
Canllaw hanfodol
 
i blannu coed 
Taflen ffeithiau’r Gerdinen 
1. Mae gan y gerdinen ddail sydd wedi’u 

rhannu’n ddail bach dirgroes fel rhai’r 
onnen (ash). Mewn gwirionedd, ei henw 
arall yw ‘mountain ash’. Mae ganddi flodau 
gwyn ac mae’n cynhyrchu aeron coch yn 
yr hydref. 

2. Mae’r goeden hon yn hoffi pridd ysgafn 
a mawnog sydd wedi’i ddraenio’n dda 
ond sy’n addasadwy iawn. Gellir dod o 
hyd i’r gerdinen yn tyfu hyd at uchder o 
1,000m, a hyd yn oed mewn lleoedd serth 
a chreigiog. 

3. Gellir defnyddio’r aeron i wneud jeli sy’n 
llawn fitamin C, a fwyteir gydag anifeiliaid 
hela. Mae’r pren yn ddigon cryf ar gyfer 
pyst ffensys, handlenni ysgubau a ffyn 
cerdded, ac yn ddigon hyblyg i wehyddu 
basgedi pysgota a elwir yn gewyll. Yn yr 
Oesoedd Canol, defnyddiwyd pren y 
gerdinen i wneud bwâu, yn ogystal â 
handlenni offer, powlenni a phlatiau. 

4. Mae aeron y gerdinen yn ddeniadol iawn i 
adar sy’n bwyta ffrwythau, a adlewyrchir yn 
yr hen enw ‘daliwr adar’. Mae’r ffrwyth yn 
feddal ac yn llawn sudd, sy’n gwneud bwyd
da iawn i adar, yn enwedig cynffonnau 
sidan a’r fronfraith. 

5. Daw’r enw Saesneg ‘rowan’ o’r enw Hen 
Norseg am y goeden, ‘raun’ neu ‘rogn’. 
Gallai hyn olygu ‘mynd yn goch’, a oedd 
yn cyfeirio at y dail coch a’r aeron coch yn 
yr hydref. 

 

Mythau a llên gwerin 
Fel coed aeron coch eraill, dywedwyd bod 
y gerdinen yn cynnig diogelwch yn erbyn 
ysbrydion drwg. Mae hyn yn egluro pam 
y ceir y gerdinen wedi’i phlannu’n aml o 
amgylch tai yn yr Alban, yn aml ger y drws, 
i atal ysbrydion drwg rhag dod i mewn i’r ty. 
Mae rhai coed yn Ucheldiroedd yr Alban hyd 
yn oed wedi byw ar ôl hen dyddynnod anial. 
Yn ôl pob sôn câi ffyn swynwyr hefyd eu 
gwneud o’r gerdinen oherwydd ei 
rhinweddau diogelwch ar gyfer teithiau 
diogel yn ystod y nos. 
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Cyfarwyddiadau plannu 
Sicrhewch fod pawb dan sylw wedi 
cytuno ar y man plannu a’ch bod yn 
sicr eich bod yn plannu mewn ardal 
lle nad oes unrhyw wasanaethau yn 
rhedeg o dan neu uwch ben y safle, 
mae’r rhain yn cynnwys: dwr, nwy, 
trydan a chyfathrebiadau. Bydd eich 
darparwyr gwasanaeth lleol yn gallu 
eich helpu â hyn. Hefyd, peidiwch â 
phlannu ger unrhyw adeiladau 
cofiwch, gall y coed hyn dyfu’n eithaf 
tal ac mae ganddynt ledaeniad tebyg 
ar gyfer canghennau a gwreiddiau. 

Cyn dechrau plannu, bydd yn 
ddefnyddiol marcio safle pob 
coeden. Defnyddiwch dâp mesur 
neu cerddwch allan a defnyddio 
ffyn neu farcwyr yn ôl yr angen. 

Rydym yn awgrymu y plennir y coed 
o leiaf fetr ar wahân. Nid oes rhaid 
eu plannu mewn bloc ac efallai y 
bydd eich safle yn pennu fel arall. 
Mae rhai wedi’u plannu fel 
rhodfeydd, rhai eraill fel grwpiau 
bach o goed neu mewn gerddi 
bywyd gwyllt. 

Pan fyddwch yn plannu’r coed, 
cadwch hwy yn eu cynhwyswyr nes 
y funud olaf, gan y bydd hyn yn 
diogelu’r gwreiddiau rhag y 
tywydd, yn enwedig gwyntoedd 
sychu. Gellir trochi gwreiddiau’r 
coed mewn bwced o ddwr cyn eu 
plannu os ydynt yn sych iawn. 

Bydd angen cloddio twll bach ar 
gyfer pob coeden gyda rhaw 
(defnyddiwch rawiau bach gan fod y 
rhawiau hyn yn haws i blant eu 

defnyddio). Mae angen i’r twll fod o 
leiaf sawl centimetr yn lletach ac yn 
ddyfnach na gwreiddiau llawn y 
goeden sydd i’w phlannu. Bydd lled 
rhaw yn fwy na digon ar gyfer y twll. 
Os byddwch yn plannu i mewn i wair, 
dylid codi’r dywarchen a’i gosod o’r 
neilltu. Dylid llacio gwaelod ac 
ochrau’r twll gyda fforch neu raw, yn 
enwedig mewn tir caled neu wlyb. 

Os yw’r pridd yn arbennig o wael, 
gallwch ychwanegu ychydig o rawiau 
o gompost, deilbridd neu wrtaith 
sydd wedi pydru’n dda i waelod y 
twll. Fodd bynnag, gyda’r rhan fwyaf 
o bridd nid oes angen hyn. 

Yna dylid gosod y goeden yn y twll. 
Gorchuddiwch y gwreiddyn â 25mm 
o bridd a gwasgwch i lawr yn dda o 
amgylch y gwreiddiau. Os byddwch 
yn gweithio fel pâr, dylai un person 
ôl-lenwi’r pridd yn ofalus o amgylch y 
gwreiddyn, gan ddefnyddio’r pridd 
mwyaf briwsionllyd yn gyntaf, tra 
bod y person arall yn cadw’r goeden 
ar i fyny. Yna defnyddiwch y pridd 
sy’n weddill i lenwi’r twll i lefel 
wreiddiol y ddaear, gwasgwch bob 
haen i lawr wrth i chi lenwi’r twll, gan 
ddefnyddio eich dwylo neu’ch traed, 
ond peidiwch â sathru’n rhy galed 
neu rydych yn debygol o gywasgu’r 
pridd ormod a chrafu rhisgl y coesyn. 

Os yw’r dywarchen wedi’i rhoi o’r 
neilltu, nawr gellir ei thorri’n ei 
hanner, a gosod pob darn wyneb i 
waered o amgylch y coesyn a’u 
gwasgu i mewn i’r pridd. 
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Os gallwch gael gafael ar unrhyw daenfa, e.e. 
sglodion pren wedi’u rhwygo neu ddarnau o 
wair, gellir rhoi hwn o amgylch bonion y coed 
er mwyn helpu i gadw lleithder yn ystod 
misoedd yr haf a lleihau swm y llystyfiant 
cystadleuol o amgylch y coed. 

Yn olaf, gellir dyfrio’r coed os yw’r ddaear 
yn sych. 

Crynodeb cam wrth gam ar 
gyfer plannu eich coed: 
–	 Tynnwch y goeden o’r cynhwysydd. 

–	 Archwiliwch y goeden a thynnwch unrhyw 
frigau neu wreiddiau sydd wedi torri. 

–	 Dylech socian gwreiddiau sych 
cyn plannu. 

–	 Marciwch yr ardal plannu yn ôl yr angen. 

–	 Cloddiwch dwll y goeden â rhaw. 

–	 Gwiriwch ddyfnder y twll, hyd y 
gwreiddyn + 25mm, addaswch os 
oes angen. 

–	 Gwnewch y twll yn fwy os oes angen er 
mwyn osgoi gwreiddiau’n plygu. 

–	 Dylai un person ddal y goeden a dylai’r 
llall roi pridd dros y gwreiddiau. 

–	 Gwasgwch y pridd yn ysgafn 
gyda’ch traed. 

–	 Parhewch i lenwi a sathru’n galetach ond 
peidiwch â sathru’n rhy galed mewn 
amodau gwlyb. 

–	 Ailosodwch y dywarchen wyneb i waered 
ar ben y pridd o amgylch y goeden. 

–	 Os yw’n sych, dyfriwch yn dda. 

–	 Tacluswch a rhowch daenfa o amgylch 
bôn pob coeden. 

Ar gyfer plannu mewn pot 
Os byddwch yn plannu eich coeden mewn 
pot, dilynwch y camau syml hyn: 

–	 Dewiswch bot sydd o leiaf 20cm mewn 
diamedr. Bydd hanner casgen yn 
ddelfrydol, gan roi lle i’r goeden dyfu. 
(Bydd angen dyfrio potiau bach yn 
aml iawn.) 

–	 Plannwch fel petai yn y ddaear gan 
ddefnyddio compost di-fawn cyffredinol 
ond un sydd ddim yn sychu’n rhy gyflym. 
Gallwch bob amser ddefnyddio pridd yr 
ardd nad yw’n cynnwys chwyn, efallai 
gydag ychydig o dywod siarp a gwrtaith 
sydd wedi pydru’n dda neu ddeunydd 
compost gardd parod i roi ychydig mwy 
o sylwedd iddo. 

–	 Ar ôl ychydig o flynyddoedd, efallai y 
byddwch yn gweld bod eich coeden 
gerdinen yn llenwi’r pot. Dangosydd da 
fydd dail y goeden yn lledaenu allan yn 
llawer mwy llydan na diamedr y pot. Ar y 
pwynt hwn, gallwch naill ai ail-botio i 
mewn i bot mwy neu ddod o hyd i leoliad 
i’w blannu y tu allan. 

–	 Wrth ail-blannu, sicrhewch y caiff y 
gwreiddiau eu lledaenu allan os oes 
angen h.y. os yw mewn pot, plannwch 
mewn tir da, nad yw’n rhy sych nac â 
gormod o ddwr. Gellir plannu eich 
coeden y tu allan ar unrhyw adeg o’r 
flwyddyn ond os byddwch yn dewis yr haf 
bydd angen i chi ei dyfrio’n dda i 
ddechrau wrth iddi sefydlu. Mae’n well 
plannu yn y gaeaf yn ystod y cyfnod cwsg. 
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Gofal parhaus y goeden 
Nid oes angen llawer o gynhaliaeth barhaus 
ar goed sydd newydd eu plannu er y byddant 
yn cael budd o gael eu dyfrio yn ystod y 
misoedd sych. Gall hon fod yn ffordd wych o 
annog plant i ofalu am y coed, efallai drwy 
bennu rota dyfrio? 

Gall hefyd fod o fantais ychwanegu at y 
daenfa gan y bydd hyn yn sicrhau nad yw’r 
coed yn cystadlu am ddwr gyda chwyn. 
Os bydd chwyn yn tyfu drwy’r daenfa, gellir 
tynnu’r rhain â llaw. 

Ar ôl amser cymharol fyr, bydd y coed bach yn 
dechrau lledaenu. Yn ystod misoedd yr haf, 
edrychwch am unrhyw ganghennau nad ydynt 
wedi goroesi a’u torri yn ôl gyda siswrn tocio. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am 
gynnal eich coeden mae cysylltiadau 
defnyddiol ar wefan Llefydd i Natur. 
bbc.co.uk/breathingplaces/schools 

Adnoddau eraill ar gyfer 
Diwrnod Coed 
Gallwch gael adnoddau y gellir eu lawrlwytho 
yn bbc.co.uk/breathingplaces/schools a 
fydd yn eich helpu yn ystod y diwrnod. 

Maent yn cynnwys:
 

Templed Bag Casglu Dail
 

Taflenni nodi brigau, dail a ffrwyth coed.
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