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6. Rheolaeth Ymarferol ar Goed a Llwyni  

Mae’r daflen hon yn egluro egwyddorion gwaith 
syml ar goed; mae’n cyflwyno canllawiau ar 
ddewis pa goed i’w cadw ac ar frigdorri, barbio a 
thocio, a gwaith cynnal a chadw cyffredinol, gan 
gynnwys rheoli eiddew. 
Yn ogystal â choed nodweddiadol mawr fel yw, mae 
safle claddu’n debygol o gynnwys coed eraill llai, rhai’n 
hunan-hadu, rhai mewn gwrychoedd neu derfynau 
eraill, a rhai wedi’u plannu fel cofebau efallai. Hefyd, 
gall safle claddu gynnwys llwyni coediog, fel cyll 
brodorol neu gwyrwiail, neu amrywiaethau eraill mwy 
addurnol. Mae’n bur debyg y bydd angen rheoli’r rhain. 

GORMOD O GOED            
Efallai fod gormod o goed neu lwyni mewn rhannau o 
safle claddu, yn enwedig os yw’r safle wedi bod drwy 
gyfnod o fawr ddim rheoli, os o gwbl. Gall coed hunan-
hadu sefydlu mewn ardaloedd nad ydynt yn cael eu 
torri’n rheolaidd, yn erbyn waliau neu gofadeiladau, 
neu fel crachgoed i goed aeddfed sy’n bodoli eisoes. 
Efallai fod coed wedi cael eu plannu heb feddwl digon 
am sut mae coed mawr yn tyfu neu a ydynt yn addas i’r 
lleoliad.                                  

Creu cynllun 
Ewch yn ôl at gynllun eich safle a’r cynllun rheoli dilynol 
(edrychwch ar daflen A1 Y Pump Cam). 

Beth yw eich blaenoriaethau? 
• Ydi’r coed yn mynd i gysgodi ardal o laswelltir diddorol 
sy’n llawn blodau neu ffyngau cap cwyr?

• Ydi hon yn ardal ble mae coed wedi cael eu colli drwy 
henaint a lle byddai coeden newydd yn briodol? Os 
felly, pa rywogaeth?              

Peidiwch â gwarchod sycamorwydden ifanc os ydi 
coeden ywen yn fwy priodol.     

Byddwch yn feiddgar ac yn benderfynol 
Ni fydd problemau cysylltiedig â gormod o goed, 
neu goed yn y lle anghywir, yn eu datrys eu hunain 
ac maent yn anoddach eu datrys wrth i goed fynd 
yn dalach. Gorau po gyntaf i chi weithredu. Cofiwch 
ddweud wrth berchennog y tir cyn dechrau ar unrhyw 
waith, neu’r esgobaeth gyda mynwent eglwys. 
Gwiriwch a oes Gorchymyn Gwarchod Coed neu statws 
Ardal Gadwraeth yn berthnasol. Aseswch y gwaith sydd 
angen ei wneud, i weld a oes posib i wirfoddolwyr ei 
wneud, neu a oes angen contractwr coed (edrychwch 
ar daflen A4 Arolygu a Gofalu am Goed).

Torri coed        
Os oes angen cael gwared ar goed, rhaid asesu a 
oes posib i wirfoddolwyr wneud hyn; maint y coed 
a’u lleoliad fydd yr elfennau allweddol i’w hystyried 
(edrychwch ar daflen A4 Arolygu a Gofalu am Goed). 
Wrth dorri coeden, gwnewch yn siŵr nad yw’n mynd i 
adfywio o’i bôn. Bydd contractwr coed naill ai’n naddu’r 
bôn i atal hyn neu’n gymwys i’w drin gyda gwenwyn. 
Wrth gael gwared ar goed bychain, gellir naill ai eu 
dadwreiddio neu eu stopio rhag aildyfu drwy wneud 
toriadau cris croes drwy’r bôn, fel bod dŵr yn mynd 
i mewn iddo a’r pydru’n dechrau. Os yw’r bôn yn 
ailegino, rhaid ailadrodd hyn. Mae malurio’r bôn gyda 
bwyell bigfain yn gweithio fel rheol. 

Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr mewn safle 
claddu. Ni ddylid defnyddio cemegau y 
byddech yn eu defnyddio yn eich 
gardd efallai mewn lle cyhoeddus, 
rhag ofn iddynt achosi niwed 
i’r cyhoedd, yn enwedig 
plant, neu anifeiliaid 
anwes.                            

BRIGDORRI, BARBIO a THOCIO

Brigdorri 
Gellir brigdorri coed a llwyni conwydd a llydanddail. 
Gall brigdorri greu siâp da, ac mae’n cynnwys 
technegau fel lleihau’r corun, teneuo a chodi. 
Mae’n lleihau’r maint ryw ychydig, ond mae 
ceisio stopio coeden sydd â photensial i 
dyfu’n fawr rhag gwneud hynny drwy docio’n 
aflwyddiannus fel rheol. 

Pryd ddylid brigdorri coed neu lwyni      
Gellir brigdorri coed bythwyrdd ar ddiwedd yr haf. 

Gellir brigdorri coed collddail pan maent wedi colli eu 
dail; yn yr hydref neu’r gaeaf. 

Sut mae brigdorri coed neu lwyni 
Rhaid ystyried yn ofalus beth sydd angen ei wneud 
i gynhyrchu coeden neu lwyn cytbwys ac atyniadol. 
Dylid gweithio gyda siâp naturiol y 
goeden i fyrhau neu gael gwared ar 
y canghennau. Bydd mynd yn groes i 
arferion naturiol y goeden yn arwain at 
goeden ddiolwg heb fod yn osgeiddig 
o gwbl.  Rhaid dechrau bob amser drwy 
gael gwared ar egin marw neu egin sydd Ysgawen 



wedi’u difrodi neu ddal afiechyd, ac yna’r tyfiant gwan 
neu’r brigau sy’n rhwbio’n erbyn ei gilydd. Gwnewch yn 
siŵr bod yr arfau addas gennych chi a’u bod yn finiog.

Peidiwch â thynnu mwy na 30% o gorun y goeden ar un 
tro.

• Wrth dorri coesyn bychan, rhaid brigdorri uwch 
ben blagur iach neu egin ochr. Torrwch ryw 1cm 
(½ modfedd) uwch ben y blagur. Ceisiwch beidio â 
thorri’n nes oherwydd gall hyn ddifrodi neu ladd y 
blagur. 

• Hefyd, mae’n well torri’n rhy bell oddi wrth y boncyff 
nac yn rhy agos, i osgoi difrod i’r ‘goler’ pan fydd y 
goeden yn adfer yn naturiol.  

• Peidiwch â phaentio’r dolur gydag unrhyw beth. Bydd 
y goeden neu’r llwyn yn gwella ei hun cyn belled nad 
ydych chi wedi torri’r ‘goler’.

Barbio 
Dim ond coed a llwyni llydanddail ellir eu barbio ac 
mae hynny’n dechrau pan mae’r goeden yn ifanc. 
Peidiwch â barbio conwydd. Mae barbio’n ddull o 
frigdorri ar raddfa helaeth sy’n cadw coed a llwyni’n 
llai nag y byddent yn naturiol. Mae’n lleihau’r maint yn 
sylweddol ac yn ffordd i gael gwared ar ganghennau 
oddi wrth ffenestri neu o fod yn hongian uwch ben 
llwybrau.                            

Yn draddodiadol, byddai coed yn cael eu barbio i’w 
cadw o gyrraedd da byw, felly rhwng tua 1.5 a 2.5m 
(4 i 10 troedfedd). Gall barbio rheolaidd roi oes hirach 
i goeden yn sicr, ond gall barbio ar ôl blynyddoedd o 
esgeulustod achosi straen mawr ar goeden, yn enwedig 
coeden feteran. 

Tocio
Cewch docio coed a llwyni llydanddail gan ddechrau 
pan mae’r goeden yn ifanc ; ni ddylid tocio conwydd. 
Dylid gweithio yn y gaeaf neu ddechrau’r gwanwyn, 
gan ailadrodd bob ryw ychydig o flynyddoedd, yn 
dibynnu ar gyflymdra’r tyfiant (yn draddodiadol, roedd 
coed cyll yn cael eu tocio bob 7 i 10 mlynedd).

Mae tocio’n cynnwys torri coeden neu lwyn i fod yn 

agos at lefel y ddaear. Mae hyn yn achosi egino o’r 
bôn gyda llawer o goesynnau’n tyfu’n ôl am bob un a 
dorrwyd. 

Yn draddodiadol, roedd coesynnau cyll, helyg, 
castanwydd pêr a derw’n cael eu tocio i wneud clwydi, 
i wehyddu basgedi a llawer mwy. 

Mae tocio’n cael ei wneud yn gyffredinol yn awr, i 
adfywio llwyn neu goeden fechan, i leihau ei maint ac i 
annog tyfiant trwchus ar lefel y ddaear. Gall tocio llwyni 
brodorol greu ffyn defnyddiol ar gyfer garddio (ffyn pys 
a pholion ffa) a chrefftau tocio.

I docio llwyn (llwyn brodorol fel collen neu lwyn 

addurnol fel cwyrwiail nodweddiadol) - torrwch y 
coesynnau sy’n agos at y ddaear i gyd gyda thoriad 
lletraws sy’n caniatáu i ddŵr lifo i ffwrdd. Oeddech 
chi’n gwybod bod tocio’n gallu sicrhau bod coeden 
neu lwyn yn byw ddeg gwaith yn hirach? Credir fod 
rhai bonion wedi’u tocio yng Nghoedardd Westonbirt 
yn 600 oed!                                    

Beth i’w wneud am eiddew?
Dyma bwnc llosg; mae eiddew yn 
ddringwr brodorol ac i’w ganfod ym 
mhob man. Yn gyffredinol, nid yw 
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Tocio llwyni’r coetir



eiddew yn difrodi coed a bydd coeden iach sydd â chorun 
da o ddail yn cysgodi’r eiddew ac yn ei atal rhag tyfu i fod 
yn rhy fawr. Nid yw eiddew sy’n tyfu ar goed ifanc neu 
aeddfed yn debygol o fod yn broblem, a gellir gadael 
iddo. Mae eiddew ar goed feteran, yn enwedig yw feteran, 
yn fwy o broblem (edrychwch ar daflen A5 Coed Yw a 
Choed Feteran Eraill).

Rhaid tynnu eiddew oddi ar goed yw feteran bob 
amser. 
Weithiau mae pwysau eiddew yng nghorun coeden yn 
cael ei ystyried yn broblem gan contractwr neu dyfwr 
coed, gan ei fod yn gwneud y goeden yn llai sefydlog 
ac yn cynyddu’r risg o gwympo. Gallwch dynnu’r 
eiddew drwy dorri darn tua 30cm o hyd o goesyn yr 
eiddew yng ngwaelod boncyff y goeden.  Dylai hyn 
achosi marwolaeth araf yr eiddew uwch ben y toriad, 
ac ni fydd angen ei dynnu’n rhydd i gyd. Os ydych 
chi’n mynd ati i dynnu eiddew oddi ar goeden (ywen 
feteran er enghraifft), yna dylech fod yn ymwybodol o’r 
posibilrwydd o adar yn nythu ac ystlumod yn clwydo yn 
yr eiddew. Dylid gwneud y gwaith pan nad yw adar yn 
nythu a gofyn am gyngor ynghylch ystlumod (edrychwch 
ar daflenni B4 a B5, adrannau ar ‘cadw at y gyfraith’).

Plâu ac afiechydon 
Ar ôl blynyddoedd lawer heb afiechydon coed epidemig, 
mae’r DU yn wynebu sawl afiechyd nawr, sy’n ymosod 
ar amrywiaeth o goed, gan gynnwys derw, ynn, gwerni, 
llarwydd, castanwydd pêr, castanwydd, hopys Lawson a 
meryw. Er hynny, mae coed yn gallu gwrthsefyll llawer 
o afiechydon ac os bydd problemau, dylid delio â hwy’n 
unigol. Edrychwch ar yr adran cysylltiadau i weld ble mae 
cael help a newyddion am blâu neu afiechydon diweddar. 
Gall coeden gref mewn amodau tyfu da wrthsefyll straen 
ac afiechydon sylweddol. Gall arolygu rheolaidd gan 
wirfoddolwyr fod yn allweddol er mwyn dod o hyd i 
broblemau’n gynnar (edrychwch ar daflen A4 Arolygu a 
Gofalu am Goed). 
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Criafolen 

Coch y berllan

 
Cysylltiadau defnyddiol 
Grŵp Yw Hynafol, www.ancient-yew.org

Cymdeithas Coedyddiaeth, www.trees.org.uk

Gofalu am Erw Duw, www.caringforgodsacre.org.uk

Eglwys Loegr, ChurchCare, www.churchcare.co.uk

Yr Eglwys yng Nghymru, www.churchinwales.org.uk/resources/property

Yr Eglwys yng Nghymru, www.churchinwales.org.uk/heritage

Y Comisiwn Coedwigaeth, www.forestry.gov.uk

Swyddogion Coed yr Awdurdod Lleol                

Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, www.rhs.org.uk

Darllen defnyddiol
Woodlands – The Conservation Volunteers Handbook


