
Beth wnaethom ni?  
Rhoesom dros 750 o goed i aelwydydd, ysgolion a grwpiau cymunedol. 

Pwy oedd yn rhan o’r gwaith?
Buom yn gweithio gyda grwpiau cymunedol gan gynnwys Gerddi’r Grange, Sefydliad y Merched 
Llwynbedw, Amgueddfa Sain Ffagan, a Tai Hafod, ysgolion ac aelwydydd i roi coed yn rhodd ledled 
Caerdydd.

Sut a pham y gwnaethom hynny? 
Yn ystod blwyddyn gyntaf y prosiect, roeddem am ddarparu mwy o gyfl eoedd i gynyddu plannu coed 
ledled Caerdydd y tu hwnt i’r hyn yr oeddem yn gallu ei gyfl awni drwy ein rhaglen blannu gychwynnol.  
Roedd hyn yn cynnwys cynllun peilot i roi coed i aelwydydd lleol. 

Cysylltodd gwahanol grwpiau cymunedol â ni i roi coed ar gyfer eu safl eoedd gan gynnwys 7 Masarnen 
lled-aeddfed ar gyfer Amgueddfa Sain Ffagan, 2 Goeden Geirios “Tai-Haku” lled-aeddfed ar gyfer Gerddi 
Llwynfedw, 20 o goed ifanc brodorol pigog ar gyfer Gerddi’r Grange i ddiogelu’r nodweddion draenio 
cynaliadwy newydd, a thros 150 o wrychoedd brodorol a choed ifanc eraill ar gyfer gerddi cymunedol 
Ystâd Llwyncelyn a Chanolfan Huggard.

Byddwn yn datblygu ff urfl en i grwpiau cymunedol ofyn am goed y tymor nesaf, a bydd hyn yn ein 
galluogi i gasglu’r wybodaeth angenrheidiol am safl eoedd plannu coed posibl a symleiddio’r broses ar 
gyfer grwpiau. 

Gwnaethom dreialu rhoi cynnig o goed yn rhodd i bob aelwyd yng Nghaerdydd a allai wneud cais 
am hyd at 5 o goed ifanc ar gyfer eu gerddi. Gofynnwyd i bobl am wybodaeth sylfaenol am eu gardd, 
rhoddwyd cyngor ar rywogaethau coed, a sicrhau ymrwymiad gan dderbynwyr i ofalu am y coed a 
chymryd rhan mewn monitro pellach. Roedd y rhan fwyaf o’r casgliadau o’n meithrinfa goed ym Mharc 
Gwledig Fferm y Fforest, ond buom hefyd yn gweithio gyda’r Ceidwaid Lleoedd yng Ngerddi’r Grange i 
gynnal diwrnod rhoi coed am ddim yn y ganolfan leol hon, gan alluogi mwy o aelwydydd i gasglu coed 
yn lleol. O’r peilot hwn, rhoesom tua 450 o goed i aelwydydd. 

Buom hefyd yn gweithio gyda Thai Cymdeithasol Hafod i 
archwilio dichonoldeb rhoi coed ar gyfer gerddi’r 
tenantiaid. Bydd yr agwedd hon yn gofyn am waith 
pellach i sicrhau cynaliadwyedd plannu coed lle 
gallai tenantiaethau preswyl newid ond rydym yn 
gobeithio lansio cynlluniau rhoi coed gyda 
darparwyr tai cymdeithasol yn ystod tymhorau 
yn y dyfodol.

Byddwn yn rhedeg y cynllun ar gyfer aelwydydd 
eto’r tymor nesaf gyda nifer o ganolfannau casglu 
o amgylch y ddinas i alluogi mwy o aelwydydd i 
gymryd rhan (yn enwedig y rhai sydd heb 
drafnidiaeth breifat).

Rhoddion 
coed

Gerddi’r Grange, cynllun peilot rhoi 
coed yn Grangetown (30.03.22)



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

Beth rydym yn gobeithio ei gyflawni?
Drwy weithio gydag aelwydydd, grwpiau cymunedol ac ysgolion, ein 
nod yw cynyddu ein plannu coed y tu hwnt i’r hyn y gallem ei gyflawni 
drwy ein digwyddiadau plannu coed wedi’u trefnu yn unig.  

Drwy annog aelwydydd i blannu coed yn eu gerddi, byddwn yn nes at 
gyrraedd ein targedau cyffredinol ar gyfer ehangu’r canopi ledled 
Caerdydd, yn enwedig mewn ardaloedd dinesig trwchus gyda llai o 
gyfleoedd i blannu mewn parciau mawr. Bydd y coed hyn mewn gerddi 
yn cynnig manteision uniongyrchol i drigolion o ran ansawdd aer, lleihau 
effaith yr ynys wres drefol, cysylltu pobl â’r tymhorau wrth iddynt newid, ac 
annog adar a bywyd gwyllt arall i ymweld â nhw.

Drwy roi coed i grwpiau cymunedol profiadol, gallwn rymuso cymunedau ymhellach 
i gynllunio a gwarchod eu mannau gwyrdd lleol a gallwn ddarparu cymorth pellach i’r 
grwpiau mwy newydd, llai profiadol hynny. 

Drwy ddarparu amrywiaeth o gefnogaeth o roddion coed syml i gymorth mwy dwys i 
arolygu, dylunio a phlannu coed, rydym yn gobeithio cyrraedd cymaint o grwpiau ac 
unigolion â phosibl fel bod pawb yn cael cyfle i helpu i blannu a gofalu am goed yng 
Nghaerdydd. 

“Diolch i ti am y 2 Gwifwrnwydden y Gors wnes i gasglu ddoe. Planhigion iach iawn.  
Bydd yr adar wrth eu bodd â’r rhain” – person a gymerodd ran yn y cynllun rhoi coed am ddim

“Diolch yn fawr am y Gerddinen a’r  Gwifwrnwydden y Gors a godais i heddiw.” – person a 
gymerodd ran yn y cynllun rhoi coed am ddim

“Diolch; am syniad gwych... byddem wrth ein bodd â chwpl o goed ar gyfer ein gardd fach.” 
– person a gymerodd ran yn y cynllun rhoi coed am ddim
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