig i reolwyr coed ddatblygu strategaeth goed lleol ar gyfer eu coed-wedd yn y dyfodol.  
 
Fodd bynnag, bu i arolwg yn 2016 o 181 o weithwyr coed proffesiynol (ymchwil Defra i ofalu bod Iechyd Coed wedi’i 
Ddiogelu’n gadarn at y Dyfodol) a wnaeth reoli oddeutu naw miliwn o goed ar y cyd, ganfod nad oedd bron i hanner 
yr ymatebwyr yn meddu ar strategaeth goed. Dengys mai Awdurdodau Lleol oedd y lleiaf tebygol i feddu ar 
strategaeth goed (dim ond 38%). BU i’r arolwg hefyd ddynodi er pan gaiff Strategaeth Goed ei datblygu gan 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/1%20Devon%20ADB%20Masterclass%20Final%20260918.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/tree-health-resilience-strategy-2018


31 
 

Awdurdodau Lleol, a wnaeth reoli dau draean o’r naw miliwn o goed, dydy 29% heb eu hadolygu yn ystod y tair 
blynedd diwethaf a dydy 17% heb eu hadolygu o gwbl.      
 
Mae’r diffyg Strategaeth Goed gyfredol fel arfer yn sgil diffyg cyllideb i greu un, neu ddiffyg penderfyniad 
cyfundrefnol. Dengys canfyddiadau yn ystod datblygu’r Pecyn Cymorth hwn yr oedd yn rhaid i fudiadau sy’n mynd i’r 
afael â gwywiad yr onnen ddatblygu/coethi Strategaethau Coed blaenorol. Roedd yn rhaid datblygu’r strategaethau i  
fod yn rhagweithiol wrth reoli gwywiad yr onnen, yn enwedig mewn perthynas â chynlluniau ar gyfer y cyfnod Adfer. 
Mae hyn yn faes gwaith sy’n prysur newid y mae’r Cyngor Coed yn ei ymchwilio ymhellach.   

 
PARATOI A DATBLYGU STRATEGAETH GOED  

Yng Nghaint, Suffolk a Norfolk,bu angen llunio strategaeth goed yn sgil gwywiad yr onnen – hyn er mwyn ystyried 
penderfyniadau yn y cyd-destun ehangach o ran dyfodol y dirwedd / coed-wedd. Yng Nghaint, cafodd datblygiad 
strategaeth goed ei gynnwys yn nrafft cyntaf y Cynllun Gweithredu Gwywiad yr Onnen (ADAP) –gwelwch yma a 
Blwch 10. 
 

BLWCH 10 Datblygiad Strategaeth Goed Caint  
 
Yn 2016 bu gwaith cwmpasu rhagbaratoawl ar gyfer Strategaeth Goed Caint, sydd erbyn hyn wedi’i ffurfioli fel 
gweithred gymeradwy yng Nghynllun Gweithredu aml-asiantaeth Amgylchedd Caint 2017. Erbyn hyn, Fforwm 
Gwydnwch Caint, Grŵp Cydlynu Strategol ynghylch Gwywiad yr Onnen sy’n gyfrifol yn bennaf dros gynnig y 
strategaeth goed o fewn y Cynllun Gweithredu. Cafodd fframwaith ar gyfer Strategaeth Goed Caint ei gymeradwyo a 
chafodd data sylfaenol ei gasglu (2017). Mae disgwyl y bydd y ddogfen derfynol wedi’i chwblhau yn ystod blwyddyn 
ariannol 2019/20. Bydd y Strategaeth Goed yn cynnig y canlynol:   
 
• Cynllun penodedig ac adnodd ar gyfer cynllunwyr, rheolwyr tir a rhanddeiliaid eraill y sector cyhoeddus, preifat 
gwirfoddol i ehangu’r ardal goed a choetiroedd y mae Caint yn gyfrifol amdani  
 
• Mwy o ddealltwriaeth a defnydd o wasanaethau amgylcheddol coed a choetiroedd.  
 
Mae disgwyl caiff y ddogfen ei mabwysiadu fel Dogfen Cynllunio Atodol yn cynnig mwy o fanylion am y polisïau yn y 
polisi cynllunio lleol cyfredol. 
 

Gwywiad yr Onnen: Pecyn Cymorth Cynllun Gweithredu  
Pan ddechreuodd goed ynn wywo yn Suffolk yn 2012, bu i’r Cyngor Sir gynhyrchu papur Cabinet anffurfiol i amlygu’r 
risgiau economaidd, amgylcheddol ac i ddiogelwch y cyhoedd posib yn sgil Chalara. Yna, bu i’r Cyngor sylweddoli fod 
gwywiad yr onnen yn amlygu’r angen am bolisi coed gwlad gyfan i’w fabwysiadu gan Sir Suffolk ynghyd â’r cyffiniau 
a’r bwrdeistrefi. Ers gaeaf 2018, mae Polisi Coed Suffolk yn ei gyfnod ymgynghori ac y gobaith ydy caiff Polisi Coed 
Suffolk ei gyflwyno gerbron y Cabinet er mwyn iddyn nhw wneud penderfyniad yn 2019.  
 

STRATEGAETH ADFER 
Wrth i effeithiau ar led gwywiad yr onnen wneud difrod mawr, yn ogystal â thactegau tymor byr sy’n ymdrin â cholli 
coed ynn, bydd yn hanfodol dwyn i ystyriaeth cynlluniau adfer tymor hirach. Hefyd bydd angen dwyn i ystyriaeth sut i 
ddiogelu coed-weddau gwerthfawr Prydain ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bydd angen plannu gwydn a meddwl yn 
weledigaethol ynghyd â Chynlluniau Gweithredu er mwyn mynd i’r afael â’r bygythiadau uniongyrchol i bob 
cymuned.  
 
Yn Devon, bu i is-grŵp y Fforwm Gwydnwch ar y Tirwedd a Hydwythedd Ecolegol gynnal adolygiad o goed onn yn 
nhirwedd Devon. Bu i’r is-grŵp hefyd fynd ati i ddatblygu negeseuon ac egwyddorion allweddol yn ymwneud â’r 
dirwedd, byd natur a chynnal a chadw’r cyfalaf naturiol ac adfer.   
 

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Kent%20Local%20Action%20Plan%20Part%20A.pdf
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Maen nhw’n datgan bod “peryg i’r onnen, oherwydd ei helaethrwydd llwyr, effeithio’n sylweddol ar ansawdd y 
dirwedd, ar y bywyd gwyllt sy’n dibynnu ar goed, ar gyfaint y dŵr ffo yn sgil storm ac ar dymereddau trefi a 
dinasoedd yn ystod yr haf pe bai’n gwywo’n gyfan gwbl.  Bydd ei wywiad hefyd yn effeithio ar gyfansoddiad y pridd, 
cymunedau cennau’r coed arbenigol a chynnyrch coed llydanddail mewn coetiroedd.” 
 
Bu iddyn nhw ddatblygu wyth egwyddor allweddol er mwyn ail-blannu coed ynn: 

 
1. Ewch ati i weithredu ar unwaith i leihau effaith gwywiad yr onnen ar y dirwedd – ewch ati i blannu coed newydd 
a gofalu am goed presennol yn well.  

2. Defnyddiwch y fformiwla 3/2/1/: o leiaf 3 coeden newydd os bydd un goeden sylweddol yn gwywo, 2 am 
goeden ganolig ac 1 am goeden fach.  

3. Hyrwyddo adfywio naturiol pan fo’n bosib, yn enwedig mewn coetiroedd.  

4. Tyfu’r coed priodol yn y mannau priodol yn y dulliau cywir ac ôl-ofalu amdanyn nhw’n gywir.  

5. Plannu ystod eang o goed i ddatblygu tirwedd wydn. (Does dim modd i un rhywogaeth yn unig gymryd lle yr 
onnen. Fodd bynnag, mae aethnen, y wernen, y fasarnen fach, y fasarnwydden, y fedwen, y gerddinen a’r llwyfen 
sy’n gwrthsefyll y clefyd, yn ogystal â’r dderwen frodorol, yn meddu ar nodweddion tebyg.) 

6. Wrth ddewis rhywogaethau, ewch ati i ddwyn ystyriaeth ffactorau’r ardal fel pa goed sy’n nodweddiadol i’r 
ardal, y math o bridd, gofynion rheoli, pwysau lleol ac ati. 

7. Ar gyfer bywyd gwyllt, y dirwedd a thanwydd coed, dewiswch rywogaethau brodorol, neu’r rheiny sy’n 
gyffredin ar Ynysoedd Prydain fel y fasarnwydden, y goeden ellyg gwyllt, y goeden afalau bach sur neu’r helygen 
wen. Mewn mannau trefol, mae’n fwy derbyniol i ddefnyddio rhywogaethau o fannau eraill y byd.  

8. Lleihau’r risg o gyflwyno clefydau newydd gan blannu coed sy’n tarddu o ac wedi’u plannu (UKSG) ym Mhrydain.  

 
Bu i’r Fforwm hefyd gynhyrchu nifer o nodiadau canllaw defnyddiol gallwch fwrw golwg arnyn nhw isod:  
 

 
• Plannu Coed yn lle’r Onnen : dewis y coed priodol  

• Canllaw er mwyn gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd 

• Cynyddu hydwythedd coed-wedd Devon  

• Beth ydy buddion yr onnen? 
 
 
 
  

https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/4%20Replacing%20ash%20-%20appropriate%20tree%20selection%2C%20DADBRF%2C%20Dec%202018.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/3%20Protected%20species%20guidance%2C%20DADBRF%2C%20Oct%202018.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/2%20Increasing%20the%20resilience%20of%20Devon%20treescapes%20%2C%20DADBF%2C%20Sept%202018.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/5%20The%20many%20benefits%20of%20ash%20trees%2C%20DADBRF%2C%20Nov%202018_1.pdf
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3. Casgliadau 
 

Dim ond saith mlynedd wedi’i adnabyddiaeth swyddogol ym Mhrydain, bu i 
wywiad yr onnen ddechrau effeithio’n sylweddol ar goed-wedd y wlad. 
Fodd bynnag, mae’n dal yn rhy fuan i ddeall a fydd unrhyw goed yn medru 
gwrthsefyll y ffwng, y gwirionedd ydy mae’n debyg caiff 90% o’r 2 biliwn o 
goed ynn ym Mhrydain eu heintio yn y blynyddoedd nesaf.   
 
Mae’r risgiau posib i iechyd a diogelwch pobl ynghlwm â choed ynn meirw a heintus, ynghyd â’r effeithiau 
economaidd ac amgylcheddol sylweddol, yn golygu ei fod yn hanfodol derbyn nad oes modd i unrhyw un sy’n rheoli 
coed neu’r dirwedd fynd ati i drin gwywiad yr onnen ar sail ‘busnes fel arfer’. 
 
Fel cenedl, ni allwn ni fforddio bod yn oddefol a chaniatáu i wywiad yr onnen ddigwydd heb inni ei ystyried yn ofalus, 
ystyried ein gweledigaeth ac ymyrryd yn rhagweithiol. Mae gormod yn y fantol. Diben y pecyn cymorth pedwar rhan 
hwn ydy cynnig fframwaith Cynllun Gweithredu profedig a phwrpasol er mwyn mynd i’r afael â’r broblem.   
 
Mae’r Cyngor Coed yn credu fod gwywiad yr onnen yn gyfle i ddatblygu coed-weddau newydd gwydn ledled Prydain. 
Ar hyn o bryd, mae llai na un traean o Awdurdodau Lleol yn meddu ar strategaethau coed gweithredol. Fodd bynnag, 
bydd datblygu Fforymau Gwydnwch lle bydd mudiadau amgylcheddol a mudiadau coed lleol yn rhan ohonyn nhw, yn 
golygu bydd grwpiau priodol er mwyn cefnogi Awdurdodau Lleol i ddatblygu strategaethau coed manwl unwaith y 
bydd yr ymateb i wywiad yr onnen ar waith. Mae rhwydwaith Wardeiniaid Coed gwirfoddol y Cyngor Coed hefyd yn 
help i swyddogion coed Awdurdodau Lleol i fynd ati i fonitro ac ail-blannu yn ystod y blynyddoedd nesaf.   
 
Bydd cyfathrebu, cydweithio ac ymwneud yn weithredol gyda chymunedau yn annatod i lwyddiant y gwaith rheoli 
gwywiad yr onnen. Rydym yn credu dylid meithrin ac annog adnodd gwerthfawr gan y Fforymau Gwydnwch newydd  

a’r Wardeiniaid Coed, er mwyn mynd i’r afael â heriau gwywiad yr onnen a chydweithio er mwyn datblygu 
strategaethau coed ar gyfer y dyfodol.  
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4. Diolchiadau, nawdd ac ymwadiad 
 
Mae’r adroddiad hwn wedi’i ddatblygu a’i gyhoeddi gan y Cyngor Coed a  Fera Science Ltd, ond buasai wedi bod yn 
amhosib heb gyfraniad sawl Awdurdod Lleol ac asiantaethau eraill. 
 
Hoffai’r Cyngor Coed ddiolch i’r holl bobl wnaeth roi o’u hamser i gyfrannu ffeithiau, ffigyrau a barnau. 

 
Ymysg y bobl hyn mae staff ac aelodau gwirfoddol y mudiadau a chynghorau canlynol: 
 
• Fforwm Gwydnwch Gwywiad yr Onnen Devon  

• Grŵp Gwrychoedd Devon  
• Cyngor Sir Dyfnaint 
• Cyngor Bwrdeistref Fareham  
• Fera Science Ltd (Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd) 
• Y Comisiwn Coedwigaeth 
• Ymchwil y Goedwig  

• Grŵp Swyddogion Coed Hampshire  
• Canolfan Cofnodion Biolegol Swydd Henffordd  
• Cyngor Swydd Henffordd 
• Cyngor Sir Caint 

• Grŵp Swyddogion Coed Caint  

• Cyngor Swydd Gaerlŷr  
• Cyngor Sir Norfolk  
• Cyngor Sir Suffolk  
• Fforwm Gwydnwch Sussex  
• Cyngor Sir Gorllewin Sussex  

• Grŵp Swyddogion Coed Gorllewin Sussex  
 
Mae’r adroddiad wedi’i lunio ar y cyd â Fera Science Ltd ac yn sgill cyllid gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 
Gwledig.  
 
Mae data’r ddogfen hon yn farn yr awdur a chyfranwyr yn unig. Mae’r Pecyn Cymorth yn adnodd caiff ei ddatblygu’n 
barhaus a dydy’r awduron ddim yn cymryd cyfrifoldeb dros unrhyw golled yn sgil pobl yn dibynnu ar y cynnwys. I 
weld detholiad o adnoddau gan y Cyngor Coed a rhai Awdurdodau Lleol, ewch i’n gwefan. 

 

 

 

 

 

https://www.treecouncil.org.uk/What-We-Do/Ash-Dieback
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5. Mwy o adnoddau ynghylch Gwywiad yr Onnen 
(yn nhrefn eu dyddiad cyhoedd) 

 
 
 

DADANSODDIAD RISG PLÂU AR GYFER HYMENOSCYPHUS PSEUDOALBIDUS 
(ANAMORPH CHALARA FRAXINEA) AR GYFER PRYDAIN A GWERINIAETH 
IWERDDON (MAI 2013) 
 
Wedi’i gyhoeddi gan y Comisiwn Coedwigaeth, dyma oedd yr adolygiad sylweddol cyntaf 
ynghylch gwywiad yr onnen a’r effeithiau posib. Sylwch: Fe gafodd ei gynhyrchu cyn 
cafodd enw’r ffwng ei newid i fod yn Hymenoscyphus fraxineus. Gallwch ei lawr lwytho 
yma.  
 
 
 
 
EFFAITH ECOLEGOL DICHONOL GWYWIAD YR ONNEN YM MHRYDAIN  (MEHEFIN 
2014) 
 
 
W 

Wedi’i gyhoeddi gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) (rhifyn. 483), mae hwn yn 

adroddiad technegol yn benodol i’r rheiny sy’n ymwneud â rheoli coed a choetiroedd er 
bioamrywiaeth a chadwraeth natur.  Bydd yr adroddiad yn werthfawr yn arbennig i’r 
rheiny sy’n dwyn i ystyriaeth opsiynau hirdymor ar gyfer datblygu gwydnwch mewn 
coetiroedd. Hefyd er mwyn annog addasu i gefnogi bioamrywiaeth yn ystod y newidiadau 
pan mae gwywiad yr onnen yn digwydd. Canllaw manwl a defnyddio i gyd-fynd gyda’r 
ymchwil, gallwch ei lawr lwytho yma. 

 
 

 
CHALARA MEWN COED SYDD DDIM MEWN COETIROEDD (CHWEFROR 2015) 
Adroddiad wedi’i gynhyrchu i Defra gan y Cyngor Coed yn crybwyll y trafferthion gall 
wywiad yr onnen eu hachosi mewn sefyllfaoedd y tu hwnt i goetiroedd.  
Gallwch ei lawr lwytho yma. 
 

 
 
 
 

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/forestry/treediseases/ashdiebackchalara/PestRisk290116.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/forestry/treediseases/ashdiebackchalara/PestRisk290116.pdf
http://archive.jncc.gov.uk/pdf/JNCC483_web.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Appendix%202%20-%20Ash%20Data.pdf
https://www.treecouncil.org.uk/Portals/0/Appendix%202%20-%20Ash%20Data.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/forestry/treediseases/ashdiebackchalara/PestRisk290116.pdf
http://archive.jncc.gov.uk/pdf/JNCC483_web.pdf
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GWYWIAD YR ONNEN EWROPEAIDD (FRAXINUS SPP.) – CANLYNIADAU A 
CHANLLAWIAU AR GYFER RHEOLAETH GYNALIADWY (2017) 
Wedi’i olygu gan Rimvydas Vasaitis a Rasmus Enderle, mae’r cyhoeddiad hwn yn grynodeb o 
ymchwil wedi’i gynnal fel rhan o’r prosiect FRAXBACK gyda chyllid Ewrop yn ymwneud gyda 
gwywiad yr onnen. Canllaw manwl a defnyddiol i gyd-fynd gyda’r ymchwil, gallwch ei lawr 
lwytho yma. 

 
 
 
 

 
NODYN GWEITHREDIADAU Y COMISIWN COEDWIGAETH 046: RHEOLI’R ONNEN 
(FRAXINUS EXCELSIOR) MEWN COETIROEDD YN DILYN GWYWIAD YR ONNEN 
(HYMENOSCYPHUS FRAXINEUS) (MEDI ‘18) 
Mae’r ddogfen hon yn cynnig cyngor ymarferol i unrhyw un sy’n gyfrifol am reoli’r onnen 
mewn coetiroedd. Bydd hefyd yn gyfeirnod er mwyn helpu arwain penderfyniadau cyson 

gan swyddogion y llywodraeth sy’n gweinyddu rheoliadau coedwigaeth yn ymwneud â 
choed a choetiroedd. Gallwch ei lawr lwytho yma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/mykopat/forskning/stenlid/dieback-of-european-ash.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/mykopat/forskning/stenlid/dieback-of-european-ash.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741800/ON046.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/mykopat/forskning/stenlid/dieback-of-european-ash.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741800/ON046.pdf
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