Casglu hadau coed
at eich defnydd eich hun
Cyflwyniad
Mae diddordeb cynyddol mewn casglu hadau coed gan grwpiau coetir cymunedol yng
Nghymru, i ddarparu ffynhonnell incwm fechan. Gwerthir yr hadau hyn, i'w tyfu mewn
meithrinfeydd bychain ar gyfer eu gwerthu yn y pen draw fel eginblanhigion neu
drawsblaniadau, neu'n syml i'w plannu ar gyfer creu coetir neu ailstocio. Mae gwybod
pryd, ymhle a sut i gasglu hadau yn gywir o goed gwyllt yn bwysig - os gwneir yn iawn
gall fod yn weithgarwch coetir cynhyrchiol, pleserus, ond os gwneir yn anghywir gall
arwain at gasglu hadau o ansawdd isel, stoc dyfu wael ac ymdrechion ofer. Efallai na
fydd hedyn newydd ei blannu yn aeddfedu yn goed llawn twf am gannoedd o
flynyddoedd felly mae'n werth oedi ar y cam cyntaf hwn i wneud pethau'n iawn, neu
fel arall mae'n bosib y bydd cenedlaethau'r dyfodol wedi'u siomi gyda'r canlyniadau!
Diben y canllaw byr hwn yw darparu rhestr wirio gryno ar sut i gasglu hadau o
ansawdd uchel yn gynaliadwy o goed brodorol a chyfeirio darllenwyr at ffynonellau
perthnasol o wybodaeth fanylach. Mae wedi'i anelu'n bennaf at reolwyr coetir sy'n
dymuno casglu hadau o'u hardal leol at eu defnydd eu hunain, a heb unrhyw fwriad i
werthu'r deunydd. Ceir y rhwymedigaethau cyfreithiol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno
gwerthu hadau a gesglir yn uniongyrchol, neu eu gwerthu ymlaen fel stoc dyfu, mewn
canllaw ar wahân: Rhwymedigaethau cyfreithiol wrth gasglu hadau coed yng
Nghymru.

Pam casglu?
Mae'n werth ystyried a yw'n well ceisio tyfu eich hadau eich hun, neu'n syml prynu eginblanhigion o
feithrinfa ddibynadwy. Gall meithrinfeydd coed masnachol ddarparu symiau mawr o goed o darddle
hysbys ac ansawdd uchel, yn aml am bris rhesymol iawn o ganlyniad i'r darbodion maint y maent yn
gweithredu arnynt. Mae tyfu coed, hyd yn oed ar raddfa fach, er nad yw'n rhy anodd, yn gofyn safle
addas a gall gynnwys swm annisgwyl o amser a deunyddiau. Fodd bynnag, mae sawl mantais arall i
gasglu a thyfu eich hadau coed eich hun. Gallwch fod yn sicr bod yr hadau yn dod o goed sy'n tyfu ger
lle'r ydych yn dymuno eu plannu. Dylai hadau o goed a gwrychoedd brodorol lleol addasu'n dda i'r
amodau hinsoddol lleol a gall fod disgwyl iddynt dyfu'n dda, ond gyda'r newid yn yr hinsawdd a
ragwelir, mae cyngor swyddogol ar beth i'w blannu bellach yn fwy cymhleth (am drafodaeth ynglŷn â'r
coed priodol i'w plannu, gweler Nodyn 1 isod).
I nifer o grwpiau coetir, gall casglu hadau a'u tyfu fod yn weithgareddau gwerth chweil ynddynt eu
hunain fel ffordd o ddarparu cyfleoedd addysgol neu gynnwys gwirfoddolwyr neu blant a gwella
ymwybyddiaeth amgylcheddol.
Os NAD ydych yn bwriadu gwerthu'r hadau na'r eginblanhigion / trawsblaniadau yna nid yw'r
Rheoliadau Deunydd Atgenhedlol Coedwigoedd yn berthnasol. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn
Coedwigaeth (FC) yn rhedeg Cynllun Gwirfoddolwyr ar gyfer cofnodi eich casgliad ac mae'n arfer dda
gwneud hyn, yn enwedig os ydych yn casglu symiau mawr o hadau.1,2

Pryd i gasglu
Dylech gynllunio eich casglu ymhell ymlaen llaw. Fel canllaw, dangosir y cyfnodau hau disgwyliedig ar
gyfer rhywogaethau coed a gwrychoedd brodorol yn y Tabl isod, ond mae angen i'ch cynlluniau fod yn
hyblyg - mae amrywiaeth fawr rhwng safleoedd ar uchderau neu agweddau gwahanol, a bydd p'un a
yw'r hedyn yn aeddfedu yn dibynnu ar amodau tywydd y flwyddyn honno, ac mae hefyd yn amrywio
rhwng coed unigol. Mae'n rhaid casglu hadau pan maent wedi aeddfedu i'r graddau cywir, yn aml
mae'r hadau cyntaf sy'n disgyn yn fach ac yn anhyfyw - ond os ydych yn gadael hi'n rhy hwyr yna bydd
bywyd gwyllt neu wynt yn achub y blaen arnoch! Dylid asesu hadau i sicrhau eu bod yn barod, hyfyw
ac o ansawdd dda. Ceir canllaw ar sut mae gwirio aeddfedrwydd hadau a hyfywedd ar gyfer pob
rhywogaeth.3,4,5,6,9

Lle i gasglu
Sicrhewch eich bod wedi cael caniatâd i'w casglu bob amser. Hyd yn oed os nad ydych yn credu bod
problem gyda chasglu'r hadau, mae'n arfer dda, ac yn gwrtais gofyn am ganiatâd y tirfeddiannwr
ymhell ymlaen llaw. Os ydych yn rhoi gwybod i'r FC o'ch bwriad i gasglu dan y Cynllun Gwirfoddolwyr
dylech anfon yr wybodaeth ofynnol am leoliad y safle, dyddiadau casglu, rhywogaethau, etc (Ffurflen
FRM7) o leiaf dwy wythnos cyn i chi ddechrau. Efallai y bydd rhai safleoedd wedi'u gwarchod
oherwydd eu gwerth cadwraeth (e.e. SoDdGA neu GNG), os ydych yn ansicr gallwch wirio am unrhyw
ddynodiadau ar borth mapiau Llywodraeth Cymru (http://lle.gov.wales) – mae'n bosib y byddwch yn
dal i allu casglu hadau o'r safleoedd hyn, ond bydd caniatâd yn ofynnol. Yn aml, mae gan 'diroedd
comin' bwyllgor tiroedd comin yn eu rheoli a thirfeddiannwr. Mewn rhai achosion gall y tirfeddiannwr
bennu amodau ychwanegol ar gasglu ac yn amlwg mae'n rhaid glynu at y rhain.

Beth i'w gasglu - Adnabod rhywogaethau
Sicrhewch eich bod yn adnabod eich rhywogaethau. Mae'n bwysig gallu adnabod yn gywir
rhywogaeth y goeden yr ydych yn casglu ei hadau - fel rheol mae hyn yn hawdd, ond i rai
rhywogaethau mae'n gofyn mwy o ofal, yn enwedig pan mae rhywogaethau yn tyfu gyda'i gilydd e.e.
Derwen (Derwen Ddigoes vs. Derwen Goesynnog) neu Fedwen (Bedwen Arian neu Fedwen Lwyd). 3,7 8
Lle mae grŵp o gasglwyr yn gweithio, gwnewch yn siŵr y gall pawb adnabod yn gywir y coed sydd eu
hangen arnoch. Os ydych yn casglu hadau ar gyfer plannu, gwnewch yn siŵr eu bod yn briodol ar gyfer
eich safle - mae tyfu coed yn llwyddiannus yn ddibynnol iawn ar ddewis y rhywogaethau cywir ar gyfer
amodau lleol y safle. Mae gan Forest Research adnodd ar-lein defnyddiol iawn i baru rhywogaethau
priodol ag amodau lleol eich safle (uchder, pridd, amlygiad, etc) ac mae hefyd yn cynnig canllawiau ar
ddewis rhywogaethau mewn hinsawdd sy'n newid.10

Dewis cellïau had
Dod i adnabod eich coetiroedd. Yng Nghymru, y canllaw yw plannu rhywogaethau brodorol o
darddiad lleol, yn ddelfrydol o safleoedd yn agos at le'r ydych yn bwriadu plannu. Byddai casgliadau o
goed sy'n tyfu'n naturiol mewn coetiroedd lled-naturiol hynafol mwy (>4ha) yn fan cychwyn da. Mae
gwybodaeth am hanes y safle a'i reolaeth yn amhrisiadwy, ond yn aml nid yw ar gael. Hyd y gellir,
dylai casglwyr sicrhau nad yw'r rhiant goed wedi cael eu plannu. Yn absenoldeb gwybodaeth gadarn,
mae cliwiau eraill a all ddangos poblogaeth naturiol e.e. tystiolaeth o goedlannu hanesyddol, gofod
naturiol rhwng coed (dim llinellau syth) a diffyg rhywogaethau wedi'u cyflwyno. Dylid osgoi coed /
gwrychoedd newydd eu plannu yn gyffredinol.12,13

Iechyd coed
Mae'n bwysig iawn mai dim ond o goed iach yr ydych yn casglu hadau. Cyn i chi ddechrau casglu, dylid
archwilio'r rhiant goed yn ofalus. Mae Forest Research yn darparu gwybodaeth ynglŷn ag afiechydon
cyfredol a beth i gadw llygad amdano.14 Mae rhai afiechydon coed yn hysbysadwy, ac os gwelir hwy
dylid rhoi gwybod amdanynt, ac yn sicr ni ddylid casglu hadau o'r coed sydd wedi'u heffeithio. Dan yn
ddiweddar iawn, o ganlyniad i Chalara (Afiechyd Lladdwr yr Ynn), roedd casglu hadau a phlannu Ynn
wedi'i wahardd. Mae ymchwil yn cael ei gynnal i adnabod straeniau goddefgar o Chalara ond hyd nes
y deallir yr afiechyd yn well, dylid osgoi plannu Ynn a'r dull a ffafrir o ailblannu coed yw adfywiad
naturiol o Ynn o riant goed sy'n gallu gwrthsefyll yr afiechyd.15 Dylid osgoi casglu hadau o safleoedd lle
mae Phytopthora ramorum (sy'n gysylltiedig â marwolaeth sydyn Ynn) yn bresennol.14 Fel arfer, wrth
weithio mewn coetir dylech fod yn ymwybodol o faterion bioddiogelwch mwy cyffredinol, yn enwedig
lleihau'r risg o ledaenu pathogenau rhwng safleoedd gwahanol.16

Dewis coed
Wrth gasglu hadau, y nod yn gyffredinol yw casglu o sylfaen enetig eang o grŵp ('celli') hysbys,
diffiniedig o goed, yn hytrach na choed ynysig unigol. Yn ddelfrydol, dylai'r grŵp fod cryn bellter oddi
wrth unrhyw stoc anfrodorol o'r un rhywogaeth fel bod y risg o groesfridio wedi'i lleihau. Os yw'n
bosib, dylid casglu symiau cyfartal o hadau o 20 - 30 coeden unigol o leiaf, felly mae'n well casglu
symiau bychain o sawl coeden unigol yn hytrach na symiau mawr o ychydig o goed. Mae'n bwysig
PEIDIO â seilio'ch dewis ar unrhyw nodweddion penodol a dylai eich casgliad adlewyrchu'r
nodweddion morffolegol a thwf gweladwy sy'n bresennol. Mewn cellïau naturiol, dylid casglu hadau o
goed y mae cryn bellter rhyngddynt, gan y gallai coed unigol sy'n agos at ei gilydd fod yn epil rhiant
sengl.

Yn ddelfrydol dylai fod yna 50 metr o ofod o leiaf rhwng y rhiant goed. Hyd yn oed o fewn coeden
unigol, mae'n bosib bod blodau mewn rhannau gwahanol o'r canopi wedi cael eu peillio gan goed
gwrywaidd gwahanol, felly argymhellir cymryd hadau o ganghennau ar uchderau gwahanol a rhannau
gwahanol o'r canopi os yw'n bosibl.11,4

Pryd i gasglu
Mae'n bwysig casglu hadau pan maent wedi aeddfedu i'r graddau cywir, yn gyffredinol bydd hyn yn
ystod anterth eu gwasgariad naturiol. Mae'r calendr casglu hadau (isod) yn dangos pryd y gellir
disgwyl i rywogaethau coed gwahanol gynhyrchu hadau, ond mae'n bwysig dod i adnabod y coed yr
ydych yn bwriadu casglu ganddynt gan fod amrywiaeth sylweddol rhwng rhannau gwahanol o'r wlad;
rhwng blynyddoedd (gall hafau sych, cynnes gyflymu proses aeddfedu hadau o hyd at bedair
wythnos); rhwng safleoedd (yn enwedig agweddau gogleddol a deheuol); a hyd yn oed rhwng coed
unigol. Nid yw'r rhan fwyaf o goed yn y DU yn cynhyrchu symiau mawr o hadau bob blwyddyn - bydd
blynyddoedd 'toreithiog' pan mae amodau yn ffafriol a symiau sylweddol o hadau da yn cael eu
cynhyrchu, yn gymysg â blynyddoedd gwael lle cynhyrchir ychydig iawn o hadau, y bydd llawer
ohonynt yn fach ac anhyfyw. Cyn i chi ddechrau casglu symiau mawr o hadau, mae'n bwysig asesu
ansawdd yr hadau - h.y. drwy gymryd sampl o hadau a thorri rhai yn eu hanner i'w harchwilio. Yn aml,
bydd pryfetach yn ymosod ar hadau ac weithiau gellir adnabod hedyn hyfyw drwy gynnal 'prawf
arnofio'. Mae hadau wedi'u difrodi neu anhyfyw yn tueddu i arnofio a dylid cael gwared ar y rhain. I
rai rhywogaethau, gellir profi rhannau cynnar y cnwd hadau yn y ffordd hon gan y bydd unrhyw hedyn
bach, anaeddfed yn aml yn arnofio. Os nad yw'r hadau wedi datblygu'n llawn, efallai y bydd yn werth
oedi casglu i adael i'r cnwd hadau aeddfedu.3,5,13

Faint i'w casglu:
Cyn dechrau casglu hadau, dylech gael targed mewn golwg ar gyfer y swm o hadau sydd ei angen
arnoch a chynllunio'n unol â hynny. Os ydych yn bwriadu plannu'r hadau mewn meithrinfa sicrhewch
fod gennych ddigon o le wedi'i baratoi: er enghraifft, fel canllaw bras, i dyfu ~100 o eginblanhigion o
1kg o hadau Derw (~280 o fes), bydd angen 2.6m2 o dir wedi'i baratoi arnoch.4, 18
Dylech anelu at gasglu swm cyfartal o bob coeden yr ydych wedi'u dewis, felly dylech gadw eich swm
targed yn y cof wrth gasglu'r hadau. Er ei bod yn annhebygol y byddwch yn gallu casglu'r holl hadau o
unrhyw gelli, neu hyd yn oed o goeden unigol, dylech bob amser adael ychydig o hadau i fywyd gwyllt
a all fod yn dibynnu arnynt fel ffynhonnell fwyd, a hefyd i ganiatáu ar gyfer adfywiad naturiol y coetir.
Canllaw bras yw peidio â chymryd mwy na 20% o'r hadau ar gael, a pheidio â chasglu mwy na'r hadau
sydd eu hangen arnoch byth!20

Technegau casglu
Gall casglu hadau coed fod yn broblematig, gan fod y ffrwythau a'r hadau yn uchel ar y coed, ymhell
allan o gyrraedd. Dim ond rhai rhywogaethau megis y Ffawydden a'r Dderwen sydd â hadau digon
mawr yn werth eu casglu oddi ar y llawr. Mae sawl ffordd o gasglu hadau ac mae'r dulliau mwyaf
addas yn dibynnu ar y rhywogaethau, yr offer ar gael, a'r symiau o hadau yr ydych yn gobeithio eu
casglu:
Ar gyfer symiau bychain, gellir plycio ffrwythau, cnau neu gonau yn syml o'r goeden neu eu casglu
oddi ar y llawr, cyn belled â'u bod newydd ddisgyn. Ar gyfer symiau mwy, bydd technegau eraill yn
ofynnol: Y dull mwyaf effeithlon yw torri coed, a all swnio'n eithafol ac ni ddylid ei wneud er mwyn
casglu hadau yn unig, ond os yw torri coed neu goedlannu yn angenrheidiol beth bynnag, yna gellid
amseru hyn i gyd-ddigwydd â chynhyrchu hadau. Ar gyfer coed sy'n sefyll, dylid casglu hadau yn
ddelfrydol o ar draws y canopi coed ac mewn rhai achosion cyflogir dringwyr coed proffesiynol i
gyflawni'r dasg hon, ond mae cryn risg yn perthyn i hyn ac ni ddylai'r amhrofiadol roi cynnig arni.
Opsiwn arall gwell yw defnyddio tocwyr ar ffurf polyn hir y gellir ei ymestyn ar gyfer ffrwythau na ellir
eu cyrraedd gyda braich. Dull arall yw ysgwyd canghennau'r coed a chasglu'r hadau sy'n disgyn ar
lieiniau mawr wedi'u gosod ar y llawr oddi tanynt. Mae gan weithrediadau ar raddfa fawr ysgydwyr
coed mecanyddol, ond dull mwy ymarferol yw defnyddio rhaff a deflir i mewn i'r goeden o'r ddaear.
Dylid cymryd gofal bob amser i beidio ag achosi difrod wrth ddefnyddio unrhyw rai o'r technegau hyn.
Gellir casglu hadau mawr megis mes neu gnau ffawydd oddi ar y llawr, ond dylid gwneud hyn ar
unwaith i leihau'r risg o ddifrod gan blâu a phathogenau. Dylid osgoi hadau hŷn sy'n gorwedd ar y
llawr bob amser. Ar gyfer y Ffawydden a'r Dderwen, dull cyffredin yw gosod rhwydi neu lieiniau o dan
y coed fel y gellir eu casglu yn hawdd a bod oedran yr hadau yn hysbys. Mae gan rywogaethau eraill
megis y Fedwen a'r Wernen hadau ysgafn, bach iawn sy'n cael eu gwasgaru gan y gwynt. Ar gyfer y
rhain, rhaid casglu'r conau sydd fymryn yn aeddfed o'r goeden cyn y rhyddheir yr hedyn. 4,6

Storio
Er y gellir casglu hadau a'u dodi mewn bwcedi neu fasgiau plastig i ddechrau arni, dylid eu
trosglwyddo i fagiau hesian neu bapur, neu ar gyfer hadau gwlyb iawn, i fagiau rhwydi i ganiatáu ar
gyfer sychu. Oherwydd bod hadau coed yn sensitif iawn i amodau storio (mae hyfywedd y Dderwen yn
lleihau'n sylweddol hyd yn oed os yw'r hadau yn sychu fymryn), mae'n bwysig y gwneir hyn yn iawn,
felly mae angen i chi gynllunio ymlaen llaw. Ni argymhellir cadw hadau mewn bagiau plastig gan y
gallant orboethi neu lwydo'n hawdd. Dylid cadw hadau ysgafn iawn mewn bagiau papur gyda
digonedd o le i aer gylchredeg.4
O ran storio hadau yn y tymor hwy, bydd yn dibynnu ar y math o hadau a phryd y bwriedir eu plannu.
Yn gyntaf oll, efallai y bydd angen gwahanu'r hadau oddi wrth y ffrwyth, côn, plisgyn neu gragen. Bydd
y ffordd fwyaf effeithlon o wneud hyn yn dibynnu ar y symiau dan sylw - gellir mwtro symiau bychain
o ffrwyth meddal gyda llaw, ar gyfer symiau mwy efallai y bydd corddwr sment yn ddefnyddiol. 5 Mae
angen cyfnod oer ar y rhan fwyaf, ond nid pob un, o'n coed brodorol cyn y byddant yn tyfu, gelwir hyn
yn 'cysgiad hadau'. Mae rhai rhywogaethau megis y Dderwen a'r Aethnen yn hadau nad oes angen
cwsg arnynt ac y dylid eu plannu yn syth tra bydd angen un neu ddau aeaf oer ar eraill cyn y byddant
yn tyfu. Mae 'haenu' hadau yn ffordd o efelychu'r amodau naturiol sy'n ofynnol ar gyfer egino, ac mae
gan bob rhywogaeth ei gofynion unigryw ei hun. Mae canllaw ymarfer yr FC "Meithrin coed a
gwrychoedd o hedyn"18 yn awgrymu dulliau haenu ar gyfer rhywogaethau gwahanol. Y dull mwyaf
cyffredin yw oeri'r hedyn (ar dymheredd o 1o i 3OC am 2-24 wythnos) mewn cynwysyddion addas,
yna'i gynhesu (ar oddeutu 20OC) am 2-10 wythnos yn dibynnu ar y rhywogaeth.3,9,19

Labelu
Hyd yn oed oes yw'r hadau at eich defnydd eich hun yn unig, mae'n arfer dda labelu pob casgliad o
hadau gydag enw'r rhywogaeth, dyddiad, a chyfeiriad at leoliad y casgliad. Defnyddiwch labeli gwrthddŵr bob amser a gwnewch yn siŵr eu bod wedi'u glynu'n sownd wrth unrhyw fag neu gynhwysydd.
Dylid cadw'r wybodaeth hon ar gyfer y stoc dyfu yn eu gwelyau hadau neu gynwysyddion, felly
gwnewch yn siŵr bod y labeli yn gwbl wrth-ddŵr.
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Nodyn 1: Rhywogaethau Brodorol / Tarddle Lleol / Tarddiad Lleol coed
Mae llawer o ddadlau ynghylch y coed mwyaf addas y dylid eu plannu i ddarparu gwytnwch yn erbyn
newid yn yr hinsawdd. Ar hyn o bryd, y casgliad yw na allwn ragweld tywydd Cymru yn y dyfodol,
heblaw y dylem ddisgwyl digwyddiadau tywydd mwy aml a mwy eithafol. Nid yw'r cyngor wedi newid,
h.y. dylid cymryd i ystyriaeth nodweddion lleol y safle (math o bridd, amlygiad, sychder, etc). Ar gyfer
plannu coetir lle mae buddion ecolegol yn brif ffocws (yn hytrach na chynhyrchu pren), dylid
defnyddio rhywogaethau coed brodorol lle bynnag y bo'n bosibl, a dylai'r rhain hefyd fod o Darddiad
Lleol, neu o Darddle Lleol, o leiaf.
Rhywogaethau brodorol: ystyrir y rhain yn gyffredinol fel y rheiny a wladychodd Cymru ar ôl yr Oes yr
Iâ olaf, cyn i fodau dynol symud hadau a phlanhigion o gwmpas. Mae rhai rhywogaethau 'wedi'u
naturioli' megis y Sycamorwydden sy'n anodd eu categoreiddio. Mae'r Rheoliadau Deunydd
Atgenhedlol Coedwigoedd1 yn rhoi rhestr o 64 o rywogaethau coed a gwrychoedd a ystyrir yn
'Frodorol i Brydain Fawr'. Mae mewnforio stoc dyfu anfrodorol yn gallu (ac wedi) arwain at groesi
gyda rhywogaethau Prydeinig brodorol a'r posibilrwydd o golli amrywiaeth genetig.
Rhywogaethau Tarddiad Lleol / Tarddle Lleol: Defnyddir y term 'tarddle' i ddisgrifio lleoliad y gelli y
casglwyd yr hadau ganddi. 'Tarddiad' yw'r lleoliad daearyddol o fewn y cwmpas naturiol lle tyfodd y
rhiant goeden neu ei hynafiaid gwyllt yn wreiddiol. O ganlyniad byddai'n bosib tyfu coeden o 'darddle
lleol' sydd mewn gwirionedd o darddiad tramor, os casglwyd yr hedyn gan riant goeden wedi'i
mewnforio (e.e. y rheiny a blannwyd ar dir ystadau neu blanhigfeydd).
Mae'r Comisiwn Coedwigaeth (FC) wedi rhannu'r DU yn bedwar Rhanbarth Tarddle sydd yna'n cael eu
rhannu yn 'barthau tarddle hadau lleol', yn seiliedig yn bennaf ar ffiniau ecolegol naturiol. Mae'r FC yn
darparu map sy'n dangos yr ardaloedd casglu hadau hyn a rhaid darparu cod Tarddle Lleol (LP) priodol
yr ardal ar gyfer unrhyw hedyn y mae angen tystysgrif feistr swyddogol arno. Mae'r rhan fwyaf o
Gymru yn barthau LP 303 a 304, ond mae rhannau bach o ogledd-ddwyrain, dwyrain a de-ddwyrain
Cymru yn barthau 302, 403 a 404.

Rhanbarthau tarddle a pharthau hadau ar gyfer Cymru

Pan gesglir hadau, yn aml nid yw tarddiad y goden yn hysbys, ond rhagdybir bod y rhiant goed sy'n
tyfu'n dda mewn ardal wedi addasu i'r amodau lleol. Felly, wrth blannu ar safle, dylid defnyddio hadau
lleol lle bynnag y bo'n bosib. Os defnyddir hadau o ymhellach i ffwrdd yna efallai na fydd y coed yn
tyfu gystal, neu efallai y byddant yn ymddwyn yn wahanol i stoc sydd wedi addasu i'r amodau lleol,
e.e. gallant egino yn gynharach, gall eu dail fod yn fwy agored i rew cynnar, neu gall blodau a
ffrwythau ddatblygu ar adegau anghywir i bryfetach lleol gael budd ohonynt.
Os cesglir hadau gyda'r bwriad o blannu coetir lled-naturiol newydd, neu ailstocio coetir lled-naturiol
presennol, mae Safon Coedwigaeth y DU a'r Canllawiau Ymarfer Coedwigaeth 1-8 cysylltiedig - 'Rheoli
coetir lled-naturiol' yn argymell defnyddio planhigion o darddle lleol.2 Mae Cynllun Sicrwydd Coetir y
DU hefyd yn argymell defnyddio hadau rhywogaethau brodorol.3
Er bod coed Brodorol o darddiad lleol a/neu darddle lleol yn dal i gael eu hargymell, mae rhagor o
wybodaeth yn ofynnol o hyd ynglŷn â'r ystod o amrywiaeth genetig sy'n bresennol yn rhywogaethau
Prydain a ph'un a yw hyn yn ddigonol i sicrhau y gallant ymdopi â holl bosibiliadau hinsawdd y
dyfodol. O ganlyniad, y cyngor ar hyn o bryd yw:
a)
b)

Plannu cymysgedd o rywogaethau, gan y bydd rhai rhywogaethau yn fwy goddefgar o amodau
amrywiol nag eraill
Plannu hadau o darddle lleol, er y gallai plannu cymysgedd o hadau o darddleoedd cyfagos fod
yn dderbyniol. Fodd bynnag, dylid cysylltu nodweddion lleol y safle (uchder, agwedd, pridd) â'r
hinsawdd leol yn dda o hyd.
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Dylai pawb o'r rheiny sy'n bwriadu plannu coed fod yn llwyr ymwybodol o nodweddion eu safle a'u
gofynion, a defnyddio hadau o'r ffynonellau mwyaf addas. Mae Forest Research yn darparu canllawiau
ar ddewis rhywogaethau a sut i ddisgrifio eich safle plannu ac mae hefyd yn cynnig cyngor ar blannu ar
gyfer gwytnwch yn erbyn newid yn yr hinsawdd.5

Adnoddau defnyddiol:
1.

2.

3.

4.
5.
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