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Dyluniwyd y Pecyn Cymorth Caffael Dim Datgoedwigo (CDD) hwn gan Faint Cymru i helpu
cyrff cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau nad yw'r cynhyrchion a'r nwyddau a brynant yn cymell
datgoedwigo trofannol a dinistrio cynefinoedd dramor.
Achosir saith deg tri y cant o'r holl ddatgoedwigo trofannol¹ wrth gynhyrchu dyrnaid o
gynhyrchion amaethyddol – cynhyrchion a brynwn, a ddefnyddiwn ac a fwytawn yng Nghymru
bob dydd, yn cynnwys cig eidion, soi, olew palmwydd, coffi, cacao, pren, papur a mwydion
coed. Mae Cymru'n mewnforio meintiau sylweddol o'r nwyddau hyn, sy'n gysylltiedig â
datgoedwigo a thrawsnewid tir ac effeithiau cymdeithasol negyddol eraill fel llafur plant, llafur
gorfodol a difrïo hawliau Pobl Frodorol. Trwy ddileu'r cynhyrchion hyn o'r sector cyhoeddus
yng Nghymru, bydd cyrff cyhoeddus yn helpu i fynd i'r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur,
yn diogelu hawliau brodorol, ac yn lleihau'r perygl o bandemigau yn y dyfodol.
Mae'r pecyn cymorth CDD yn adlewyrchu cyd-destun polisïau a fframweithiau yng Nghymru
a'r DU ac mae'n dangos sut gall CDD helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu rhwymedigaethau
dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Deddf LlCD) a deddfwriaeth
allweddol arall, gan helpu Cymru i ddod yn genedl iachach, fwy gwydn, llewyrchus a chyfrifol
ar lefel fyd–eang.
Nod

au Llesiant Cymr

u

I bwy mae'r pecyn cymorth hwn?
Mae'r pecyn cymorth hwn yn addas ar gyfer ymarferwyr caffael yn y sector cyhoeddus e.e.
prynwyr a rheolwyr perthnasoedd sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chyflenwyr, arweinwyr
strategaeth ac ymarferwyr cynaliadwyedd, ond hefyd unrhyw weithiwr sy'n codi archebion prynu
ar gyfer cynhyrchion bwyd neu nwyddau eraill sy'n peryglu coedwigoedd fel rhan o'u rôl.
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Ble rydyn ni nawr
Rydyn ni'n wynebu argyfwng hinsawdd a natur. Er gwaethaf y dystiolaeth ddiwrthbrawf fod allyriadau
dynol yn cynhesu ein planed ac yn dadsefydlogi ein hinsawdd, mae’r allyriadau nwyon tŷ gwydr (NTG)
byd-eang yn parhau i gynyddu. Mae angen torri’r allyriadau byd-eang yn gyflym ac yn ddwfn, ac mae
coed a choedwigoedd yn rhan hanfodol o'r ateb. Fodd bynnag, mae'r cyfraddau datgoedwigo'n
cynyddu'n flynyddol. Yn 2020 yn unig, collasom 25.8 miliwn hectar (Mha) o orchudd coed, sef
cynnydd o 13.4 Mha yn 2001.² Yn fyd–eang, amcangyfrifir bod datgoedwigo’n cyfrif am 10-15 y cant o
allyriadau NTG.³
Yn 2018, cyhoeddodd y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yn ddiamwys bod
rhaid i ni atal a gwrthdroi datgoedwigo byd-eang er mwyn cyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5°C
uwchlaw'r lefelau cyn-ddiwydiannol.⁴ Mae ein cyfle i weithredu’n dod i ben os ydym am liniaru
effeithiau gwaethaf y newid yn yr hinsawdd ac osgoi trobwyntiau afreolus,⁵ a allai weld ein
coedwigoedd, fel bïom yr Amazon, yn troi'n safanâu. Oherwydd datgoedwigo a diraddio coedwigoedd,
mae'r Amazon Brasilaidd eisoes yn allyrrydd carbon net,⁶ sy'n golygu na allwn bellach ddibynnu arni i
helpu i dynnu'r carbon a gynhyrchir gan weithgaredd dynol i lawr. Mae'n rhaid i ni weithredu nawr.

Pwysigrwydd coedwigoedd trofannol
Rheoli'r hinsawdd
Mae diogelu’r coedwigoedd trofannol presennol yn hanfodol ar gyfer mynd i'r afael â'r argyfwng
hinsawdd. Mae hanner yr holl garbon sy'n cael ei storio yng nghoedwigoedd y Ddaear yn y
rhanbarthau trofannol.⁷ Mae hyn yn rhannol oherwydd y coed pren caled trwchus sy'n tyfu mewn
coedwigoedd trofannol a'r lefelau parhaus o heulwen trwy gydol y flwyddyn, sy'n golygu deuddeg mis
o dwf, ffotosynthesis a dal a storio carbon. Trwy'r broses o ffotosynthesis, mae coed yn storio carbon
uwchlaw'r ddaear yn eu pren, rhisgl a dail, ac islaw'r ddaear yn eu gwreiddiau, gan ddal carbon yn
ddwfn yn y pridd. Ar lawr y coedwigoedd, mae deilbridd, hadau, aeron a brigau’n dadelfennu hefyd
gan drosglwyddo carbon a microfaetholion i'r pridd.
Pan fyddwn yn llosgi coedwig, rydym nid yn unig yn rhyddhau'r carbon sydd wedi'i storio i'r atmosffer,
gan ychwanegu at yr allyriadau dynol presennol o wastraff bwyd, diwydiant a chludiant er enghraifft,
ond rydym hefyd yn rhwystro'r Ddaear rhag tynnu'r carbon a allyrrwn o'r ffynonellau eraill hyn i lawr.
Am bob coeden a gollir, rydym yn cynyddu'r crynodiadau o CO2 atmosfferig sy'n sbarduno’r newid
yn yr hinsawdd ac yn lleihau gallu'r Ddaear i wrthsefyll allyriadau.
Un o swyddogaethau eraill coedwigoedd trofannol yw creu haen o gymylau, sy'n allwyro ymbelydredd
solar yn ôl i'r gofod gan helpu i reoli tymheredd y Ddaear. Mewn cyferbyniad, mae tir wedi'i
ddatgoedwigo’n amsugno mwy o ymbelydredd solar, sy'n codi tymereddau yn fyd–eang.
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Bioamrywiaeth
Mae gwarchod coedwigoedd trofannol yn bwysig nid
yn unig yn ein brwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd,
ond mae hefyd yn hollbwysig i wrthdroi'r golled
gatastroffig o fyd natur. Mae coedwigoedd trofannol
yn cyfrif am ddim ond 6 y cant o ehangdir y ddaear,
ond maent yn cynnal dros 50 y cant o rywogaethau
planhigion ac anifeiliaid y ddaear.⁸ Mae'r fflora a
ffawna ffrwythlon hyn yn ffurfio ecosystem gymhleth,
lle mae priddoedd, ffyngau, planhigion ac anifeiliaid yn
helpu i gyflwyno amrywiaeth anferth o wasanaethau
ecosystem. Mae hyn yn cynnwys rheoli gwasanaethau,
o buro aer a dŵr – e.e. mae Coedwig Môr yr Iwerydd
Brasil yn darparu dros 60 y cant o gyflenwad dŵr yfed

y boblogaeth⁹ – i atal llifogydd a sychder, a gwasanaethau dros dro, fel lloches, bwyd a
meddyginiaeth. Heb sôn am wasanaethau diwylliannol, fel cyfoethogi a symbylu ysbrydol.
Heddiw, mae llawer o rywogaethau dan fygythiad oherwydd datgoedwigo, yn cynnwys
orangwtaniaid yn Borneo a theigr Swmatra yn Indonesia. A hefyd y micro–organebau a'r ffyngau di–
rif sy’n byw mewn priddoedd coedwig iach ac yn cynnal ecosystem lewyrchus a all gynnal bywyd.

Pobl Frodorol a Chymunedau Coedwig
Mae ymchwil helaeth yn cydnabod bod Pobl Frodorol a chymunedau coedwig lleol yn chwarae rhan
hanfodol fel gwarcheidwaid coedwigoedd y Ddaear.¹⁰¹¹¹² Mae cymunedau brodorol a llwythol wedi
bod yn diogelu cynefinoedd coedwig bioamrywiol am filoedd o flynyddoedd, gan stiwardio a
pharchu'r tir, afonydd, planhigion ac anifeiliaid. Yn wir, mae coedwigoedd a warchodir gan
gymunedau brodorol yn storio mwy o garbon ac yn cynnwys mwy o fioamrywiaeth na'r rhai
sydd heb eu gwarchod.¹³ Serch hynny, mae Pobl Frodorol a chymunedau coedwig eraill yn peryglu
eu bywydau i ddiogelu eu coedwigoedd, eu bywoliaeth a'u diwylliannau rhag effeithiau’r
datgoedwigo a ysgogir gan y galw byd-eang am gynhyrchion fel cig eidion, soi, olew palmwydd a
phren. Mae diogelu pobl frodorol a chymunedau coedwig trwy fesurau fel masnach deg a
chynaliadwy, nid yn unig yn deg ac yn foesegol yn nhermau hawliau dynol, ond mae'n hanfodol
hefyd i helpu i ddiogelu a gwarchod y biosffer y mae'r holl fywyd ar y Ddaear yn dibynnu arno.

Milheintiau
Gall diogelu coedwigoedd trofannol helpu i leihau'r perygl o bandemigau hefyd drwy ddarparu tir
clustog rhwng bodau dynol a bywyd gwyllt. Mae saith deg pump y cant o glefydau heintus
datblygol yn filheintiau¹⁴ – sy'n ymledu o anifeiliaid i fodau dynol – ac mae’r cyfraddau cynyddol o
ddatgoedwigo yn arwain i ryngweithiadau amlach rhwng bodau dynol a bywyd gwyllt, ac yn arbennig
trwy weithgaredd amaethyddol. Yn wir, ers y 1940au, mae bron 50 y cant o'r milheintiau sydd wedi
ymddangos yn gysylltiedig ag amaethyddiaeth.¹⁵ Mae'r firysau marwol, Ebola a Nipah, yn
enghreifftiau o bathogenau sydd wedi neidio dros wahanfur y rhywogaethau i boblogaethau dynol, a
gellir cysylltu'r rhain yn uniongyrchol â datgoedwigo trofannol.¹⁶¹⁷
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Arweinyddiaeth sector cyhoeddus
Gyda gwariant caffael blynyddol o £6 biliwn, mae gan y sector cyhoeddus yng Nghymru ran
anferth i'w chwarae yn annog cynhyrchu cynaliadwy a dileu datgoedwigo trofannol o economi
Cymru. Trwy fabwysiadu polisi CDD, bydd cyrff cyhoeddus yn:
1. Helpu i leihau cynhesu byd-eang a lliniaru effeithiau gwaethaf y newid yn yr hinsawdd.
2. Diogelu cymunedau yn rheng flaen y newid yn yr hinsawdd trwy gynyddu eu gwydnwch i effeithiau hinsawdd
trwy fasnach deg a chynaliadwy.
3. Cyfrannu at nodau llesiant Cymru a Nodau Datblygu Cynaliadwy ehangach y Cenhedloedd Unedig (NDCau
CU), a helpu Cymru i ddod yn iachach, yn fwy gwydn, llewyrchus a chyfrifol yn fyd–eang.
4. Mewnwreiddio gwerth cymdeithasol trwy hyrwyddo bywoliaethau cynaliadwy gartref a thramor, gan greu
cymunedau iachach a lleihau effeithiau hinsawdd a llygredd aer.
5. Cefnogi bioamrywiaeth a chadernid ecolegol. Dan Adran 6 Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016, mae gan
awdurdodau cyhoeddus sy'n arfer eu swyddogaethau mewn perthynas â Chymru ddyletswydd gyfreithiol i gynnal
a gwella bioamrywiaeth a hybu gwydnwch ecosystemau. Gall cyrff cyhoeddus gefnogi bioamrywiaeth yn
uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, er enghraifft, trwy bolisïau caffael cynaliadwy.
6. Helpu i leihau ein hallyriadau defnyddio dramor. Wrth bontio i economi carbon isel, bydd angen i ni fynd i'r
afael â'r allyriadau a gynhyrchwn dramor, ac nid yn unig yr allyriadau cynhyrchu sy’n cael eu creu yma yng
Nghymru.
7. Lleihau'r risg o bandemigau yn y dyfodol.
Mae'r pandemig COVID-19 wedi taflu goleuni ar ein perthynas gymhleth â natur – yn cynnwys y rhan y mae
datgoedwigo a dinistrio cynefinoedd yn ei chwarae wrth gynyddu'r perygl o filheintiau. Mae perygl o sbarduno
pandemigau newydd, wrth i anifeiliaid gwyllt gael eu gorfodi i fyw yn nes at fodau dynol a da byw oherwydd
datgoedwigo.
8. Dangos arweinyddiaeth traws-sector ar gyfer deddfwriaeth diwydrwydd dyladwy'r DU ar nwyddau sy'n
peryglu coedwigoedd.
Mae tasglu Menter Adnoddau Byd-eang y DU yn argymell y dylai'r sector cyhoeddus helpu i arwain y pontio i
nwyddau cynaliadwy trwy gryfhau'r gofynion caffael cyhoeddus sy’n orfodol ar hyn o bryd o ran nwyddau
cynaliadwy.
9. Cydweithio gyda chymdogion byd-eang i helpu i fynd i'r afael â datgoedwigo trofannol a'r effeithiau
cysylltiedig.
Mae gwledydd a gwladwriaethau arloesol naill ai wedi gweithredu neu wrthi'n datblygu polisïau i ddileu
datgoedwigo wedi'i fewnforio o gaffael cyhoeddus. (Gweler yr astudiaethau achos)
10. Diogelu buddiannau busnes drwy:
•

Leihau’r risg ffisegol. Mae hyn yn cyfeirio at effaith ffisegol y newid yn yr hinsawdd a allai effeithio ar allu
sefydliad i gyflawni ei swyddogaeth, e.e. digwyddiad unigol, fel llifogydd, neu newidiadau cynyddrannol, fel
tymheredd neu lefel y môr lefel yn codi.¹⁸

•

Lleihau'r risg wrth bontio. Mae hyn yn cyfeirio at yr effeithiau ariannol posibl os bydd sefydliad yn methu ag
ymaddasu i newidiadau yn ystod y pontio i economi carbon is byd–eang.

•

Lleihau'r risg i enw da. Mae tebygrwydd cynyddol y bydd sefydliadau yn peryglu eu henw da a all ddeillio o
broblemau yn eu cadwyn gyflenwi. Trwy sicrhau eu bod yn cyrchu nwyddau'n gynaliadwy, bydd sefydliadau’n
diogelu eu dyfodol a'u henw da.

•

Cynyddu cyfranogiad gweithwyr. Mae ymrwymiadau cynaliadwyedd yn cael effaith cadarnhaol ar gyfranogiad
gweithwyr,19 a gall hyn ddod â buddion posibl drwy wella boddhad gweithwyr a chadw staff yn well.

•

Ymateb i’r newid yn agweddau'r cyhoedd, gan fod 87 y cant o bobl eisiau gweld gweithredu ar ddatgoedwigo.²⁰
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Nwyddau sy'n Peryglu Coedwigoedd
Mae'r pecyn cymorth CDD yn canolbwyntio ar y cynhyrchion amaethyddol allweddol, a elwir yn
nwyddau sy'n peryglu coedwigoedd, sy'n ecsbloetio cymunedau coedwig brodorol ac yn cymell
datgoedwigo trofannol a thrawsnewid tir dramor, yn cynnwys mewnforio cig eidion, soi, olew
palmwydd, coffi, cacao, pren, papur a mwydion coed.

Olew Palmwydd
Daw olew palmwydd o gnawd a ffrwythau'r balmwydden olew Affricanaidd, Elaeis guineensis. Er bod
hon yn frodorol i Affrica, caiff ei thyfu mewn llawer o rannau o Dde–ddwyrain Asia hefyd, gydag olew
palmwydd o Indonesia a Malaysia yn cyfrif am dros 85 y cant o'r cyflenwad byd-eang.²¹
Mae'r galw am olew palmwydd wedi tyfu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae hyn wedi
arwain at gynnydd anferth mewn datgoedwigo mewn rhannau o Dde–ddwyrain Asia, yn enwedig
Indonesia, lle'r oedd planhigfeydd palmwydd yn gyfrifol am hyd at naw y cant o'r allyriadau byd-eang
rhwng 2000 a 2010.²²
Ar hyn o bryd, mae planhigfeydd palmwydd olew ungnwd yn gorchuddio mwy na 27 miliwn hectar o
wyneb y Ddaear, lle mae ‘anialychau gwyrdd’ wedi disodli'r fflora a ffawna ffrwythlon mewn cynefinoedd
coedwig.²³²⁴
Cyfanswm Cymru o fewnforion y DU yw 51,000 tunnell o olew palmwydd bob blwyddyn, sy'n golygu
50,600 hectar o dir. Daw'r rhan fwyaf o fewnforion palmwydd Cymru (85 y cant) o wledydd â risg uchel
ac uchel iawn o ddatgoedwigo, sy'n golygu mai olew palmwydd yw nwydd coedwigoedd mewn perygl
uchaf Cymru.²⁵

Pam fod olew palmwydd ym mhopeth?

Mae olew palmwydd yn olew tra sefydlog
gydag oes silff hir. Mae'n lled solet ar
dymheredd ystafell ac mae iddo gyflas ac arogl
niwtral, sy'n golygu ei fod yn ddelfrydol fel
cynhwysyn wrth baratoi bwydydd.²¹ Gellir
hefyd ei ddadelfennu’n nifer o gynhwysion
cyfansoddol gydag amrywiol nodweddion,²⁷
sy'n ei wneud yn amlbwrpas a phoblogaidd
iawn. Mae hefyd yn effeithlon i'w dyfu, gan fod
angen llawer llai o dir ar ei gyfer na chnydau
olew eraill. (Gweler Ffig.1)

Ffigur. 1. Cymhariaeth o gnydau olew, WWF²¹
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Mae olew palmwydd wedi'i gynnwys mewn dros bum deg y cant o'r cynhyrchion bwyd²¹ a geir yn ein
harchfarchnadoedd, yn amrywio o hufen iâ a menyn pysgnau i nwyddau pob a phrydau parod, a saith
deg y cant o gosmetigau a glanedyddion cartref.27 Fe'i gwelir yn ein tanciau tanwydd hyd yn oed. Mae
gan olew palmwydd a’i ddeilliadau dros 200 o enwau sy'n golygu ei bod yn anodd iawn ei adnabod.
Er bod llawer o sefydliadau wedi galw am foicotio olew palmwydd, byddai newid i gnydau olew eraill yn
golygu bod angen llawer mwy o dir i gynhyrchu'r un faint o bwysau cnwd, gan arwain i ddatgoedwigo a
diraddio amgylcheddol ehangach.
Er nad oes cynllun ardystio’n bodoli a all warantu dim datgoedwigo cant y cant, mae ardystiadau
moesegol wedi gwella olrhainadwyedd, ac mae llawer o frandiau adnabyddus bellach yn cyrchu olew
palmwydd cynaliadwy (CSPO) i'w ddefnyddio yn eu cynhyrchion. Y cynllun mwyaf adnabyddus yw'r un a
reolir gan y Bwrdd Crwn ar Olew Palmwydd Cynaliadwy (RSPO), lle mae'n rhaid i ffermwyr gyflawni
safonau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd penodol er mwyn derbyn ardystiad. Mae hyn yn
cynnwys maen prawf dim rhagor o ddatgoedwigo, datblygu mawn neu losgi tir.

Cig eidion

fioamrywiaeth y byd – mae dros 50 y cant (h.y. mwy na 200 miliwn o erwau) wedi cael eu
trawsnewid ar gyfer pori gwartheg.²⁹ Yn ôl y WWF, mae’r newid mewn defnydd tir a datgoedwigo ar
gyfer cynhyrchu cig eidion yn cyfrif am 25 y cant o'r allyriadau sy'n newid yr hinsawdd yn fyd–
eang.³⁰
Mae'r allforion cig eidion o ranbarth yr Amazon yn cynyddu, gan godi o 25 y cant rhwng 2010 a 2017.²⁸
Yn ogystal, mae’r DU yn un o'r pum mewnforiwr mwyaf o gig eidion o Frasil, gan fewnforio gwerth
£1 biliwn o gig eidion sy'n gysylltiedig â datgoedwigo yn y Amazon dros gyfnod o bum mlynedd.³¹
Yn aml, defnyddir y cig hwn mewn bwyd cyflym neu fwydydd wedi'u prosesu'n ddwys iawn, sy'n
cyfrannu at y lefelau cynyddol o ordewdra yng Nghymru.³²
Mae Cymru'n mewnforio 12,000 tunnell o gig eidion bob blwyddyn, sy’n hawlio arwynebedd tir cyfwerth
â maint Bannau Brycheiniog. O gymharu â gweddill y DU, mae ôl troed tir Cymru ym Mrasil yn fwy,
oherwydd y lefelau uwch o gymeriant o gorn–bîff yng Nghymru.²⁵

Llun gan Kate Evans/CIFOR

Clirio coedwigoedd ar gyfer gwartheg yw'r
sbardun unigol mwyaf ar gyfer
datgoedwigo
mewn
rhanbarthau
trofannol, yn enwedig yn Ne America.
Yn yr Amazon, amcangyfrifir bod tua 80 y
cant o ddatgoedwigo wedi digwydd i greu
porfeydd ar gyfer gwartheg pori – nid yw'r
ffigur hwn yn cynnwys y tir a ddefnyddir i
dyfu cnydau, fel soi, sydd eu hangen i
fwydo'r gwartheg.²⁸ Yn y Cerrado cyfagos
– safana anferth, bioamrywiol, sydd hefyd
yn chwarae rhan hanfodol yn y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd ac sy'n gartref i 5 y cant o

Llun gan Tiago Fioreze yn Wikimedia Commons o dan drwydded Creative Commons

Soi
Rhwng 1990 a 2010, cynyddodd swm y �r a ddefnyddiwyd ar gyfer soi yn Ne America
o 42 miliwn o erwau i 114 miliwn³³ – tua 23 gwaith Maint Cymru.
Yn Ne America, mae cynhyrchiant soi dwys yn creu argyfwng dyngarol ar y cyd â datgoedwigo a
thrawsnewid tir, yn enwedig yn rhanbarth yr Amazon a Cerrado Brasil – sef cynefin hanfodol sy'n
cynnwys 5% o fioamrywiaeth y byd.³⁴ Mae'r Gwarani – pobl frodorol coedwigoedd Brasil, Paraguay, Yr
Ariannin a Bolivia – wedi colli 95 y cant o'u tiroedd hynafiadol i soi, cansen siwgwr a phori
gwartheg.³⁵ (Cliciwch yma i ddarllen stori Soi a Phobl y Gwarani, Brasil).

Casnewydd – ac maent yn cynhyrchu dros 1.1 miliwn tunnell o allyriadau
NTG, y mae’r rhan fwyaf yn ymgodi o'r newid mewn defnydd tir yn Ne
America. Defnyddir 80 y cant o fewnforion soi Cymru i wneud bwyd da
byw, mae ffermio dofednod yn defnyddio 48 y cant, cynnyrch llaeth 20 y
cant a defaid 19 y cant.²⁵ Felly, drwy fwyta cig a chynnyrch llaeth gan
anifeiliaid sy'n cael eu magu ar soi, rydym yn cyfrannu'n anuniongyrchol
at effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol datgoedwigo a thrawsnewid
tir heb sylweddoli hyn.

Llun: Cymru a Chyfrifoldeb Byd-eang

Cyfanswm y mewnforion soi yng Nghymru yw 190,000 tunnell y
flwyddyn, sy’n hawlio arwynebedd tir cyfwerth â phum gwaith maint

Tryloywder cadwyni cyflenwi
Yn aml mae gan soi gadwyn gyflenwi gymhleth, sy'n golygu bod olrhain soi o'r fferm i'r fforc yn dasg
anodd, yn enwedig ar gyfer cwmnïau a sefydliadau i lawr y gadwyn (gweler ffig 2 – cyf³⁶). At hynny, nid
oes unrhyw ddiffiniad a gytunwyd yn rhyngwladol yn bodoli ar hyn o bryd ar gyfer soi a gyrchwyd yn
gynaliadwy.³⁷ Mae'r Bwrdd Crwn ar Soi Cyfrifol (RTRS) yn gynllun ardystio y mae ei feini prawf yn
cynnwys dim datgoedwigo a thrawsnewid tir. Fodd bynnag, yn wahanol i logo RSPO, mae logo'r RTRS yn
llawer llai tebygol o gael ei weld ar ddeunydd pacio yn y DU.³⁸

Gall dewis cynhyrchion anifeiliaid organig neu wedi'u pesgi ar borfa ardystiedig ddileu neu leihau'r risg
o ddatgoedwigo a thrawsnewid tir, e.e. mae safonau Pasture for Life yn gwahardd bwydydd sy’n
cynnwys soi ac yn ôl safon Organig Cymdeithas y Pridd, os na all ffermwyr gyrchu bwyd organig 100 y
cant, gellir bwydo moch a dofednod â hyd at 5 y cant o brotein anorganig.³⁹⁴⁰
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Rhaid i'r mesurau i ddileu soi corfforedig o wariant cyhoeddus gael eu hategu gan strategaethau i
leihau'r defnydd o gynhyrchion anifeiliaid a chynyddu'r defnydd o broteinau planhigion. Yn ogystal â
lleihau'r risg o ddatgoedwigo, bydd yr ymagwedd gyfunol hon hefyd yn helpu cyrff cyhoeddus i fynd
i'r afael â'r effeithiau amgylcheddol ac iechyd sy'n gysylltiedig ag amaethyddiaeth anifeiliaid ddwys, fel
llygredd dŵr a phridd, lles anifeiliaid a gorddefnyddio gwrthfiotigau.⁴¹⁴² (Gweler Cam 3 am fwy o
wybodaeth).

Ffig 2: Y gadwyn gyflenwi soi, priodolir y ddelwedd i The Soy Toolkit, Proforest³⁶

Image by David Greenwood-Haigh from Pixabay

Cacao
Yn ôl Mighty Earth, bu cynhyrchu cacao yn gyfrifol am ddatgoedwigo tua 2-3 miliwn hectar rhwng 1988
a 2008 – ardal o faint Cymru. At hynny, mae cynhyrchu cacao yn tyfu i ateb y galw cynyddol byd-eang
am siocled, e.e. rhwng 2011 a 2018, gwelodd Y Traeth Ifori gynnydd o 50 y cant, a arweiniodd at golli
2.4m hectar o goed.⁴³
Rhwng 2016 a 2018, mewnforiodd y DU tua 1 miliwn o dunelli o goco bob blwyddyn.⁴⁴ Wrth gymhwyso
hyn at Gymru, mae'n cyfateb i 15,000 tunnell, sy'n hawlio arwynebedd tir o faint sir Wrecsam – ac
yn cynhyrchu 68,800 tunnell o allyriadau NTG drwy’r newid mewn defnydd tir. Daw y rhan fwyaf o
fewnforion coco Cymru o wledydd yng Ngorllewin Affrica a ystyrir yn rhai risg uchel neu uchel iawn
o ran datgoedwigo a materion cymdeithasol, yn cynnwys llafur plant.²⁵

Coffi
Coffi yw'r ail nwydd uchaf yn y byd o ran masnachu, ac mae ei gynhyrchu’n tyfu o ddau y cant
flwyddyn ar ôl blwyddyn. Gan amlaf, mae'r cynnydd hwn mewn galw yn cael ei dyfu ar dir a oedd gynt
yn goedwig gynradd. Amcangyfrifir mai swm y tir sydd ei angen i gynnal y cynnydd hwn yw tua
100,000 hectar bob blwyddyn.⁴⁵ Yn fyd–eang, mae'r defnydd o goffi ungnwd yn arwain at
ddatgoedwigo, erydiad pridd a llygredd dŵr.⁴⁶
Fodd bynnag, mae coed yn rhan o'r ateb. Mae planhigion coffi’n sychedig ac yn elwa ar gael eu tyfu
gyda choed, gan fod eu cysgod yn helpu i arafu trydarthiad – y broses o anweddiad dŵr o ddail,
coesynnau a blodau – sydd yn ei dro yn helpu i gynyddu pwysau'r cnwd. (Gweler yr astudiaeth achos
Tyfu Coffi ar Mount Elgon, Uganda).

Image by NickyPe from Pixabay
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Pren, papur a mwydion coed
Yn ôl Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig, mae angen 1.7 biliwn hectar o
goedwig i ateb y galw byd-eang am bren – mae hyn yn gyfwerth ag arwynebedd tir sy'n gyfwerth
â maint Rwsia – ac mae angen 103 miliwn hectar i gyflenwi papur a mwydion y byd – yn gyfwerth
â thair gwaith maint Yr India.⁴⁷

Llun gan Pok Rie o’r Pexels

Yng Nghymru, mae pren, papur a mwydion coed yn adlewyrchu'r ôl troed tir mwyaf o blith yr holl
nwyddau coedwig, gan fod angen arwynebedd tir dau a hanner gwaith ar ddeg maint Ynys Môn
i ateb galwadau Cymru am bren, ac ardal o faint Ceredigion i gyflewni papur a mwydion
coed Cymru.²⁵
Er bod y rhan fwyaf o fewnforion pren Cymru, e.e. coed tanwydd a dodrefn, yn dod o Ewrop a
Gogledd America, mae gan gyfran ohonynt olion traed mewn gwledydd lle mae risg uchel o
ddatgoedwigo a materion cymdeithasol, fel Brasil.
Yn ogystal, mae rhai deunyddiau penodol fel fiscos a reion, a wneir o fwydion coed, yn gwneud
difrod mawr i goedwigoedd trofannol. Mae hon yn broblem arbennig o ddifrifol yn Indonesia, lle
mae'r galw byd-eang am fwydion coed yn sbardun arall ar gyfer datgoedwigo trofannol.⁴⁸
11

Gweithredoedd ymarferol
Cam 1 – Asesu’r risg a'r ymarfer sefydliadol presennol
Cynlluniwyd yr adran hon i'ch helpu i:
Nodi nwyddau sy'n peryglu coedwigoedd y gallech fod yn eu prynu fel sefydliad, a ph'un ai fod
gan y rhain ardystiad moesegol.
Adolygu unrhyw bolisïau sy'n cefnogi cyrchu cynaliadwy a nodi sut maent yn cael eu gweithredu.

Atebwch y cwestiynau canlynol:
1. Y ydy eich sefydliad yn prynu bwyd a lluniaeth mewn unrhyw gapasiti e.e. ar gyfer arlwyo
mewn ysbytai, ffreuturau staff neu gyfarfodydd a digwyddiadau ac ati?
• Ydy – Oherwydd bod nwyddau sy'n peryglu coedwigoedd yn dirlenwi systemau bwyd yn
fyd-eang, mae llawer o'r bwydydd a ddefnyddiwn yn creu perygl o ddatgoedwigo
trofannol. Gellir lleihau'r risgiau a'r effeithiau trwy gyrchu cynaliadwy. (Gweler Cam 3 am
fwy o wybodaeth)
• Nac ydy
2. A ydy eich sefydliad yn prynu unrhyw gynhyrchion pren, papur neu fwydion coed, fel dodrefn
neu hancesi papur?
• Ydy – Dylai'r holl gynhyrchion pren, papur a mwydion coed gael eu cyrchu'n gynaliadwy
i sicrhau rheolaeth gyfrifol ar goedwigoedd h.y. dim datgoedwigo, diraddio coedwigoedd
neu dorri coed yn anghyfreithlon.
• Nac ydy
3. A ydy eich sefydliad yn prynu unrhyw gynhyrchion cosmetig neu lanhau i'w defnyddio ar y
safle, e.e. glanedydd, hylif golchi llestri, sebon neu siampŵ?
• Ydy – Mae tua 70 y cant o gosmetigau a glanedyddion cartref yn cynnwys cynhwysion
sy'n deillio o olew palmwydd. Oni bai fod y rhain yn gynhyrchion ecolegol, gallent
gynnwys deilliadau a gyrchwyd o olew palmwydd.
• Nac ydy
4. A ydy unrhyw rai o'r uchod yn dangos ardystiad moesegol? Os felly, rhestrwch y rhain ynghyd
â'r lefel o ardystiad (os yw'n hysbys) e.e. CSPO Hunaniaeth wedi’i Sicrhau RSPO. Noder, rhaid
i'r ardystiad fod yn berthnasol i'r cynnyrch ei hun, ac nid yn unig y cyflenwr.*
5. A ydy eich sefydliad yn meddu ar bolisïau sy'n cefnogi cyrchu cynaliadwy yn barod, yn cynnwys
ymrwymiadau dim datgoedwigo a dim trawsnewid tir? Er enghraifft, y defnydd o ardystiadau
moesegol?
•

Ydy

• Nac ydy
6. Os mai Ydy, pa fecanweithiau sy'n bodoli i gymhwyso'r polisïau hyn ar wahanol gamau o
gaffael, e.e. ydyn nhw wedi'u hymgyfuno â'r broses gontractio neu a ydy rhai cynhyrchion
penodol yn gyfyngedig neu heb fod ar gael ar y systemau archebu?
7. Os mai Nac ydy, a oes gan eich sefydliad ddyddiad terfyn ar gyfer prynu cynhyrchion
anghynaliadwy? E.e. ymrwymiad cyhoeddus i leihau’r defnydd o gynhyrchion sy'n cynnwys
olew palmwydd anghynaliadwy yn raddol erbyn dyddiad penodol.
* Mae rhai cwmnïau’n cael ardystiad moesegol ar gyfer y cynhyrchion maent yn eu cynhyrchu, ond nid
yw hyn o reidrwydd yn berthnasol i bob cynnyrch maent yn eu gwerthu. Dylid cynnal gwiriad
diwydrwydd dyladwy i sicrhau bod unrhyw ardystiadau yn berthnasol i'r cynhyrchion eu hun ac nid yn
unig i'r cyflenwr.
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Cam 2 – Cyfranogiad cyflenwyr
Nod yr adran hon yw helpu i lywio eich sgyrsiau gyda chyflenwyr, boed ar ddechrau perthynas
gontract newydd neu tra bydd mewn grym. Mae'n darparu cyfres o gwestiynau i'ch helpu i
nodi:
•

Y camau a gymerwyd gan gyflenwyr i sicrhau cyrchu cynaliadwy, yn cynnwys dim ymrwymiadau
datgoedwigo a thrawsnewid tir, a mesurau i ddiogelu a chynnal hawliau dynol.

•

P'un ai fod y cynhyrchion a gyflenwir i'ch sefydliad wedi'u cyrchu'n gynaliadwy.

I unrhyw gwmni i lawr y gadwyn, gall dilyn pob cam yn y gadwyn gyflenwi fod yn heriol am lawer o
resymau. Er enghraifft, y diffyg tryloywder ac olrhainadwyedd yn rhai cynhyrchion fel soi, a
ddefnyddir mewn bwydydd da byw. Fodd bynnag, gyda'r pontio i economi carbon is, bydd llawer
o gwmnïau'n dod dan bwysau cynyddol i ddarparu tystiolaeth nad yw'r nwyddau a'r cynhyrchion
a gyflenwir ganddynt yn sbarduno datgoedwigo a thrawsnewid tir dramor. Bydd cydymweithio â
chyflenwyr yn gynnar yn eu helpu i baratoi ac ymaddasu ar gyfer y newidiadau hyn.
Bydd rhai o'r cyflenwyr hefyd yn wneuthurwyr y cynhyrchion, sy'n golygu y dylai fod yn haws iddynt
ddarparu'r wybodaeth am gynhyrchion sydd ei hangen arnoch. Bydd cwmnïau eraill yn gyflenwyr
anuniongyrchol, sy'n gwerthu cynhyrchion a wnaed gan wneuthurwyr eraill. Ni waeth pa un, dyma
gamau ymarferol i ganfod p'un ai fod gan gynnyrch risg datgoedwigo isel, yn cynnwys y defnydd o
gynlluniau ardystio a nodi'r wlad wreiddiol.
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Ynglŷn â'r cynhyrchion:
1. A ydy'r cyflenwr yn darparu unrhyw rai o'r cynhyrchion ac/neu gynhwysion corfforedig canlynol
i'ch sefydliad? Gall hyn fod trwy gaffael nwyddau neu wasanaethau, fel gwasanaethau arlwyo
neu lanhau:
• Cig eidion wedi'i fewnforio, e.e. corn–bîff a byrgers.
• Cyw iâr, cig oen, cig porc, cig eidion, wyau, cynnyrch llaeth a physgod fferm (nwydd sydd â
pherygl i goedwigoedd – soi ac olew palmwydd corfforedig a ddefnyddir mewn bwyd
anifeiliaid)
• Cynhyrchion bwyd soi
• Siocled a choco
• Coffi
• Pren, papur neu fwydion coed
• Olew palmwydd ac/neu ddeilliadau olew palmwydd:
a. Melysion, nwyddau pob, taeniadau, margarinau, prydau parod
b. Cosmetigau e.e. siampŵ, gel cawod a hylif golchi dwylo
c. Cynhyrchion glanhau, e.e. glanedyddion a hylif golchi llestri
2. A oes gan unrhyw rai o'r cynhyrchion hyn ardystiad moesegol? A ydy hwn yn weladwy ar y
deunydd pacio?
3. Os ydy cynnyrch yn cynnwys olew palmwydd, a oes ganddo ardystiad RSPO? Os felly, beth yw
lefel yr ardystiad RSPO? (Gweler tabl xx)
Modelau cadwyni cyflenwi RSPO
Mae pedair lefel o ardystiad RSPO. Fodd bynnag, dim ond dwy o'r rhain sydd wedi'u hardystio'n
ffisegol ac felly yn gallu sicrhau olrhainadwyedd:

Y lefel RSPO ddymunol, yn sicrhau
olrhainadwyedd

Cannot assure traceability

IP (Hunaniaeth wedi'i Sicrhau)

MB (Cydbwysedd Màs)

Gellir pennu'r CSPO i un felin benodol a
ardystiwyd gan RSPO a'i chyflenwyr
ardystiedig.

Mae'r CSPO wedi'i gymysgu ag olew palmwydd
confensiynol ac yn cael ei fonitro'n weinyddol.

SG (Wedi'i Wahanu)

BC (Bwcio a Hawlio)

Cedwir y CSPO ar wahân drwy'r gadwyn
gyflenwi gyfan. Daw'r olew palmwydd o
ffynhonnell ardystiedig yn unig.

Mae hyn yn golygu nad yw'r gadwyn gyflenwi
yn cael ei monitro am bresenoldeb olew
palmwydd cynaliadwy. Gall gwneuthurwyr ac
adwerthwyr brynu credydau gan dyfwyr,
gwasgwyr a thyddynwyr annibynnol sydd ag
ardystiad RSPO, a pharhau i gyrchu olew
palmwydd anghynaliadwy ar yr un pryd.

Tabl 1: Disgrifyddion lefelau ardystiad RSPO

4. A ddaw unrhyw rai o'r cynhyrchion neu gynhwysion o wledydd neu ranbarthau a ystyrir yn
rhai risg uchel ar gyfer datgoedwigo trofannol ac/neu drawsnewid tir? (Gweler ein hadroddiad
Cymru a Chyfrifoldeb Byd-eang)
5. Os nad oes tystiolaeth o ardystiadau moesegol ar gyfer y cynhyrchion a gyflenwir i'ch sefydliad
ar hyn o bryd, a oes gan y cyflenwr gynhyrchion eraill a gyrchir yn gynaliadwy neu sydd â
chadarnhad eu bod yn dod o wledydd neu ranbarthau â pherygl o ddatgoedwigo isel? (Gweler
y rhestr o frandiau ag ardystiad RSPO gan Sw Caer am gynhyrchion sy'n cynnwys CSPO).
6. A oes yna gyfleoedd i'r cwmni fyrhau ei gadwyn gyflenwi, e.e. cyrchu’n lleol?
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Cam 3 – Lleihau defnyddio a chyrchu’n foesegol
Mae'r adran hon yn eich cyfeirio at ardystiadau moesegol ar gyfer pob nwydd sy'n peryglu
coedwigoedd ac yn cynnig strategaethau cyflenwol a fydd yn helpu i leihau datgoedwigo a
thrawsnewid tir.
Ar hyn o bryd, nid oes yr un label neu gynllun ardystio penodol a all warantu dim datgoedwigo
100 y cant. Fodd bynnag, mae nifer o ardystiadau moesegol ar gael sy'n cefnogi olrhainadwyedd
ac yn codi safonau amgylcheddol a chymdeithasol – ac yn cynyddu'r galw am gynhyrchion a
gyrchwyd yn foesegol ar yr un pryd. Pan fyddwch yn defnyddio ardystiadau moesegol, mae'n
hanfodol eich bod yn cynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy.
Cyn ac yn ystod y broses gaffael, dylid blaenoriaethu cynhyrchion ardystiedig, wedi’u cyrchu'n
foesegol, e.e. trwy ymgysylltu â'r cyflenwyr cyn caffael a rhoi pwysiad uwch i gynhyrchion sydd
wedi’u hardystio'n foesegol yn y meini prawf sgorio.
Amrywiaethu ffynonellau protein
a. Lleihau swm y cig a chynnyrch llaeth a weinir mewn bwyd i'r cyhoedd.
b. Cynyddu proteinau planhigion a chynnwys detholiad amrywiol o ffrwythau, llysiau,
cnau a hadau.
Mae pylsiau protein uchel, fel ffa, ffacbys, corbys a phys, a dewisiadau protein amgen, fel tofu
a tempeh organig (a wneir o ffa soi organig), yn uchel mewn protein, calsiwm, haearn a ffibr,
sy'n golygu eu bod yn ddewis amgen delfrydol yn lle proteinau anifeiliaid.
c. Cynyddu swm y cynhwysion lleol, tymhorol, wedi'u cyrchu'n gynaliadwy.
Mae cynnyrch tymhorol a dyfir yn lleol nid yn unig yn cefnogi tyfwyr a ffermwyr lleol, ond
mae'n helpu i leihau'r milltiroedd teithio sy'n gysylltiedig â chynnyrch wedi'i fewnforio a'r ynni
sydd ei angen i'w dyfu y tu allan i'w dymor.
Yn yr un modd ag y mae amrywiaeth planhigion yn dda ar gyfer ecosystemau natur, mae
detholiad amrywiol o blanhigion yn hanfodol i gynnal microbïom iach yn y coluddyn – sef
ecosystem ein corff ninnau.⁴⁹ Mae'r ymchwil yn awgrymu y dylem fod yn bwyta o leiaf 30
planhigyn gwahanol bob wythnos.⁵⁰

Cig a chynnyrch llaeth (yn cynnwys cig eidion, soi ac olew
palmwydd)
d. Gweinwch lai o gig a chynnyrch llaeth, ond o ansawdd gwell, fel
cynnyrch ardystiedig a gyrchwyd yn lleol neu gynnyrch anifeiliaid
wedi'u pesgi ar borfa 100 y cant. Mae'r ardystiadau'n cynnwys:
• Organig Cymdeithas y Pridd, sy'n gwarantu dulliau ffermio
cyfeillgar i natur.
• Pasture for Life, sy'n gwarantu cig eidion, cig oen a chynnyrch llaeth
wedi'u pesgi ar borfa 100 y cant.
e. Peidiwch a phrynu cig eidion wedi'i brosesu a'i fewnforio, fel
corn–bîff a byrgers. Mae mewnforion cig eidion wedi'i brosesu’n
gysylltiedig â risg uchel o ddatgoedwigo ac/neu faterion
cymdeithasol.
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Pysgod a bwyd môr
f. Caffaelwch bysgod a bwyd môr a gyrchwyd yn gynaliadwy yn
unig. Mae hyn yn cynnwys:
• Cynhyrchion pysgod a bwyd môr gwyllt ag ardystiad gan y Cyngor
Stiwardiaeth Morol (MSC)
Mae hyn yn dileu'r angen am fwyd a gyrchwyd yn anghynaliadwy o
soi ac olew palmwydd, ynghyd â lleihau'r pwysau ar stociau pysgod
ac amgylcheddau morol.
• Cynhyrchion pysgod a bwyd môr fferm ag ardystiad gan y Cyngor
Stiwardiaeth Dyframaethu (ASC).
I gyflawni statws ardystiedig mae'n rhaid i ffermwyr allu dangos
bod cynhwysion bwyd, yn cynnwys soi ac olew palmwydd, yn dod o
ffynonellau cynaliadwy. Yn ogystal, mae safon berdys yr ASC yn
golygu na all ffermydd a sefydlwyd ar ôl 1999 gael eu lleoli mewn
ecosystemau mangrof a gwlyptiroedd naturiol eraill.
Am ysbrydoliaeth, gweler astudiaeth achos Sustain Sustainable Fish City
Cardiff

Olew palmywdd
g. Lleihau caffael bwydydd afiach, wedi'u prosesu'n ddwys, gan fod y
rhain yn debygol o gynnwys olew palmwydd a gyrchwyd yn
anghynaliadwy.
h. Dylech gaffael cynhyrchion sy'n cynnwys olew palmwydd a ardystiwyd
yn ffisegol gan y Bwrdd Crwn ar Olew Palmwydd Cynaliadwy
(RSPO) yn unig h.y. gan gadwyni cyflenwi â Hunaniaeth wedi'i Sicrhau
neu Wedi’i Wahanu. (Gweler Tabl 1 ar gyfer y disgrifyddion)
Cliciwch yma am restr siopa o frandiau bwyd cyffredin sy'n cynnwys olew
palmwydd o gadwyni cyflenwi a ardystiwyd yn ffisegol gan RSPO.

Cacao a choffi
i. Caffaelwch gynhyrchion coffi a choco Masnach Deg yn unig.
Ers 2019, mae'r ardystiad Masnach Deg wedi cynnwys meini prawf dim
datgoedwigo.
Cewch fwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae Masnach Deg yn fuddiol i bobl
a'r amgylchedd yma.
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Meddyliwch am ddefnydd bwyd nid gwastraff bwyd: Lleihau, Ailddefnyddio,
Ailddosbarthu, Ailgylchu
j. Gall lleihau gwastraff bwyd ddiogelu coedwigoedd drwy helpu i leddfu'r pwysau a'r galwadau
am nwyddau sy'n peryglu coedwigoedd a fydd yn cael eu gwastraffu yn y pen draw. Gall cyrff
cyhoeddus, yn cynnwys awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol, leihau gwastraff bwyd
drwy:
•

Sicrhau bod arfer da yn cael ei fewnwreiddio mewn ceginau sy'n gweini prydau i'r
cyhoedd, fel rheoli rhestrau stoc a chynllunio bwydlenni.

•

Hyfforddi staff ar sut i leihau gwastraff bwyd, fel cyngor ynghylch cynhyrchu bwyd,
cyflwyniad a dulliau gweini e.e. gwybodaeth am drin cynhyrchion amrwd.

•

Creu llinell sylfaen gwastraff bwyd i nodi pa geginau sy'n cynhyrchu lefelau uwch o
wastraff bwyd, er mwyn targedu ymyriadau.

•

Gwella cyfleusterau storio bwyd mewn ceginau cyhoeddus.

•

Gwella cyfathrebu rhwng y staff cegin a gweini a'r defnyddwyr gwasanaethau, er mwyn
medru deall blaenoriaethau ac anghenion deietegol arbennig.

Cynhyrchion pren, papur a mwydion coed
k. Lleihau ddefnyddio cynhyrchion pren, papur a mwydion coed drwy fabwysiadu dull
gweithredu economi cylchol / Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu.

Mae economi llinol yn economi sy'n cymryd, yn gwneud ac yn cynhyrchu gwastraff. Mae
economi cylchol yn economi sy'n ailddefnyddio, ailgylchu, atgyweirio ac yn ail–wneud
cynhyrchion, deunyddiau a chydrannau presennol.
Mae'r modelau cylchol wedi bod o gwmpas ers tro, e.e. dillad ail law, adnewyddu dodrefn a
chynlluniau dychwelyd poteli, a nawr mae llawer o lywodraethau a sefydliadau'n
mabwysiadu'r dull gweithredu hwn i helpu i leihau allyriadau carbon a diogelu adnoddau
gwerthfawr.
Am ysbrydoliaeth, gweler astudiaeth achos Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gaffael economi
cylchol.

l.

Gwnewch yn siŵr bod unrhyw gynhyrchion pren, papur a
mwydion coed newydd naill ai’n dod o ffynonellau wedi'u
hailgylchu neu wedi eu hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth
Coedwigoedd (FSC). Mae hyn yn cynnwys cynhyrchion bambŵ.
Nod yr FSC yw gwahardd datgoedwigo, diraddio coedwigoedd a
thorri coed yn anghyfreithlon mewn ardaloedd ardystiedig.
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Storïau rheng flaen am ddatgoedwigo
Pobl y Gwarani, Brasil

Mae'r Gwarani yn un o bobloedd Brodorol mwyaf poblog Brasil, a'u tiriogaeth hynafiadol yw
Coedwig yr Iwerydd Brasil.⁵¹ Mae Coedwig yr Iwerydd yn cynnwys tua 5% o fioamrywiaeth y byd o
ran rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid ac fe'i hystyrir yn ardal flaenoriaeth ar gyfer cadwraeth
amgylcheddol – mae'n un o'r pum man poeth byd-eang.⁵² Mae afonydd a tharddellau'r goedwig
yn gyfrifol am y rhan fwyaf o gyflenwad dŵr croyw Brasil, gan wasanaethu 130 miliwn o bobl.⁵³
Fodd bynnag, mae Coedwig yr Iwerydd a'r bobl Frodorol sy'n byw yn y bïom hwn dan fygythiad
oherwydd ehangiad busnes amaeth yn y rhanbarth, yn enwedig soi ungnwd. Yn hanesyddol,
roedd y goedwig yn cwmpasu 1.2 miliwn km2 – tua chwarter maint yr Amazon. Heddiw, ar ôl
canrifoedd o ddatgoedwigo, newid mewn defnydd tir ac ehangu trefol, mae llai na 10% o'r cynefin
gwerthfawr hwn ar ôl mewn ardaloedd gwarchodedig a lleiniau tameidiog o goedwig, sydd yn aml

Llun gan Commissao Guarani Yvyrupa

wedi'u hamgylchynu gan blanhigfeydd ungnwd.⁵⁴

"I gynnal, ein nhandereko – ein ffordd o fyw – mae'n rhaid
cadw'r coedwigoedd a'u holl fodau yn fyw hefyd."
Ilson Karai Okaju,
o’r Commissao Guarani Yvyrupa

Yn niwylliant y Gwarani, mae bywydau pobl wedi ymblethu a’u cysylltu â bywydau'r holl fodau
eraill yn y goedwig. Dydyn nhw ddim yn eu hystyried eu hun ar wahân i natur. Maent yn bwydo,
diogelu ac yn parchu'r ddaear, planhigion, anifeiliaid a phryfed, gan ystyried bod eu bywydau yn
gyfartal – dydyn nhw fyth yn ceisio cael pŵer dros natur, neu ei hecsbloetio. Fodd bynnag, mae
grymoedd economaidd nerthol yn dinistrio ac yn ecsbloetio'r goedwig ar gyfer busnes amaeth,
cynhyrchu mwynau a phrosiectau seilwaith ar raddfa fawr, fel rheilffyrdd a gweithfeydd trydan
dŵr.

18

Mae'r Gwarani yn ymladd i ddiogelu eu tiroedd ac, o ganlyniad, maent yn dioddef gwahaniaethu,
camdriniaeth, bygythiadau a brawychu bob dydd.⁵⁵ Mae llawer wedi cael eu llofruddio, ac os yw eu
pentrefi'n agos at blanhigfeydd busnes amaeth, maent yn cael eu chwistrellu'n rheolaidd â
phlaleiddiaid sy’n effeithio ar iechyd eu plant, planhigion ac anifeiliaid. Mae tirnodau ysbrydol wedi
cael eu boddi a phentrefi wedi'u dinistrio i dyfu cnydau fel ffa soi, sy'n cael eu hallforio a'u
defnyddio fel bwydydd anifeiliaid.

"Ym Mrasil, mae'r bobl Frodorol, pobl wreiddiol y tir hwn, wedi dioddef
llawer o drais erioed. Collasant eu tiroedd a chawsant eu llofruddio
oherwydd gwladychu. A heddiw, mae'r ymosodiadau ar ein hawliau'n
parhau. Mae ein tiroedd a'n coedwigoedd yn parhau i gael eu dinistrio. Ac
fe gollom ein bywydau hyd yn oed oherwydd buddiannau economaidd
grymus iawn."

Ilson Karai Okaju

I ddiogelu eu diwylliant, eu bodolaeth, ac fel y cyfryw, eu coedwigoedd, mae angen cymorth bydeang gan lywodraethau, cyrff anllywodraethol, busnesau a'r gymdeithas sifil ar bobl y Gwarani.
Mae pobl y Gwarani yn galw ar bobl y byd cyfan i gefnogi eu brwydr i ddiogelu coedwigoedd ac
adfer tiroedd hynafiadol – i wrando ar leisiau'r rhai hynny sydd â gwybodaeth unigryw am sut i
ofalu am goedwigoedd.
O ran llywodraethau, busnesau a sefydliadau, mae hyn yn golygu cefnogi gosod ffiniau o gwmpas
tiroedd Brodorol a pharchu fframweithiau hawliau dynol a gydnabyddir yn rhyngwladol, fel
Datganiad o Hawliau Pobloedd Frodorol y Cenhedloedd Unedig. Mae'n golygu eu bod yn sicrhau
nad yw'r cynhyrchion a'r nwyddau a brynant yn tresmasu ar yr hawliau hyn. Er enghraifft, mynnu
bod cyflenwyr yn gallu dangos olrhainadwyedd llawn yn eu cadwyni cyflenwi sy’n peryglu
coedwigoedd, neu ddogfennaeth ar Gydsyniad Deallus, Blaenorol a Rhydd ar gyfer nwyddau a dyfir
ar diroedd Brodorol. Mae'n golygu gwneud cymaint ag y gallant yn eu gweithrediadau a'u harfer
caffael i leihau datgoedwigo trofannol a thrawsnewid tir i ddiogelu cymunedau Brodorol a mynd i'r
afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.
Mae’r rhain yn ffyrdd ystyrlon o gryfhau’r warchodaeth dros y man lle rydyn ni bob un yn byw – y
coedwigoedd, yr afonydd. Mae'r frwydr hon nid yn unig dros bobl y Gwarani, ond dros bawb. Mae'n
frwydr dros y bywyd da, brwydr dros fywyd y Blaned.

Tyfu coffi ar Mount Elgon, Uganda
Mae'r astudiaeth achos hon yn egluro sut mae cydweithfa Masnach Deg yn Uganda yn gallu
sicrhau incwm ar gyfer ei haelodau a'u helpu i ymaddasu i'r newid yn yr hinsawdd, diogelu
bioamrywiaeth, a diogelu’r cyflenwad bwyd lleol a byd-eang ymhellach.
Mae gan Fenter Tyfu Coed Mount Elgon (METGE) aelodaeth
gyfunol o 3,664 o ffermwyr. Nodweddir mynydd hardd Mt
Elgon gan hinsawdd trofannol, ucheldiroedd, a phriddoedd
folcanig. Mae llawer o wahanol blanhigion yn ffynnu yno ac
mae'r amodau'n ddelfrydol ar gyfer tyfu coffi.
Fodd bynnag, mae'r dirwedd fras a ffrwythlon hon dan
fygythiad. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r ardal wedi
dioddef oherwydd cynhesu a newidiadau dramatig i
batrymau ei thywydd. Mae llifogydd a mwdlithriadau'n
digwydd yn fwyfwy aml, gan olchi'r pridd gwerthfawr i lawr
y mynydd. Mae planhigion coffi yn sensitif iawn i'r newid
lleiaf mewn amodau.

Ceirios coffi wedi'u cynaeafu. Llun gan Jenipher’s Coffi

Mae METGE hefyd yn rhan bwysig o Raglen Goed Mbale, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Maint
Cymru. Nod y rhaglen yw cefnogi cymunedau i blannu 25 miliwn o goed ar draws y rhanbarth erbyn
2025. Mae'r ffermwyr sy’n aelodau’n derbyn coed am ddim i'w plannu ar eu tyddynod. Mae plannu
coed ymhlith y planhigion coffi i greu cysgod wedi gwella ansawdd a phwysau'r cnwd o 150 y cant ar
gyfartaledd.

"Mae newid hinsawdd yn effeithio arnom bob dydd, ac mae'n
gwneud ein gwaith yn llawer caletach. Dyna pam rydym yn
rhan o'r cynllun i blannu 25 miliwn o goed, am ein bod eisiau
gwneud y rhanbarth yn fwy gwydn yn erbyn llifogydd a
mwdlithriadau a helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd i bob
un ohonom. Ers i ni ddod yn rhan o'r cynllun, rydym hefyd wedi
gweld ansawdd ein coffi yn gwella gan fod y coed yn darparu
cysgod ac yn diogelu’r cnydau rhag y patrymau tywydd
newidiol".
Jenipher Wetaka Sambazi gyda glasbren coed. Llun gan
Jenipher’s Coffi

Jenipher Wetaka Sambazi,
Is-gadeirydd y MEACCE

Wrth iddynt dyfu coffi o safon uchel, mae'r ffermwyr yn gallu cymryd camau i ddiogelu eu
hamgylchedd. Mae tyfu coed ac amaeth coedwigaeth (tyfu cnydau gyda choed) wedi helpu i
amrywiaethu incwm, gwarchod natur, cynyddu’r gorchudd coed a sefydlogi priddoedd i leihau'r
bygythiad o dirlithriadau. Mae’r coed ffrwythau’n darparu bwyd ac incwm ychwanegol i ffermwyr a'u
teuluoedd hefyd.
Mae'r ffermwyr wedi bod yn gwerthu eu coffi organig ardystiedig a Masnach Deg yn lleol ers
blynyddoedd. Fodd bynnag, mae'r llwyddiant diweddar yn golygu bod y coffi yn cael ei allforio i Gymru
hefyd a gellir ei brynu yn siop Fair Do's yng Nghaerdydd ac ar–lein, drwy wefan Jenipher’s Coffi. Mae
cael mynediad i farchnadoedd lleol a rhyngwladol, am brisiau Masnach Deg, yn darparu mwy o
gadernid ariannol fyth i'r ffermwyr.
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Astudiaethau achos
Y Model Copenhagen⁵⁶⁵⁷
Yn 2001, pennodd Dinas Copenhagen
dargedau bwyd uchelgeisiol ar gyfer ei
cheginau trefol. Heddiw, o blith y 70,000 o
brydau a weinir mewn tua 1,000 o
sefydliadau a chyfleusterau, yn cynnwys
ysgolion, cartrefi gofal a ffreuturau staff,
mae bron 90 y cant wedi'u gwneud o
gynhwysion organig yn defnyddio'r un
gyllideb. Cyflawnwyd hyn drwy weithio'n
agos gyda chynhyrchwyr bwyd, buddsoddi
mewn hyfforddiant staff ac adnewyddu
ceginau i wella storio cynnyrch, a hefyd

Strøget Pedestrian Street (Copenhagen). Llun gan City Clock Magazine

drwy ddarparu cyngor ar leihau gwastraff bwyd, fel cynllunio bwydlenni, cynhyrchu bwyd,
cyflwyniad a dulliau gweini. Mae rhai sefydliadau hyd yn oed wedi gwneud trefniadau gyda
siopau lleol, fel poptai, i gymryd cynnyrch gormodol, gan leihau'r gwastraff bwyd ymhellach.
Mae'r pontio i organig wedi dod ag amryfal fuddion i'r dinasyddion a'r amgylchedd, yn cynnwys
cynyddu'r mynediad at brydau ffres, maethlon, sydd o fudd arbennig i boblogaethau ifanc ac
oedrannus, ac mae wedi gostwng y pwysau ar fioamrywiaeth trwy ddulliau ffermio cyfeillgar i
natur.
Mae strategaeth fwyd bresennol Dinas Copenhagen yn mynd ymhellach fyth drwy gyfeirio lens
Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, a chysylltu bwyd a defnydd y cyhoedd ar
draws amrywiol nodau. Mae'r dulliau gweithredu’n cynnwys natur dymhorol ac amrywiaeth,
lleihau'r defnydd o gig er budd ffynonellau protein amgen, soi ac olew palmwydd wedi'u cyrchu'n
gynaliadwy, ardystiadau moesegol, deunydd pacio a cherbydau gwyrddach, a pholisi dim hedfan.
Mae rôl caffael yn allweddol i'r strategaeth hon gan fod lens yr SGD yn cael ei chyfeirio at y broses
dendro hefyd gan ffafrio cyflenwyr sy'n cwrdd â meini prawf penodol, fel Masnach Deg. Mae
swyddogion caffael yn gweithio gyda chyflenwyr i benderfynu pa nodau maent yn eu bodloni ar
hyn o bryd a'r cyfleoedd i gyrraedd mwy o dargedau ar draws y 17 nod. Yn ogystal, mae
ymgysylltu dilynol yn digwydd ar hyd cyfnod y contract i alluogi timau caffael i adrodd nôl ar eu
cynnydd yn erbyn y nodau.
Mae ymagweddau cynhwysol at fwyd, fel paratoi ar y safle, ymglymu wrth y broses a bwyta
cymunedol yn anelu at wella lefelau llythrennedd bwyd, ynghyd â chefnogi cydlyniad cymunedol
a dealltwriaeth ddyfnach o natur a bioamrywiaeth.
Polisi Caffael Cyhoeddus ‘Dim Datgoedwigo’ Ffrainc⁵⁸⁵⁹

Yn 2018, cyflwynodd llywodraeth Ffrainc ei strategaeth ar gyfer mynd i'r afael â datgoedwigo a
fewnforiwyd erbyn 2030. Mae’r strategaeth hon yn cynnwys cynlluniau i fabwysiadu polisi caffael
cyhoeddus ‘Dim Datgoedwigo’ o 2022 ymlaen a chanllaw ar y cynigion i ddileu datgoedwigo o
wariant cyhoeddus. Mae hyn yn rhan o gynllun Gwasanaethau Cyhoeddus Eco–gyfrifol Ffrainc i
gyflymu pontio ecoloegol yn y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r rhaglen wedi'i rhannu’n 20
mesur, yn cynnwys: rhoi terfyn ar blastigion untro, economi cylchol, maeth cyfeillgar i'r
amgylchedd, a chaffael cyhoeddus dim datgoedwigo. Dan y rhaglen, mae cydymffurfio’n orfodol
i weinyddiaethau'r Wlad ac yn wirfoddol i awdurdodau lleol a rhanbarthol, er bod y rhain yn cael
eu hannog i ddatblygu eu rhwydweithiau eco–gyfrifol eu hun.
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Mae'r canllaw Dim Datgoedwigo Sector Cyhoeddus yn cynnig y camau canlynol:

•
•
•
•
•

•
•
•

Cyflwyno meini prawf ar y perygl o ddatgoedwigo yn y galwadau am dendrau a gyhoeddir
gan y wladwriaeth.
Sicrhau bod o leiaf hanner y cynhyrchion a'r cynhwysion a brynir gan wasanaethau arlwyo
cyhoeddus yn gynaliadwy, gydag o leiaf 20 y cant yn organig.
Rhoi sgoriau uwch i gontractwyr arlwyo sy'n cynnig amrywiaeth ehangach o brydau llysieuol.
Mynnu bod arlwywyr sy'n cynhyrchu dros 200 o brydau bob dydd yn dangos sut fyddant yn
lleihau protein anifeiliaid er budd proteinau planhigion.
Mynnu bod cyflenwyr yn darparu:
a. Disgrifiad o'u capasiti a'u polisïau mewn perthynas â chadwyni cyflenwi cynaliadwy a
moesegol.
b. Gwybodaeth am olrhainadwyedd eu cynhyrchion e.e. gwlad wreiddiol, enwau cyflenwyr
a'r defnydd o ardystiadau moesegol.
Cyfyngu ar y defnydd o olew palmwydd neu hybu'r defnydd o olew palmwydd a ardystiwyd
gan RSPO lle bo'n briodol.
Lleihau'r defnydd o fwydydd wedi'u prosesu.
Cynnal peilotiaid ar ddiwrnodau heb gig ymhob ysgol dros gyfnod o 2 flynedd.

Ynglŷn â Chenedl Dim Datgoedwigo
Mae Cenedl Dim Datgoedwigo yn ymgyrch sy’n canolbwyntio ar atebion gan yr elusen newid yn
yr hinsawdd, Maint Cymru, mewn cydweithrediad â WWF Cymru ac RSPB Cymru. Ei nod yw helpu
Cymru i leihau ei hôl troed coedwigoedd trofannol er mwyn mynd i'r afael â'r argyfyngau
hinsawdd a natur a diogelu Pobl Frodorol a chymunedau coedwig drwy:
• Godi ymwybyddiaeth o effeithiau nwyddau anghynaliadwy sy'n peryglu coedwigoedd.
• Eiriol dros gyrchu cynaliadwy, fel ardystiadau moesegol a mesurau i leihau'r defnydd o
nwyddau sy'n peryglu coedwigoedd.
• Darparu llwyfan ar gyfer pobl Frodorol a chymunedau coedwig sydd ar y rheng flaen o ran
datgoedwigo a newid yn yr hinsawdd.
• Gweithio ar draws cymdeithas gyda'r sector cyhoeddus yng Nghymru, busnesau, ysgolion
a chymunedau i helpu Cymru i bontio i economi carbon isel cydnerth, sy'n iachach ac yn
llewyrchus.
• Rhannu gwybodaeth, dysgu ac arfer gorau.
Mae Maint Cymru yn hapus i weithio gyda cyrff cyhoeddus ar ddefnyddio pecyn cymorth Caffael
Dim Datgoedwigo. Rydyn ni’n awyddus i gael adborth ar yr iteriad cyntaf yma. Os gannych chi
unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â angie@sizeofwales.org.uk
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Geirfa dermau
Term

Diffiniad

Bioamrywiaeth

Cyfoeth ac amrywiaeth bywyd ar y Ddaear, amrywiaeth biolegol.

Dal a storio carbon

Mae hyn yn cyfeirio at brosesau biolegol, cemegol neu ffisegol sy'n cael
gwared â charbon deuocsid o'r atmosffer a'i storio, e.e. Ffotosynthesis.

Diwydrwydd dyladwy

Mae diwydrwydd dyladwy yw proces o wiriadau a mesurau i ddiogelu
bod sefydliad wedi gwneud popeth yn ei pŵer i leihau’r risg o
ddatgoedwigo a throsiad tir yn ei cadwynau cyflenwi.

Ecosystem

Mae ecosystem yn cyfeirio at y rhyngweithiad rhwng pethau byw a
difywyd mewn amgylchedd naturiol, system ecolegol.

Gwasanaethau
ecosystem

Mae hyn yn cyfeirio at y buddion sy'n cynnal bywyd a dderbyniwn gan
ecosystemau gweithredol iach, e.e. aer a dŵr glân, bwyd a
meddyginiaeth.
Mae hyn yn cyfeirio at y broses lle mae iechyd coedwig yn cael ei
ddiraddio gan ffactor neu ffactorau negyddol, e.e. torri coed yn
anghyfreithlon, amaethyddiaeth, effeithiau hinsawdd, tanau coedwig a
chlefyd. Ni all coedwigoedd wedi’u diraddio weithredu’n dda bellach ac
maent yn llai abl i gynnal bywyd e.e. trwy ddarparu gwasanaethau
ecosystem neu fel cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt.

Diraddiad coedwigoedd

Nwyon tŷ gwydr (NTG)

Pan fyddant yn cael eu rheoli, mae nwyon tŷ gwydr yn helpu i gadw
tymheredd y Ddaear dan reolaeth drwy ddal gwres o'r haul h.y. yr effaith
tŷ gwydr. Heb hyn, byddai tymheredd y Ddaear tua 33°C yn oerach ac ni
fyddai bywyd fel y'i canfyddwn yn bodoli. Fodd bynnag, pan fod lefelau
NTG yn cronni yn yr atmosffer, e.e. o ganlyniad i lefelau cynyddol o
allyriadau carbon dynol, mae tymheredd y Ddaear yn codi wrth i fwy a
mwy o ymbelydredd yr haul gael ei ddal ar wyneb y Ddaear. Mae nwyon
NTG yn cynnwys anwedd dŵr, carbon deuocsid, methan ac ocsid nitrus.

Trawsnewid tir, newid
mewn defnydd tir

Mae hyn yn disgrifio'r broses lle mae'r amgylchedd naturiol yn cael ei
thrawsnewid gan weithgaredd dynol, fel clirio coedwigoedd er mwyn tyfu
cnydau neu bori gwartheg.

Ungnwd

Yr arfer o dyfu cyltifar neu rywogaeth un cnwd ar yr un llain o dir, heb
gylchdroi cnydau. Mae soi ac olew palmwydd yn aml yn cael eu tyfu
mewn planhigfeydd ungnwd.

Trobwynt

Mae hyn yn cyfeirio at drothwy yn un o systemau'r Ddaear a fyddai, pe
byddai'n cael ei groesi, yn arwain at newidiadau mawr ac o bosibl,
anghildroadwy. Mae gwyddonwyr hinsawdd wedi nodi naw trobwynt yn
system y Ddaear, yn cynnwys coedwig law yr Amazon yn clafychu, llen
iâ'r Ynys Las yn chwalu, y riffiau cwrel yn marw, a chylchrediad dymchwel
deheuol Môr yr Iwerydd yn methu.⁵

23

Cyfeiriadau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

http://www.fao.org/3/i5588e/i5588e.pdf
https://research.wri.org/gfr/forest-extent-indicators/forest-loss
https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation-and-forest-degradation
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.carbonbrief.org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-by-climate-change
https://news.mongabay.com/2021/09/new-study-offers-latest-proof-that-brazilian-amazon-is-now-a-net-co2-source/
https://www.grida.no/resources/6948
https://rainforestfoundation.org/our-work/priorities/
https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/summer-2021/articles/restoring-brazil-s-atlantic-forest
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw2869
http://www.edf.org/sites/default/files/tropical-forest-carbon-in-indigenous-territories-a-global-analysis.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-021-01042-5
http://www.fao.org/3/cb2953en/cb2953en.pdf
https://www.unep-wcmc.org/news/six-ways-conserving-and-sustainably-using-nature-could-prevent-future-pandemics
https://www.cirad.fr/en/press-area/press-releases/2021/zoonotic-diseases-and-deforestation-covid-19
https://thecsrjournal.in/csr-how-deforestation-contributes-to-spreading-of-nipah-virus/
https://europepmc.org/article/MED/33842581
https://engagethechain.org/investor-guide-deforestation-and-climate-change

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

https://www.recruiter.com/i/sustainable-retention-how-going-green-keeps-your-employees-around-longer/
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/v3p20mpf8i/YG-Archive-030519-FernDeforestationAllMarkets065.pdf
https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil
https://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/global_warming/palm-oil-and-global-warming.pdf
https://www.rainforest-rescue.org/topics/palm-oil
https://news.mongabay.com/2019/09/a-green-desert-mammals-take-a-hit-in-colombias-oil-palm-plantations/
https://www.wwf.org.uk/WalesAndGlobalResponsibility
https://www.researchgate.net/publication/225491696_Fractionation_of_Palm_Oil
https://www.rspo.org/about/goodbadpalmoil
https://www.rainforestpartnership.org/blog/the-beef-industry-and-deforestation
https://engagethechain.org/deforestation-and-land-use-change
https://www.worldwildlife.org/industries/beef
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2019-09-17/uk-purchased-1-billion-of-beef-from-firms-tied-to-amazon-deforestation
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/071218%20Rapid%20review%20of%20Ultra-processed%20food%20and%20obesity%20FINAL1.pdf

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

https://www.worldwildlife.org/stories/the-story-of-soy
https://www.wwf.org.uk/updates/soy-story-uk-retailers-and-soy-driven-deforestation
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/18/brazils-guarani-indians-killing-themselves-over-loss-of-ancestral-land
https://www.soytoolkit.net/
https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/25/how-can-we-stop-using-soya-soy-linked-to-deforestation
https://www.foodnavigator.com/Article/2016/05/24/Marketing-sustainable-soy-Invisible-but-important-or-loud-and-proud#
https://www.pastureforlife.org/media/2020/08/PfL-Standards-Update-Version-4.0-FINAL-v2.pdf
https://www.soilassociation.org/our-standards/read-our-organic-standards/
https://www.soilassociation.org/news/2021/april/07/study-shows-antibiotic-use-lower-in-organic-farming/
https://www.pastureforlife.org/why-pasture/the-best-animal-welfare/
https://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2017/09/chocolates_dark_secret_english_web.pdf
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-07/RiskierBusiness_July2020_V7_0.pdf
https://ohiostate.pressbooks.pub/sciencebites/chapter/a-bitter-brew-coffee-production-deforestation-soil-erosion-and-water-contamination/
https://www.researchgate.net/publication/273445289_Global_Coffee_Production_and_Land_Use_Changeper cent20Ibid
http://www.fao.org/faostat/en/#home
https://news.mongabay.com/2010/11/pulp-plantations-destroying-sumatras-rainforests/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212877816000387
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2018-05-15-big-data-from-worlds-largest-citizen-science-microbiome-project-serves-food-forthought.aspx
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-sao-os-povos-indigenas-mais-numerosos-do-brasil/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064418301317
https://phys.org/news/2020-03-destruction-atlantic-forest-fragment-local.html
https://rainforests.mongabay.com/mata-atlantica/
https://www.survivalinternational.org/news/11886
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/the_city_of_copenhagen_food_strategy_2019.pdf

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57. h�ps://www.soilassocia�on.org/our-work-in-scotland/scotland-news/2021/april/07/the-power-of-public-food/
58. h�ps://www.esdn.eu/newsflash/detail/frances-eco-responsible-public-services
59. h�ps://www.gouvernement.fr/en/ending-deforesta�on-caused-by-impor�ng-unsustainable-products

24

Atodiad: Ymarfer mapio sy’n dangos sut gall CDD helpu i gyflawni nodau llesiant Cymru a pholisïau a
fframweithiau arweiniol eraill.

25

