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Cyflanwyd Trosglwyddiad
Cyflanwyd trosglwyddiad eiddo argae Coed Y
Parc, Bary Yr OcarIsaf a Pharc yr Ynys ar dydd
Mercher 28ain o Ebrill eleni.

Cyfarfod Cyffredin

Fe gynhelir y cyfarfod nesaf Nos Fawrth Mehefin
1af yny Neuadd Goffa, Mynydd Llandegai am 7
o’r gloch.

Arddangosfa

Fe hoffwn greu byrddau arddango i ddiwrnod
agored Antur Mynydd os oes darluniau gennych
fydd yn gymwys, cysylltwch a Jenny os gwelwch
yn dda.

Yswiriant

Bu’r oedi yn y prynu yn codi o’r anhawsterau
gawson wrth geisio cael ysiriant am yr argae.
Wedi pwyso a mesur 12 gwahanol Frocer roedd
yn edrych yn debig mai Zurich yn unig oedd am
fod yn barod I wneud a cawson gwot o £2600 y
flwyddyn ganddynt am yswiriant cyfrifoldebau
cyhoeddus. Roedd hyn yn llawer mwy na’r
disgwyl. Ynffortunus fe gydnabyddwyd yr
anhawsterau o yswirio tir cyhoeddus gan Rural
Arbor Products Ltd (rap.co.uk) ac fe osodwyd
paced coetir, fe danlinellwyd hwn gan cwmni
yswiriant ACE Europe sydd yn cynwys polisi yn
ymetyn o Gorfennaf 1af tan mehefin 30ed am £53
y coetir. Wedi gweld cyflwr a maint yr argae mae
RAP yn cynig yswiriant am £38 o Ebrill I Mehefin
30ed yn fynyddol.

Cynllun Rheolaeth
Diolch yn fawr i pawb am fynychu’r cyfarfodydd
ac am gyfrannu at y cynllun. Fe gawson
gyfraniadau a syniadau gan dros 35 o pobl.
Gawson ar ddeall fod hyn yn gyfraniad o’r lefel
uchaf gan mai ond 105 o aelodau sydd gennym.
Mae Evelyn Over ein Hasiant Coetir wedi gorffen
draft o’r Cynllun Rheolaeth, caiff ei arddangos yn
y cyfarfod nesaf am archwiliad mwy fanwl.

Mae’r cynllyn yn gwneud darpariaeth am tua
£1000.00 oddiwrth y Comisiwn Coedwigol tuag at
wella llwybrau, ffensio, a.y.y.b.. Fe fydd yn
manylion yn y Cynllyn Gweithredol sydd ynghlwm
a’r Cynllun Rheolaeth. Gobeithiwn gael cychwyn
ar y gwaith cyn gynted a bydd y Cynllun wedi cael
ei dderbyn yn ffurfiol.

First Hydro

Nid oes digon o Goed yn Mharc yr Ynys yw alw’n
Goetir gan y Comisiwn Coedwigol, a felly nid yw’n
cael lles o grantiau’r comisiwn. Er hynny
gwnaethom gais i ‘First Hydro’ gam gymorth
gyda’r tir llin yma. Fe gynigwyd £600 tuag at y
defnyddiau Crai sydd ei hangen i Barc yr Ynys sef
ffensio a.y.b.

Menter Addysgol Coedwigol

Menter yw hwn o dan fenter y Comisiwn
Coedwigol i roi cymorth i wneud defnydd addysgol
a datblygu’r Coetir.
Ar y wefan:

www.foresteducation.org.uk.

Fe fyddwn yn cyfarfod ac aelodau lleol y Comisiwn
Coedwigol yn Ysgol Bodfeurig ar yr 18fed o Fai
2004 i drafod syniadau sut i gynnwys yr Ysgol ym
Mharc y Bwlch. Y syniad gwreiddiol fydd i gael y
plant i wneud sedd o goed Parc y Bwlch ac i
edrych ar yr posibilrwydd o gychwyn Ysgol
Coedwigol ym Mharc y Bwlch. Cawn syniad gwell
o beth sydd yn bosibl erbyn y cyfarfod nesaf.
Os oes rhywyn yn fodlon rhoi Cymorth gydar’r
Gweithgareddau Addysgol cysylltwch a Helen
Berry, Bryn Hyfryd ar 600 583, hi sydd yn paratoi
trefniant addysgol Coetir Mynydd. Safle’r Llefan:
helenberry2004@virgin.net.

John Muir Trust

Mae gwobr John Muir yn wobr cynllwyn a yn
canolbwyntio ar diroedd gwyllt. Mae’n annogi
darganfyddiaeth a chadwreath tiroedd gwyllt i bob
oed trwy wahanol weithgareddau a prosiectau.
Un syniad ydyw fod y coed ar lleoedd gwyllt ar
gyriau Mynydd Llandygai yn cael ei defnyddio gan
rhywon (yn enwedig plant a phobl ifanc) sydd yn
fodlon cymerud rhan yn her gwobr Jon Muir.

I symud hwn ymlaen, mae arnom angen
arweinyddion. Mae’r John Muir Trust yn cynnal
cyrsiau dau ddiwrnod y flwyddyn, y cwrs nesaf ar
yr 13-14 o Dachwedd 2004. Telir am y cwrs gan
Coetir Mynydd. Ar y wefan:
www.johnmuiraward.org.

Cynllun Rheolaeth Parc y Bwlch

Fe gyfarfu’r Bwrdd a Kim Burnham, swyddog y
Comisiwn Coedwigol sydd yn gofalu am Barc y
Bwlch. O dan drefniant Coetir Cymru mae’r
Comisiwn Coedwigol yn orfodol i gynnwys
cymunedau lleol cyn belled ac sydd bosibl yn rhan
o Rheolaeth Coetir y Cynulliad Gymreig. Mae Kim
yn hapus i weithio gyda Coetir Mynydd i
gynhyrchu syniadau am agwedau cymdeithasol o
gynllun rheolaeth Parc y Bwlch. Rdym yn
bwyriadu casglu syniadau i Parc y Bwlch yn y
cyfarfod cyffredin nesaf.
Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gyfraniad
gallwch eu hanfon at Jenny (602124).

Cydcoed

Rydym wedi cofrestru diddordeb i geisio am grant
Cydcoed i rheolaeth Coetir yn Mynydd Llandygai,
ond hyd yn hyn heb sefydlu yn union beth i
ofynau gan fod y Comisiwn Coedwigol yn gwneud
beth sydd ei angen ym Mharc yr Ocar. Fe all
Cydgoed dalu cant y cant am brosiectau addas a
phrynu tir.
Maent yn awyddus i sefydlu Coetir Cymunedol
newydd ac i ddarparu mynediad i’r anabl. Rhaid i
ni gasglu syniadau pellach i wneud beth a wnawn
ar cyfle hwn.

Taflen y Wefan
Mae Mike Yates yn hael wedi cysodi safle ar y wei
Coetir Mynydd.
Mae’r safle yn cynnwys gwybodaeth ar hanes
cynnhenid y Coetir, cynllyn rheolaeth, dogfennau
dad llwythol a gwahanol luniau.

Os oes rhywyn eisiau cyfrannu neu a syniadau
pwy yw holi, cysylltwch a Einir Frodham ar 601
353. Rydyn hefyd yn ceisio cael gwybodaeth am
hanes cynheniad yr ardal.
Rydym yn datblygu rhestrau gafaelgar o fathau
nature sydd wedi’r dod i’r golwg yn y coed on nid
yw rhain y gyflawn.
Croeso i bawb roi ei barn/cofnodion/sylwadau/ ac
os yn bosibl fe osodir rhian ar safle’r we.

Coedwigoedd Nanteos
Agored

Diwrnod

Mae Cymdeithas Coedwigoedd bach yn cynnal
diwrnod agored “Community Woodland
Management – Practice and theory in Wales and
Scotland” yn Llanfarian ger Aberystwyth.
Mae’r diwrnod yn cynnwys gweld o amgylch coed
Tyllwyd sydd ar osod oddiwrth Comisiwn
Coedwigol i Nanteos ac yn cael iddatblygu i
grefftau coedwigol. Mae’r diwrnod yn costio
£25.00 yr un. Os hoffech fynd cysylltwch a
Jenny: www.smallwoods.org.uk.

Mabwysiad
Mae Coetir Mynydd erbyn hyn wedi mabwysiadu
gyda’r canlynol:
- Menter Addysgol Coedwigol
- Coetir Rhwydol Cymunedol
- B.T.C.V.

Diolchiadau

Rydym yn werthfawr fawrygu cymorth a chronfa
grantiau gan:
Mantell Gwynedd a Amgylchedd Cymru.
Diolch yn Fawr.

Statws Elusenol
Mae’r Coetir Mynydd hefyd ar fin troi yn elusen
gofrestedig. Fe fydd hyn yn gymorth gyda’r
gronfa ac yn golygu y caen arian yn ol ar ryw
bryniad a TAW.

Rhowch rhyw adborth neu ffurfiau i Mike yn
enwedig os oes gennych rhywbeth i ychwanegu
ar y safle ar y we:
www.coetirmynydd.dial.pipex.com.

Modd Cysylltu

Angen Gwybodaeth

Jenny Wong (Ysgrifenyddes) Ynys Uchaf 602124

Rydym yn ceisio cael ychwaneg o wybodaeth am
y Coetir, yr Argae. A’r tir Amgylchynol. Mae
hanes y Coed a’r argae o ddiddordeb perthnasol a
gwyddom fod llawer ohonoch a storiau, atgofion,
chwedlau, a ffeithiau byw sy’n berthnasol i’r
rhandir yma.

e-bost: Coedtirmynydd@aol.com.

Mike Yates (Taflen y wefan) Y Vestri 601508
Mark Goddard (Cronfeydd Arian) Hirdir Uchaf
600237
Einir Frodsham (Hanes) Gors yr Eira

601353.

