
Beth wnaethom ni?  
Buom yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o grwpiau cymunedol sy’n canolbwyntio ar iechyd a lles i blannu 
coed ym Mharc Trelái, Caerau a safl eoedd eraill ledled Caerdydd.

Pwy oedd yn rhan o’r gwaith?
Buom yn gweithio gyda grwpiau fel Park Run Trelái, Good Gym ac Innovate Trust.

Sut a pham y gwnaethom hynny? 
I lawer o bobl, tynnodd y pandemig sylw at bwysigrwydd mannau gwyrdd lleol ar gyfer ein hiechyd 
meddwl a chorff orol.  Roeddem am wella parciau a lleiniau lleol er mwyn llesiant pobl drwy blannu coed i 
wneud y mannau hyn yn fwy hardd, diddorol a dymunol i fod ynddynt. 

Er enghraiff t, ym Mharc Trelái, buom yn gweithio gyda Park Run Trelái  i gwblhau dyluniadau plannu 
terfynol a fyddai’n darparu cysgod rhag croeswyntoedd ac yn creu diddordeb tymhorol ar hyd eu 
llwybr rhedeg. Roedd hyn yn cynnwys plannu coed ifanc brodorol yn y cae isaf gyda stoc lled-aeddfed yn 
diffi  nio’r llwybrau ar hyd y llwybr. Roedd Park Run Trelái a Good Gym ymhlith y gwirfoddolwyr a helpodd i 
blannu’r ardal hon (ar ôl rhediadeg 5km y bore hwnnw!).

Roedd y weithred o wella’r mannau hyn ynddo’i hun yn ff ordd o wella iechyd a lles gwirfoddolwyr.  
Ymunodd Innovate Trust, sy’n darparu cymorth ac arweiniad i bobl anabl, â ni ar gyfer nifer o 
ddigwyddiadau plannu.  Roedd y rhain yn gyfl eoedd gwych i aelodau gymryd rhan mewn ymarfer 
corff  iach yn yr awyr agored, i gymdeithasu a dysgu sgiliau newydd.

Beth rydym yn gobeithio ei gyfl awni?
Drwy blannu’r coed hyn rydym yn gobeithio annog mwy o bobl i dreulio amser yn eu parciau a’u mannau 
gwyrdd lleol i wella eu lles corff orol a meddyliol.  Gall coed helpu i wneud lleoedd yn fwy deniadol drwy 
greu diddordeb tymhorol, fel blodau’r gwanwyn a lliw dail yr hydref, drwy ddiogelu rhag gwyntoedd garw, 
glaw, a phelydrau cryf yr haul, a thrwy hwyluso gweithgareddau fel gwylio adar a ff otograffi  aeth.

Rydym hefyd yn gobeithio y bydd gweithgareddau plannu coed yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan 
mewn ymarfer corff  awyr agored pellach a theimlo’n fwy 
cysylltiedig â’u mannau gwyrdd lleol. 

“Mae’n wych clywed bod y cyngor yn buddsoddi yn y 
parc: bydd plannu coed gyda chydymdeimlad yn 
tacluso’r ardal honno a all fod ychydig yn llwm yn y 
gaeaf gan  gronni sbwriel a gaiff  ei chwythu gan 
wyntoedd cryf.” – Park Run Trelái (Parc Trelái, Caerau)

“Pleserus ac addas i blant ac oedolion. Gwych 
gweld y dail yn dechrau dod allan yn y parc!”  
– Cyfranogwr plannu coed Park Trelái,  
Caerau (25.02.22)

Cefnogi 
iechyd a lles

Cyfranogwr Good Gym o ddigwyddiad 
plannu coed Parc Trelái, Caerau (26.02.22)



Good Gym participant in Trelai Park, 
Caerau tree planting event (26.02.22)

Trydariad o adborth “Hybu Natur” 
(prosiect Innovate Trust) o ddigwyddiad 
plannu coed Trelái, Caerau (09.03.22)

Trydariad o adborth “Hybu Natur” 
(prosiect Innovate Trust) gan Ysgol 
Farchogaeth Caerdydd, digwyddiad 
plannu coed Glan-yr-afon (18.03.22)

Trydariad o adborth “Hybu Natur” 
(prosiect Innovate Trust) o ddigwyddiad 
plannu coed Ffynhonnau Elái, y Tyllgoed 
(29.03.22)
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