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Pam y gwnaethom holiadur am y goedwig
Mae Coetir Mynydd wedi bod yn gweithio gyda'r Comisiwn Coedwigaeth er mwyn ymgynghori â 

chymunedau yn yr ardal hon ers nifer o flynyddoedd. Parc y Blwch yw ein coedwig leol sy'n perthyn 

i  Lywodraeth Cynulliad Cymru ac fe'i  rheolir gan y  Comisiwn Coedwigaeth. Fel y rhan fwyaf  o 

goedwigoedd y Comisiwn Coedwigaeth, mae'n ardal o goed pyrwydd Sitca (spruce) yn tyfu'n glos a 

blannwyd yn y 1960au, ac mae bellach wedi cyrraedd yr oed lle bydd y coed yn cael eu torri a'u 

hail-blannu. Mae'r coed yn y goedwig yn cael eu plannu a'u torri yn ôl Cynllun sy'n cael ei adolygu 

pob pum mlynedd. Pan fydd y cynlluniau hyn yn cael eu diwygio, bydd y Comisiwn Coedwigaeth yn 

gwahodd sylwadau a syniadau gan y gymuned leol - fel arfer trwy'r Cyngor Cymuned, ond gall 

hefyd gynnwys ymgynghori â'r cyhoedd.

Daeth y Cynllun diwethaf i ben ym mis Mai 2009, ond mae'r cynllun nesaf yn dal heb ei gyhoeddi 

er mwyn galluogi i'r Comisiwn ymgynghori'n fanwl â'r cyhoedd fel rhan o Astudiaeth Braenaru. Yn 

2009 roedd Clwb Ieuenctid Mynydd Llandygai yn llwyddiannus wedi cyflawni arolwg holiadur o 

bobl Mynydd Llandygai, ond nid oedd hyn yn cynnwys barn pawb oedd yn byw'n agos i'r goedwig. 

Felly wedi dod o hyd i gyllid gan GwirVol a'r Comisiwn Coedwigaeth, cynigodd Coetir Mynydd y 

cyfle i ni yng Nghlwb Ieuenctid Rhiwlas ymgynghori ynglŷn â'r goedwig. Roedd yn swnio'n gynllun 

diddorol, felly wnaethom gytuno ymgynghori yn Rhiwlas.

Bydd  canlyniadau  ein  hastudiaeth  yn  cael  eu  gyrru  at  y  Comisiwn  Coedwigaeth,  bydd  yn  ei 

defnyddio wrth greu Cynllun nesaf Coedwig Parc y Bwlch. Bydd y canlyniadau hefyd o werth i bobl 

Rhiwlas, fel cofnod o sut mae pobl y pentref yn defnyddio ac yn gwerthfawrogi'r goedwig. Rydym 

yn gobeithio bydd y prosiect yma yn ysbrydoli fwy o bobl i helpu gyda'r goedwig.

Beth wnaethom ni?
Asgwrn cefn y prosiect oedd 12 sesiwn efo Robin, Claire a Kirsten o Dyfodol, yn y Clwb Ieuenctid 

rhwng mis Ionawr a mis Mai 2011, ar nos Iau fel arfer. Yn y sesiynau cychwynnol, gwnaethom ni 

ddysgu am y goedwig, y Comisiwn Coedwigaeth a thechnegau holiadur. Yna, aethom ati i gynllunio 

ein holiadur ein hun, a phrintio cannoedd o gopïau yn Gymraeg a Saesneg. Aethom o amgylch y 

pentref efo'r holiadur, gan guro ar ddrysau ac egluro beth oeddem ni'n ei wneud. Ymhen ychydig 

ddyddiau, aethom yn ôl i bob tŷ er mwyn casglu'r holiaduron.

Yna, yn y ddau sesiwn olaf yn y Clwb, buon ni'n teipio'r wybodaeth a lenwyd ar yr holiaduron, a'i 

ddefnyddio i greu'r siartiau bar a'r ystadegau yn yr adroddiad hwn. Yna, roeddem yn edrych ar y 

canlyniadau ac yn chwilio am y negeseuon pwysicaf i'w yrru ymlaen i bobl Rhiwlas ac i'r Comisiwn 

Coedwigaeth. Troesom y syniadau hyn yn gyflwyniad, a gafodd ei ddangos yn y cyfarfod pentref ar 

y 31ain o Fai 2011. Gwahoddasom y Comisiwn i'r cyfarfod. Mae'r adroddiad hwn wedi'i baratoi fel 

cofnod o'r prosiect, a'r hyn rydym wedi darganfod, ar gyfer pawb yn y pentref. Bydd yr adroddiad 

yn ddefnyddiol i'r Comisiwn Coedwigaeth hefyd, fel eu bod yn gwybod beth y mae pobl Rhiwlas yn 

ei feddwl o'r goedwig. 

Rydym  yn  gobeithio  y  bydd  hyn  yn  fan  cychwyn,  wrth  i  gymuned  Rhiwlas  gymryd  mwy  o 

ddiddordeb a chyfranogiad yn y Goedwig. Mae'n un o dri adroddiad cymunedol a baratowyd ar 

gyfer Coedwig Parc y Bwlch; mae adroddiadau eraill o bentrefi Mynydd Llandygái a Thregarth.
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Mae'r map hwn yn dangos ble mae'r goedwig (lliw gwyrdd) o gymharu â Rhiwlas. Aethom â'r 

holiaduron i dai ar y lonydd sydd wedi eu lliwio'n goch.

                                                      

Pwy lenwodd yr holiaduron?
Daeth 74 o holiaduron i law. Mae siart 1 yn dangos i ni dderbyn nifer da o holiaduron yn y Gymraeg 

ac yn y Saesneg.

Yng nghwestiwn 10, gofynnom ni oedd pobl yn wryw neu'n fenyw, a'u hoed. Gofynnom ni hyn er 

mwyn gallu gweld a oedd y canlyniadau'n cynrychioli trawstoriad teg o'r pentref, neu oedd osgo 

tuag at un garfan. Mae Siart 2 yn dangos y nifer o bobl a lenwodd yr holiadur.
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At ei gilydd, dychwelwyd 74 holiadur, ond nid oedd pawb wedi nodi eu rhyw a'u hoedran. O'r bobl 

a atebodd, roedd 26 yn ddynion a 38 yn ferched - dipyn llai na 50% o ddynion felly, fel dylem 

ddisgwyl yn y rhan fwyaf o lefydd. Yn benodol, roedd diffyg ymateb gan fechgyn 0-14 mlwydd oed, 

ond mae'n bosib fod rhai plant heb nodi eu rhyw. Ond yn gyffredinol, mae gennym groestoriad da 

iawn o bob oed a rhyw yn Rhiwlas. Mae hyn yn galonogol iawn, a dylai ein canlyniadau fod yn 

ddibynadwy.

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y prosiect drwy gwblhau holiadur!

Cwestiwn 1: Pa mor aml ydych chi'n ymweld â'r goedw ig?
Atebwyd y cwestiwn yma ar bob un o'r 74 holiadur (Siart 3), ac roedd 85% yn dweud eu bod yn 

ymweld â'r goedwig (yn achlysurol o leiaf).
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Wrth gwrs, gall fod pobl sydd â diddordeb yn y goedwig yn fwy tebyg o gwblhau holiadur amdano, 

felly nid yw 74% o'r pentref cyfan yn ymweld â'r goedwig o reidrwydd. Ond mae 63 yn dal yn nifer 

da o ymwelwyr, ac mae'n bosib eu bod yn mynd yno gyda pherthnasau a chyfeillion na lenwodd yr 

holiadur eu hunain. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ymweld â'r goedwig lai nag unwaith y mis, ond 

mae cryn dipyn sy'n mynd yno'n aml. Roeddem yn tybed pam fod 8 o bobl nad oedd yn ymweld â'r 

goedwig wedi trafferthu cwblhau'r holiadur - wedi meddwl, efallai unai eu bod yn dymuno cefnogi 

un o  weithgareddau'r Clwb, neu eu bod eisiau mynd yno, er nad ydyn nhw'n gwneud hynny ar hyn 

o bryd am ryw reswm.

Cwestiwn 2:  Yn gyffredinol sut fyddech chi'n disgr ifio'r 
goedwig fel lle i ymweld ag o?
O'r 74, roedd 7 heb ateb y cwestiwn yma, ond dim ond 3 o'r 7 oedd wedi dweud nad oeddynt byth 

yn ymweld â'r goedwig. Mae hyn yn golygu bod 4 o bobl yn meddwl ei fod yn lle da i ymweld ag o 

ond byth yn mynd yno - rydym yn credu y gall y bobl hyn yn hoffi ymweld, ond yn methu â gwneud 

hynny am ryw reswm.

O'r bobl a atebodd, roedd 86% yn meddwl bod y goedwig yn lle "Da" neu "Ardderchog" i ymweld 

ag o. Felly, er bod y rhan fwyaf o bobl yn hoff o'r goedwig fel ag y mae, mae rhywfaint o le i wella.
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Cwestiwn 3: Beth ydych chi'n ei wneud yn y goedwig?
Mae'r cwestiwn hwn yn darparu rhestr o 8 peth y mae pobl yn dod i'r goedwig i'w gwneud, ynghyd 

â chyfle i nodi awgrymiadau eraill.  Gallai pobl ddewis mwy nag un blwch, er enghraifft, gallent fod 

yn beicio ac yn rhedeg yn y goedwig (ond nid ar yr un pryd fel arfer!). O'r 67 o bobl sy'n ymweld â'r 

goedwig, mae 75% yn gwneud hynny am fwy nag un rheswm. Mae Siart 5 yn dangos cyfanswm ar 

gyfer pob gweithgaredd, ac mae'n glir bod bron pawb sy'n ymweld â'r goedwig yn mynd am dro 

yno (86% o'r 67 o bobl sy'n ymweld â'r goedwig).

Yn yr holiadur hwn, yr un oedd "mynd am dro" a "mynd â'r ci am dro," ond yn arolwg Mynydd 

Llandygai, roedd y rhain yn opsiynau gwahanol, ac roedd yn amlwg bod yna wahaniaeth rhwng 
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mynd am dro, boed efo ci neu beidio, a 'mynd â'r ci am dro '. Ar y cyfan, mae'r gweithgareddau 

mwyaf poblogaidd yn cyd-fynd â cherdded, yn enwedig wrth i bobl fynd am dro i gael amser tawel i 

feddwl.  Wrth  edrych  yn  agosach,  daw'n  amlwg  mai'r  cyfuniad  fwyaf  poblogaidd  (40%  o'r 

ymwelwyr) yw mynd am dro tawel a mwynhau  natur. Niferoedd cymharol fach sy'n cymryd rhan 

mewn "chwaraeon" gweithredol yno, megis beicio mynydd, rhedeg a marchogaeth. 

Ymysg y pethau eraill mae pobl yn eu gwneud yn goedwig, mae:

Tawelwch

Picnic

Myfyrio

Lle i gerdded a gwylio natur

Iechyd; awyr iach

Gwneud tân

Pêl-droed; Saethu

Canlyn

Cwestiwn 4: Beth ydych chi'n ei hoffi fwyaf am y go edwig?

                     Beth nad ydych yn ei hoffi?
Roedd hwn yn gwestiwn agored, er mwyn i bobl cael ysgrifennu beth bynnag a fynnon. Roedd y 

canlyniadau yn rhai diddorol sydd, gwaetha'r modd, yn anodd eu dadansoddi. Aethom ati, felly, i 

gyfri'r nifer o weithiau bu i bobl defnyddio gair megis "tawel" - gan gymryd po fwyaf caiff gair ei 

ddefnyddio,  po  fwyaf  defnyddiol  ydyw fel  disgrifiad  o  deimladau'r  bobl  am y  goedwig.  Mae'r 

lluniau geiriol isod yn dangos maint y geiriau yn ôl y nifer o weithiau y cawsant eu crybwyll yn yr 

atebion. Hefyd, mae maint y blychau yn cyfateb i'r nifer o "hoff bethau" a "chas bethau" a restrwyd 

gan bobl.
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Wrth edych ar y rhestrau o "hoff bethau" a "chas bethau," mae themau yn ymddangos. Y thema 

amlycaf o bosib yw sŵn - mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoff o dawelwch, ond yn gas ganddynt feiciau 

modur swnllyd. Yn yr un modd, mae'n well ganddynt amrywiaeth nag undonedd, llonyddwch nag 

anhrefn a natur yn hytrach nag olion dynol  di-ofal  megis sbwriel  a  fandaliaeth.  Ond mae rhai 

pethau'n gwrth-ddweud -  sut  all  lwybrau fod yn dda ac yn ddrwg? O edrych ar  y sylwadau a 

wnaed, mae llwybrau yn dda am eu bod yn galluogi i bobl gerdded yn y goedwig, ond gallant fod 

nad oes digon ohonynt, neu eu bod yn fwdlyd neu'n gamarweiniol.

Cwestiwn 5: Meddyliwch am y newidiadau posibl yn y 
goedwig. Sut y byddent yn effeithio ar eich barn o' r goedwig a 
faint rydych yn ei ddefnyddio?
Amcan y cwestiwn yma oedd rhoi cyfle i bobl ymateb i ystod fawr o syniadau yn ymwneud â'r 

goedwig. Roedd dwy ran i'r cwestiwn: yn gyntaf, gofynnwyd a fyddai'r goedwig yn well, yr un fath 

neu'n waeth o ganlyniad i restr o newidiadau posibl fel y dangosir yn Siart 6. Mae'r bariau glas yn 

Siart 6 yn dangos y nifer o bobl sy'n ystyried y newid hwn yn welliant yn y goedwig, mae'r bar coch 

yn dangos faint sy'n meddwl na fyddai'n gwneud llawer o wahaniaeth, a'r bar melyn yn dangos 

faint sy'n credu y byddai'n gwneud y goedwig yn waeth. Felly byddai buddion mawr o'r pethau 

gyda bariau glas mawr, tra bod y rhai gyda bariau melyn mawr yn rhai na fyddent yn ddadleuol ac 

yn debyg y gall bobl cytuno amdanynt. O edrych arni fel hyn, mae siart 6 yn dangos mai dim ond 4 

syniad  sydd  yn  boblogaidd  gyda phawb.  Mae'r  tri  o'r  rhain  yn  ymwneud â  gwella  ansawdd y 

goedwig ar gyfer bywyd gwyllt a chaniatáu i'r coed dyfu'n hŷn ac yn fwy. Yn gryno felly, mae pobl 

yn meddwl y byddai rheoli'r goedwig er lles natur yn ei wella. Mae hyn yn cyd-fynd â'r ffaith bod 

pobl  yn  cymeradwyo newidiadau a fyddai'n  gwella  natur,  llonyddwch a  thawelwch y  goedwig. 

Dengys  cwestiwn 4 fod llawer o bobl  yn  gwerthfawrogi'r  pethau hyn.The fourth change which 

everyone could accept is creating local forest job opportunities which would help tackle problems 

with unemployment in Rhiwlas.  

Byddai gosod biniau yn helpu delio gyda sbwriel (ac mae'n gas gen bawb sbwriel), ond dengys y 

bar melyn na fyddai rhai pobl yn hoffi biniau. Pam? Yn ymarferol, fyddai'n rhaid i rywun (pwy?) eu 

gwagio, ond fyddai rhai pobl yn teimlo eu bod yn gwneud i'r goedwig edrych fel "parc" yn hytrach 

na thir gwyllt. Ceir hefyd ychydig o bobl sydd yn erbyn meinciau, yn ôl pob tebyg oherwydd eu bod 

yn eu hatgoffa o barciau trefol. Fodd bynnag, mae meinciau yn awgrym poblogaidd iawn. Er mwyn 

osgoi codi gwrychyn, os yw meinciau'n cael eu gosod, dylid eu lleoli yn ofalus ac ystyried eu creu ar 

ffurf boncyff yn hytrach na mainc draddodiadol.

Y newidiadau arfaethedig  lleiaf  poblogaidd yw'r  rhai  gyda'r  bariau melyn hiraf,  sef  cysgodfan i 

gymdeithasu, a thraciau beicio mynydd, o bosib am y byddent yn atynnu pobl ifanc i'r goedwig. 

Mae'n debyg fod gan bobl ofyn y byddai  hyn yn arwain at fwy o sbwriel, fandaliaeth a sŵn (gweler 

Cwestiynau 4 a 6). Ond mae'n bosib y gellid creu'r adnoddau hyn trwy greu ardaloedd ar wahân yn 

y goedwig ar gyfer gweithgareddau tawel a gweithgareddau swnllyd. We also found that 27% of 

people aged 15-29 also went to the forest for a quiet time so not all would be noisy.
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Yn ail ran cwestiwn 5, y bwriad oedd darganfod a fyddai'r pethau hyn yn cynyddu neu'n lleihau'r 

defnydd a wneir o'r goedwig. O gymharu â rhan gyntaf y cwestiwn, gwael oedd yr ymateb yma. 

Gall fod hyn oherwydd bod y ffordd y mae'r cwestiwn wedi ei osod yn ddryslyd, gan ei fod yn 

ymddangos  fel  petai'n  gofyn  yr  un  peth  ddwywaith,  neu  oherwydd  bod  pobl  angen  mwy  o 

wybodaeth cyn penderfynu. At ei gilydd, mae'r canlyniadau yn debyg i'r disgwyl;  byddai mwy o 

bobl yn ymweld â'r goedwig os yw'r newidiadau mwyaf poblogaidd a lleiaf dadleugar yn digwydd. 

Gwelliannau i gynefinoedd bywyd gwyllt yw'r mwyaf poblogaidd. Ni fyddai gosod meinciau, hyd yn 

oed, yn cael croeso gan bawb; gall rhai teimlo eu bod yn rhy drefol. Ni fyddai pawb, chwaith, yn 

ymweld â digwyddiad cymunedol yn y goedwig (rhy swnllyd o bosib?).
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Cwestiwn 6: A oes unrhyw un o'r canlynol yn gwneud i chi 
fwynhau'r goedwig lai?
Gofynnwyd  i  bobl  dicio'r  pethau  nad  oeddynt  yn  eu  hoffi  am  y  goedwig  ar  restr  fach. 

Ymddangosodd nifer o bethau a gododd yn Nghwestiwn 4 eto, ond y tro hwn gallwn gyfri beth yw 

cas bethau pobl, fel y dangosir yn Siart 8. Yn ôl egwyddor "triongli" yn y gwyddorau cymdeithasol, 

gallwn fod yn fwy hyderus fod ein casgliadau'n gywir os ydym yn cael yr un atebion o ofyn yr un 

peth mewn ffordd wahanol. Yma, gwelsom mai sbwriel, fandaliaeth a baw cŵn yw'r pethau y mae 

pobl yn eu casau, pob un yn rhywbeth sy'n dangos diffyg parch at yr amgylchedd a mwynhad 

defnyddwyr  eraill.  Mae  sŵn  hefyd  yn  amhoblogaidd,  ond  dim  ond  ychydig  o  bobl  oedd  yn 

gwrthwynebu gwaith coedwigaeth, gan fod y rhelyw yn cydnabod ei fod yn rhan o'r hyn a ddylai 

ddigwydd mewn coedwig hyd yn oed os yw'n swnllyd ac aflonyddol pan fydd yn digwydd. Ysbwriel 

a beiciau modur oedd yn codi gwrychyn fwyaf. 

Ymysg y "cas bethau" eraill oedd:

Beicwyr ar y llwybr troed

Coed dwys

Mae sbwriel wedi dinistrio'r llwybr o Riwlas i Beran

Da byw yn crwydro i'r goedwig - niwsans, ac yn beryglus i feicwyr.

Beiciau mynydd

Pobl ar gefn ceffylau

Gormod o berffeithrwydd. Digon llywaeth yn barod!
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Cwestiwn 7: A yw'r goedwig yn le diogel a chroesawg ar? 
Pam?
O ystyried yr atebion i'r cwestiynau eraill, does fawr o syndod fod y mwyafrif helaeth (92%) yn 

meddwl bod y goedwig yn le diogel a chroesawgar. Mae hyn yn galonogol, ac yn awgrymu bod pobl 

yn gyfarwydd â'r goedwig ac yn teimlo ei fod yn rhan o'r pentref.

Pam? Sylwadau gan bobl a ddywedodd fod y goedwig yn ..

Ddiogel a chroesawgar DIM yn ddiogel a 

chroesawgar

Nid yw'n atynnu ymddygiad gwrthgymdeithasol

Oherwydd ei fod yn heddychlon

Llwybrau clir

Pobl gyfarwydd

Lle cyfarwydd, wedi mynd yno ers blynyddoedd

Wedi cerdded yno ers blynyddoedd lawer, felly rwy'n teimlo mod yn nabod y 
lle

Wrth fy modd dan gysgod coed

Coedwig ydy-o

Mae'n amgylchedd naturiol; rydw i'n gyfarwydd â'r goedwig

Ein coedwig ni ydy-o Mae yna amser tawel, awyr iach a lle i wylio'r 
amgylchedd yno.

Mae'n dawel

Mae sbwriel yn gwneud tipyn o lanast yno

Lle tawel braf

Llefydd i guddio

Tawel a naturiol

Mae'r goedwig yn unig, tywyll a thwfn

Mae'r coed yn gysur

Byth yn mynd yno

Rhy dywyll
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Cwestiwn 8: A fyddech yn fodlon gwirfoddoli?
Dim  ond  gyda  chefnogaeth  pobl  Rhiwlas  bydd  lawer  o'r  syniadau  yma'n  bosib  -  mae  angen 

gwirfoddolwyr er mwyn gwneud i bethau digwydd. Felly roedd cwestiwn yn gofyn wrth bobl a 

fydden nhw'n fodlon gwirfoddoli er mwyn creu gweithgareddau yn y goedwig. Roedd yr ymateb yn 

un wych, a llawer o bobl yn fodlon helpu. Gwaith ymarferol yw'r dewis mwyaf poblogaidd, gyda'r 

cynnig y byddai pobl yn fodlon helpu gyda gwelliannau i fyd natur, codi ymwybyddiaeth a gwneud 

meinciau ac ati. 

Pethau awgrymodd darpar wirfoddolwyr:

Cyfrannu arbenigedd wrth greu cynllun rheoli ecolegol

Creu cynefinoedd

Diddordeb, ond gall oedran a iechyd fod yn rhwystr

Posibiliadau i ysgolion lleol

Llefydd i eistedd

Cymryd lluniau

Gwneud pobl yn ymwybodol o'i gilydd, ac annog iddynt ystyried pobl eraill yn y goedwig

Hoffwn gael fy nghynghori a derbyn gwybodaeth

Mae'n galonogol iawn bod pobl yn fodlon helpu gwneud rhywbeth cadarnhaol yn y goedwig. Fodd 

bynnag, er mwyn gwneud i hyn ddigwydd, mae angen cynhyrchu cynllun ar gyfer gweithgareddau 

sy'n plesio pawb, ac annog i bobl wirfoddoli er mwyn gwneud iddynt ddigwydd.

Cwestiwn 9: Pe allech newid un peth am y goedwig, b eth 
fyddech yn ei newid?
Roedd hwn yn gwestiwn agored arall, lle gallai pobl awgrymu y pwysicaf y byddent yn hoffi ei weld 

yn  digwydd yn  y  goedwig.  Gwnaeth  29  o  bobl  awgrymiadau,  ac  rydym wedi  eu  grwpio'n  dri 

chategori. Mae'r grŵp mwyaf yn ymwneud â gwella mynediad i'r goedwig - trwy hyrwyddo, gosod 

arwyddbyst  a  sefydlu  llwybrau  gwell.  Fel  y  dangosir  yng  Nghwestiwn  5,  nid  yw  llawer  o'r 

awgrymiadau hyn yn cael eu cefnogi gan bawb, ac fe fyddai angen cynllunio gofalus a thrafodaeth 

er mwyn sicrhau nad yw dymuniadau un garfan yn amharu mwynhad pobl eraill.
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Mae'r  ail  grŵp  o  awgrymiadau  yn  ymwneud  â  choedwriaeth,  sef  y  tyfu'r  coed  sy'n  ffurfio'r 

goedwig. Byddai pobl yn hoffi gweld y goedwig yn  newid (yn raddol) fel bod yna fwy o olau a 

llennyrch  (mannau agored),  mwy o  rywogaethau gwahanol  a choed cynhenid  a  mwy o  fywyd 

gwyllt. Mae gwerthfawrogiad o natur yn thema gref yn yr ymgynghoriad cyfan, ac mae nifer o bobl 

yn fodlon gwirfoddoli i wneud i hyn ddigwydd a gall hefyd ddarparu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth 

leol.  Fel  y  dangosir  yng  Nghwestiwn  5,  byddai'r  rhan  fwyaf  o'r  awgrymiadau  hyn  yn  cael  ei 

groesawu gan bobl yn Rhiwlas, ond gall fod yn fwy o broblem ar gyfer y Comisiwn Coedwigaeth, 

gan y byddai angen mwy o newidiadau yn y ffordd y maent yn rheoli'r goedwig.

Mae'r trydydd grŵp yn ymwneud â chyfleusterau, megis gosod biniau sbwriel a meinciau yn y 

coetir. Fel yr ydym wedi gweld yn gynharach mae'r rhain yn awgrymiadau dadleuol a byddai angen 

eu hystyried yn ofalus. Byddai Biniau yn benodol dim ond yn gweithio os oes rhywrai yn ymrwymo 

i'w cynnal a'u gwagio.

Mynediad

Gwnewch o'n fwy!

Atal beiciau modur a 4x4s

Gwell mynediad a chyhoeddusrwydd

Clirio coed o'r llwybrau
Ardal ddynodedig ar gyfer beicwyr lle na fyddai'n rhaid iddynt boeni am gerddwyr

Dim defaid ar y llwybr

Cael llwybrau mewn mwy o lefydd gwahanol

Hysbysebu'r goedwig

Lle i reidio ceffyl

Llwybrau i geffylau

Creu arwyddion yn arwain yno

Gwella'r llwybrau - maen nhw'n eithaf mwdlyd yn y gaeaf.

Mwy o lwybrau i gerdded - nid i feicio

Mwy o “footpaths,” traciau bach i gerdded – access i “pushchairs” - gwneud y gatiau'n 

lletach

Y lôn yn y canol. Mae'n rhy lydan a does dim wir ei angen.

Coedwriaeth

Cael gwared ar ardaloedd conwydd undonog, un-rhywogaeth, yn enwedig ger y ffin â'r 

rhos.

Mwy o fathau o goed

Dod â mwy o fathau o goed

Mwy o goed collddail pan ddaw'r amser

Mwy o olau
Mwy o rywogaethau brodorol a llennyrch

Mwy o fathau o goed a bywyd gwyllt

Creu gofod a goleuni, wrth feddwl am goed

Mwy o fathau o goed: fel arall, peidio ag ymyrryd gormod

Cyfleusterau

Byddai biniau'n creu llawer mwy o lanast, ond mae angen un yn yr ardal parcio
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Meinciau

Ffiniau cadarn rhwng y goedwig a'r Foel.

Siop (yn y pentref yn hytrach na'r goedwig!)

Lloches neu rywbeth tebyg

Ein hymateb ni i'r canlyniadau
Rydym yn falch iawn fod cynifer  o bobl  wedi  cefnogi'r  prosiect trwy gwblhau holiaduron. The 

answers people gave makes it  very clear that the forest is  used and much appreciated by the 

community in Rhiwlas. Mae yna lawer o wybodaeth yn yr holiaduron, a llawer i feddwl amdano, 

ond rydym wedi adnabod rhai materion allweddol a rhai awgrymiadau ynglŷn â phethau gallwn ei 

wneud yn y goedwig er lles pobl Rhiwlas.

Crynodeb o'r canlyniadau pwysicaf

• Mae'r goedwig yn adnodd ar gyfer cymuned Rhiwlas (85% o'r 74 yn ymweld â'r goedwig).

• Mae mwyafrif y bobl a nododd ansawdd y goedwig yn teimlo ei fod yn le da (86%), ond dim 

ond 34% sy'n meddwl ei fod yn ardderchog. Credwn felly fod rhinweddau'r goedwig yn 

gorbwyso ei diffygion, ond mae lle i wella. 

• Mae bron iawn i bawb (92%) yn teimlo fod y goedwig yn le diogel a chroesawgar i ymweld 

ag o.

• Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cerdded (86%) yn y goedwig, gyda niferoedd bach sy'n rhedeg 

(15%), reidio beiciau (6%) neu farchogaeth ceffylau (4%) yn y goedwig. Mae nifer o gwynion 

yn ymwneud â'r ffaith y gall y gweithgareddau hyn amharu ar y mwynhad o daith gerdded 

dawel, gyda chi er enghraifft.

• Mae'r  rhan fwyaf  o bobl  yn defnyddio'r  goedwig fel  cyfle i  drochi  eu hunain mewn lle 

heddychlon, tawel yn agos at natur.

• Nid yw pobl yn hoffi sbwriel, fandaliaeth, baw cŵn a sŵn yn y goedwig.

• Yn benodol, mae beiciau modur swnllyd a beiciau cwad yn broblem yn y goedwig.

• Mae pawb yn cytuno y byddai cynyddu amrywiaeth y coed a chaniatáu iddynt dyfu i faint 

mwy yn welliant - ond ni fyddai llawer o gynydd yn nifer yr ymweliadau yn sgil hyn gan y 

byddai'n cymryd amser i'r coed dyfu.

• Mae pawb yn hefyd yn cytuno y byddai gwelliannau cynefinoedd a bywyd gwyllt yn dda, ac 

mae nifer o bobl wedi dweud eu bod yn fodlon gwirfoddoli a gwneud gwaith ymarferol er 

mwyn i hyn ddigwydd.

• Mae nifer o gyfleusterau, megis biniau sbwriel,  sy'n boblogaidd gan eu bod yn mynd i'r 

afael â phethau nad yw llawer o bobl yn hoffi, ond yn ymarferol - pwy fyddai'n gwagio'r 

biniau?

• Mae yna rai amheuon ynghylch gosod meinciau, ond gall fod yn bosibl eu dylunio mewn 

ffordd fydd yn cadw pawb yn hapus.

• Mae diddordeb yn y syniad o greu mwy o lwybrau i gerdded, beicio a marchogaeth arnynt, 

ond byddai angen cynllunio gofalus er mwyn sicrhau bod gweithgareddau mewn gwahanol 

ardaloedd o'r goedwig fel nad ydynt yn amharu a'i gilydd.
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• Y syniadau lleiaf poblogaidd yw'r rhai a fyddai'n cynyddu nifer y bobl sy'n mynd yno, gan 

darfu ar y llonyddwch, megis traciau beicio mynydd a chysgodfan i gymdeithasu. Os am 

greu'r pethau hyn, byddai angen llawer o drafodaeth gyda defnyddwyr eraill.

 

Awgrymiadau

Wedi edrych ar y canlyniadau, mae gennym ychydig o awgrymiadau ynglŷn â beth ellir ei wneud yn 

y goedwig:

• Wrth feddwl am bobl yn ymweld â'r goedwig, mae'n bell o'r pentref ac nid yw'r ffordd yno 

o Riwlas yn un amlwg. Mae rhai pobl hefyd yn ansicr beth sydd i'w wneud ar ôl iddynt gael 

cyrraedd  yno.  Rydym yn credu y  byddai  mwy o  bobl  yn  ymweld  â'r  goedwig  os  oedd 

arwyddion clir o Riwlas, gyda rhywbeth yn dweud beth sydd yno: "Y ffordd yma i'r goedwig 

leol, lle gallwch gerdded, fwynhau llonyddwch a thawelwch, a gweld bywyd gwyllt ...."

• Ni fyddai biniau sbwriel yn syniad da oherwydd bod angen eu gwagio – ond efallai o feddwl 

mwy o'r goedwig, ni fyddent yn gollwng sbwriel. Ond er bydd rhai pobl yn peidio â malio a 

dal i ollwng sbwriel, mae angen i ni wneud rhywbeth. Felly mae angen i ni feddwl am sut i 

godi ymwybyddiaeth am y pethau da yn y goedwig.

• Er ei fod yn edrych fel pe na fyddai pawb yn dod i ddigwyddiad cymunedol yn y goedwig, 

rydym  yn  credu  y  byddai  Gŵyl  Goedwig  yn  syniad  da.  Byddai'n  help  wrth  godi 

ymwybyddiaeth am y goedwig, a gall fod yn dipyn o hwyl! Ac er bod "gŵyl" yng nghlustiau 

rhai yn meddwl llawer o gwrw, cerddoriaeth a barbeciw, gall gynnwys teithiau natur, sioe 

ffasiwn 'ecogyfeillgar', paentio wynebau, gwylio adar, gwneud offerynnau cerdd ... Byddai 

angen cymorth i gynllunio a threfnu gŵyl, os yw hyn yn bosibl.

Beth ddylai ddigwydd nesaf
Ni ddylai pethau dod i ben gyda'r adroddiad hwn. Dyma ddylai digwydd nesaf, yn ein barn ni:

• gofyn i bobl ysgrifennu datganiadau byr am yr hyn y maent am ei weld

• gofyn i'r Comisiwn Coedwigaeth beth sy'n bosibl a chael eu help wrth gyfathrebu hyn

• cytuno ar gynllun rhesymol

• cael pobl i gofrestru gyda'u manylion cyswllt er mwyn gwirfoddoli

Mae angen cefnogaeth y pentref er mwyn i'r prosiect fynd yn ei flaen, ac er mwyn iddo lwyddo 

bydd angen cymorth pobl gyda'r goedwig.
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