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Llwybr y
Goedfa

Gellir dadlau mai’r Coedfa yw’r 
arddangosfa fwyaf uchelgeisiol 

yn yr Ardd Fotaneg



Beth yw coedfa?
Casgliad byw o goed a llwyni - yr 
hyn mae garddwriaethwyr yn eu 

galw’n blanhigion pren.

Pam mae’n bwysig?
Mae yna resymau amlwg o ran 

addysg ac ysbrydoliaeth - rydyn ni 
am i’n hymwelwyr ddod i 

adnabod, gwerthfawrogi a charu 
coed o bob cwr o’ byd. Ond hyn 
yw ein hymrwymiad cyfnod hir i 

lesiant y byd yn y dyfodol. 



Rydyn ni’n tyfu coed a llwyni o hadau gwyllt wedi eu 
casglu. Os bydd unrhyw rai o’r rhywogaethau hyn o 

goed yn diflannu neu’n methu â pharhau yn eu mannau 
gwyllt naturiol, gall hadau a thoriadau o goedfeydd fel 

hyn gael eu defnyddio i ailadeiladu’r poblogaethau 
naturiol. Meddyliwch am hyn fel cadwraeth ara deg - 

defnyddio ein harbenigedd garddwriaethol a 
gwyddonol i warchod rhywogaethau o goed ar gyfer 

cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r Goedfa hon yn dal yn ifanc ac yn dal i 
ddatblygu - plannwyd mwyafrif y coed ar ôl agor yr 
Ardd Fotaneg hon yn y flwyddyn 2000. O fewn man 
cysgodol o goed brodorol Cymreig cewch adrannau’n 
benodol ar ranbarthau rydym yn rhoi blaenoriaeth 
iddynt ar y dechrau - Tsieina, Gogledd America a 
De America.  
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1. Araucaria araucana – Pinwydden Chile 
2. Nothofagus antarctica – Ffawydden Ddeheuol
3. Saxegothaea conspicua – Ywen y Tywysog Albert
4. Pinus wallichiana – Pinwydden Bhutan

5. Zelkova serrata – Llwyfen Japan
6. Fraxinus suaveolens
7. Rhododendron sikangense
8. Sorbus glomerulata – Criafolen Hubei

pan ddarganfuwydman gwylio



Mae pinwydden Chile i’w gweld ledled y DU, a hynny mewn gerddi, parciau a 
mynwentydd. Gellir olrhain y dalaf a’r mwyaf aeddfed yn ôl i’r rhai a gyflwynwyd yn 
wreiddiol gan Archibald Menzies, a oedd yn ymarfer meddygaeth yng Nghaernarfon cyn 

hwylio ar HMS Discovery.
Mae’r sbesimenau mawreddog hyn yn frodorol i 
fynyddoedd yr Andes yn Ariannin a Chile. A hwythau ar 
uchder o tua 1,800 metr, gan olygu eu bod yn sefyll uwch-
ben y coedlin, mae’r sbesimenau godidog hyn yn 
symbolaidd o fflora mynyddig y rhanbarth.
Fodd bynnag, er eu bod wedi addasu’n dda i’r hinsawdd 
gyfnewidiol, gydag eira trwm, ffrwydradau folcanig a 
thirlithriadau yn risgiau hollbresennol, gweithgarwch dynol 
sy’n bygwth eu bodolaeth yn y gwyllt. Mae 
tanau, pori da byw, a’r ffaith bod 
coedwigo masnachol yn ennill tir, i 

gyd yn fygythiadau gwirioneddol i’w goroesiad.
Yma yn yr Ardd Fotaneg rydym wedi partneru â’r Rhaglen 
Cadwraeth Conwydd Ryngwladol i ddarparu lloches.
Gallwch weld llawer o sbesimenau yn yr Ardd Goed, pob un 
wedi’i dyfu o hadyn ac yn cynrychioli poblogaethau penodol. 
Mae presenoldeb amrywiad genynnol o’r fath yn bwysig 
iawn ar gyfer cadwraeth.

1. Araucaria araucana – Pinwydden Chile

Mae’r Ffawydden Ddeheuol yn rhywogaeth gollddail wydn sydd i’w chael ym mwyafrif y 
rhanbarthau mwyaf tymherus yn Chile ac Ariannin. Mae eu hamrediad brodorol mor fawr 
fel mai Ffawydd Deheuol yw rhai o’r coed mwyaf deheuol ar y ddaear.

Mae eu gallu i fyw mewn ystod eang o amgylcheddau yn 
eu helpu i fanteisio ar gilfachau ecolegol newydd; er 
enghraifft, mae pantiau llwydrew lle na fyddai unrhyw 
rywogaeth arall o goed yn meiddio preswylio ynddynt yn 
fannau cyffredin i weld y Ffawydden Ddeheuol. 
Yr enw cyffredin arnynt yw Ñire, a gellir eu gweld ar sawl 
ffurf ledled Patagonia, megis yn goedwigoedd 20 metr o 
uchder neu’n llwyni byr, nad ydynt ddim mwy na 2 fetr o 
uchder, sy’n cael eu pori yn y glaswelltiroedd.
Er gwaethaf y ffaith bod y rhywogaeth yn 
bresennol yn y Wladfa, a hynny yn 
Nhalaith Chubut, nid oes enw 

Cymraeg wedi’i gofnodi ar ei chyfer. Os oes gennych ragor o 
wybodaeth, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
Mae’r rhywogaeth hon yn cael ei meithrin yn ymyl pinwydd 
Chile gan mai’r rhain a fyddai elfennau mwyaf nodweddiadol 
coedwigoedd yr Andes. Ryw ddydd, rydym yn gobeithio 
cael ein coedwigoedd yr Andes ein hunain yma yn 
Llanarthne.

2. Nothofagus antarctica – Ffawydden Ddeheuol



Yn Saesneg, Ywen y Tywysog Albert yw’r Saxegothaea conspicua. Dyma enghraifft o’r 
arfer a oedd yn gyffredin mewn botaneg i enwi planhigion ar ôl noddwyr y gwyddorau. 
Roedd y Tywysog Albert o Saxe-Coburg a Gotha yn un noddwr o’r fath. Yn Chile ac 

Ariannin, lle mae’r rhywogaeth i’w chael yn naturiol, yr enw 
cynhenid a ddefnyddir ar ei chyfer amlaf yw Mañío Hembra.
Mae Ywen y Tywysog Albert, a gafodd ei darganfod yng 
nghoedwigoedd glaw tymherus Valdivia, wedi addasu i dyfu mewn 
tywydd gwlyb ymhlith coed yr is-dyfiant, heb fod yn annhebyg i’r 
goeden ogleddol o’r un enw, sef yr Ywen Ewropeaidd, Bacusata 
Taxus. Er gwaethaf yr hyn sy’n gyffredin rhyngddynt, mae’r 
cysylltiad rhwng y ddwy yn un pell. Mae Ywen y Tywysog Albert yn 

grair o amrywiaeth blanhigol gan mai hi yw’r unig rywogaeth o’i llinach benodol. Fodd 
bynnag, mae’r yw hyn i’w cael dros ardal helaeth, ac yn tyfu i 1,000 m o uchder ar 
fynyddoedd â llystyfiant ac ar lefel y môr yn rhanbarth Cordillera, gan oroesi mewn 
cynefinoedd arfordirol sy’n draenio’n wael. Fodd bynnag, mae natur fregus 
cymunedau’r coed yn golygu bod ymdrechion cadwraeth yn ofynnol o hyd i 
amddiffyn y poblogaethau sydd wedi’u dosbarthu’n eang. Yn y byd 
coedwigaeth, rhoddir gwerth ar Ywen y Tywysog Albert oherwydd ei 
phren lliw rhosyn melyn, a chaiff ei defnyddio fel arfer i wneud dodrefn. 
Er mwyn atal pobl rhag elwa ar y poblogaethau gwyllt, mae’n ofynnol 
bod ymarferwyr cadwraeth yn eu rheoli. Mae yna sbesimenau sydd 
cyn hyned â 750 mlwydd oed yn cael eu diogelu i amddiffyn
treftadaeth naturiol y rhanbarth.

3. Saxegothaea conspicua – Ywen y Tywysog Albert

Gellir dod o hyd i Binwydden Bhutan yn ehangach nag y mae ei henw’n ei awgrymu. 
Mae’r goeden yn tyfu o’r gorllewin i’r dwyrain, a gellir gweld y Pinus wallichiana yn 
Nhalaith Badakshan yn Affganistan neu yn nhalaith Utter Pradesh yng ngogledd India.

Mae daearyddiaeth eang y rhywogaeth wedi cyfrannu at 
amrywiaeth genetig sylweddol, gyda llawer o boblogaethau 
ynysig yn byw mewn ystod o hinsoddau ac amodau. Nodwedd 
hysbys ynghylch Pinwydden Bhutan yw ei gallu i esgyn 
Mynyddoedd Himalaya, lle mae’n goruchafu mewn coedwigoedd 
sy’n tyfu ar dir hyd at 3,900 metr o uchder. Pa un a yw’n tyfu mewn 
cellïoedd mawr ar ei phen ei hun neu’n gymysg â 
chonwydd a choed llydanddail eraill, mae hon yn rhywogaeth 
sydd wedi addasu’n dda i dir garw a chreigiog. Caiff ei thyfu’n 

fasnachol ar uchderau is, yn bennaf ar gyfer ei resin. Efallai eich bod yn gyfarwydd â 
thyrpant a chynhyrchion eraill megis polish esgidiau sy’n cynnwys resinau 
pinwydd. Mae ei bren yn anaddas ar gyfer adeiladu ond mae’n cael ei 
gynaeafu i greu ystod o gynhyrchion pecynnu. Er gwaethaf ei natur 
doreithiog, mae gerddi botaneg, mewn partneriaethau â’r Rhaglen 
Cadwraeth Conwydd Ryngwladol, yn gweithio i gadw a diogelu 
‘genoteipiau’ penodol y rhywogaeth. Mae amrywiadau yn eu 
geneteg yn darparu cliwiau o ran y modd y mae planhigion yn 
addasu ac yn esblygu. Rydym yn aml yn meddwl bod cadwraeth 
yn ymwneud â gwarchod rhywogaethau, ond, ar brydiau, mae’r 
amrywiad o fewn rhywogaeth yr un mor bwysig.

4. Pinus wallichiana – Pinwydden Bhutan



Mae Llwyfen Japan yn frodorol i ranbarth Dwyrain Asia, gan gynnwys Japan, Penrhyn 
Korea, Tsieina a Taiwan. Mae’n goeden gollddail sy’n perthyn i deulu’r llwyfen, ac yn 
hysbys oherwydd ei lliw hydrefol rhyfeddol. Mae’r Zelkova serrata yn gysylltiedig â 

dyffrynnoedd calchfaen, a gall dyfu mewn coetiroedd gwlyb 
neu gynefinoedd glannau afon. O ganlyniad i’w 
gallu i wrthsefyll glawiad uchel, ynghyd â’i gwerth 
addurnol, mae’n un o hoff goed garddwyr yng Nghymru. Yn 
UDA mae hefyd yn boblogaidd ar gyfer plannu trefol, lle caiff 
ei defnyddio fel arfer i ddisodli rhywogaethau sy’n dueddol 
o ddioddef o glefyd Llwyfen yr Iseldiroedd. Yn Japan, mae’n 
gysylltiedig â safleoedd cysegredig megis cysegrfeydd 
oherwydd ei symbolaeth ddiwylliannol. Mae tynged Llwyfen 
Japan yn amrywio ledled ei hamrediad brodorol. Er ei bod yn 
cael ei thyfu fel arfer yn Japan, mae’r 

amrywiaeth genetig yn isel oherwydd y dull lluosogi a ddefnyddir. 
Ym Mhenrhyn Korea a Tsieina mae’r poblogaethau’n dameidiog a 
bach. Yn rhanbarthau Mynyddoedd Quinling a Basn Afon Huai yn 
Tsieina, roedd y rhywogaeth yn doreithiog ar un adeg, ond mae 
ehangu amaethyddol a thorri a thrin coed wedi lleihau’r 
poblogaethau yn sylweddol.Yng Ngweriniaeth Pobl Korea, 
adroddwyd ar bresenoldeb y rhywogaeth, ond nid yw’r 
statws cadwraeth yn hysbys.

5. Zelkova serrata – Llwyfen Japan

Un o drasiedïau botanegol y cyfnod diweddar yw colli’r Onnen (Fraxinus excelsior) o 
gefn gwlad Cymru. Mae nifer yr achosion o Glefyd Coed Ynn (Hymenoscyphus fraxineus) 
wedi ysbeilio’r poblogaethau brodorol a, dros amser, bydd hyn yn lleihau presenoldeb yr 
Onnen i grŵp bach gwydn.

Fodd bynnag, efallai y gall rhywogaethau eraill o’r Onnen 
ddal eu tir a gwrthsefyll y ffyngau sy’n achosi’r clefyd. Mae 
Fraxinus suaveolens, o bosibl, yn rhywogaeth o’r fath. Mae’n 
debygol iawn bod y rhywogaeth hon wedi cydesblygu ym 
mhresenoldeb y Clefyd Coed Ynn a bod ganddi ymwrthedd 
cynhenid.
Mae’r Onnen Sikkim i’w chael yn rhanbarthau gogleddol In-
dia a Tsieina, lle mae’n tyfu mewn coedwigoedd mynyddig a 
dyffrynnoedd afonydd. Yn debyg iawn i’r
rhywogaeth Ewropeaidd sy’n perthyn iddi, 
mae’n amlygu’r gallu i addasu i dyfu 

mewn hinsawdd dymherus ac ardaloedd o lawiad uchel.

Cyd-weithwyr yng Ngardd Fotaneg Ness a roddodd y 
sbesimenau yn yr Ardd Goed i’r Ardd Fotaneg. Roedd hadau’r 
sbesimenau wedi cael eu casglu i’w hastudio yn wreiddiol, ac 
roeddent wedi helpu i gefnogi gwaith tacsonomaidd 
hanfodol ar y genws gan fotanegwyr ym Mhrifysgol Lerpwl.

6. Fraxinus suaveolens



Mae llawer iawn o rododendrons i’w cael yng ngerddi Cymru; maent yn hynod o 
addurnol ac mae llawer wedi addasu i’n hinsawdd dymherus. Roedd casglwyr planhigion 
cynnar a aeth i Ddwyrain Asia wedi dod â llawer o rywogaethau yn ôl i Brydain, ac mae 

bridwyr planhigion wedi bod yn eu croesi ers hynny.
Er eu bod yn ymddangos yn blanhigion cyfarwydd, prin 
yw llawer o’r rhywogaethau sy’n cael eu tyfu a’u meithrin, 
ac maent dan fygythiad yn y gwyllt. Mae Rhododendron 
sikangense yn enghraifft o’r fath. Mae’n frodorol i lethrau’r 
mynyddoedd uchel a’r coedwigoedd cymysg yn 
nhaleithiau Sichuan a Yunnan yn Tsieina. Yn ei chynefin 
brodorol, mae fel arfer yn blodeuo rhwng misoedd Mai a 
Gorffennaf, ac mae lliwiau’r blodau yn amrywio o 
wyn i borffor neu binc. Mae gerddi 
botaneg ledled y byd wrthi’n astudio 
a gwarchod rhododendrons 

tebyg i hon. Crëwyd consortiwm cadwraeth rhyngwladol i 
helpu i feithrin cydweithrediad rhwng ymchwilwyr, 
ymarferwyr cadwraeth a garddwriaethwyr. Gyda’i gilydd, 
mae gerddi botaneg yn creu rhwydwaith mawr o
 gasgliadau planhigion sy’n gweithredu fel gwarchodfa 
natur ddosbarthedig, gan amddiffyn adnoddau genetig ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol a gwaith adfer.

7. Rhododendron sikangense

Disgrifiwyd Criafolen Hubei gyntaf mewn llenyddiaeth wyddonol yn 1907, ond, er 
gwaethaf ei nodweddion garddwriaethol deniadol, nid oedd wedi cael ei thrin a’i 
meithrin mewn casgliad a gofnodwyd tan yr 1990au.

Yn 1992, eginodd Gardd Fotaneg Shanghai hadau a 
gasglwyd o Dalaith Sichuan. Aethpwyd ati wedyn i rannu 
hadau a phlanhigion â gerddi botaneg eraill ledled y byd 
a oedd yn arbenigo yn y genws Sorbus. Cyflwynwyd y 
sbesimen hwn gyntaf i Gymru gan Guradur cyntaf yr Ardd 
Fotaneg, Wolfgang Bopp.

Yng nghoedwigoedd cymysg ei chynefin 
brodorol, mae Criafolen Hubei yn 
blanhigyn yr is-dyfiant. Mae’r 
rhywogaeth wedi addasu i 

amgylcheddau o’r fath, lle mae’n goddef cysgod ac yn 
ymddwyn yn debyg i lwyn. Mae i’r dail adeiniog liw coch 
llachar yn yr hydref, sy’n aml yn cyd-daro â ffrwythau gwyn 
y goeden. Mae Sorbus glomerulata yn rhannu llawer o 
briodweddau â rhywogaethau o griafol sy’n gynhenid i 
Gymru, ond mae eu hamrediad brodorol wedi crwydro 
rhyw 5,500 o filltiroedd.  

8. Sorbus glomerulata – Criafolen Hubei 
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