
Lleihau, Ailddefnyddio, Ailgylchu:
Prynu llai o nwyddau mwydion, papur a phren newydd ar gyfer eich ysgol.
Ailddefnyddio - er enghraifft, dodrefn ail-law, wedi'u hadnewyddu neu eu
hailgylchu. Ailgylchu eitemau nad ydych yn eu defnyddio mwyach.
Defnyddio nwyddau papur wedi'u hailgylchu - mae hyn nid yn unig yn
diogelu coedwigoedd, ond yn lleihau faint o ddŵr ac ynni sydd ei angen i
gynhyrchu papur o ddim.

Gofyn i'ch athrawon i brynu nwyddau cynnyrch pren, papur a mwydion sydd
wedi’u hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC).

Dodrefn
Papur ar gyfer peiriant argraffu
Llyfrau ymarfer
Amlenni
Ffolderi
Cerdyn
Papur tŷ bach a hancesi poced 

Siarad gyda chyflenwr eich gwisg ysgol am y ffabrigau maen nhw'n eu
defnyddio. Holi am eu polisïau cyrchu cynaliadwy. Ydyn nhw’n defnyddio
deunyddiau o ffynonellau cynaliadwy e.e. tecstilau sydd wedi’u hardystio gan
yr FSC neu gotwm Masnach Deg?
Sefydlu siop i gyfnewid gwisgoedd ysgol, lle gall pobl rannu gwisgoedd ysgol
sydd wedi mynd yn rhy fach iddynt, yn hytrach na phrynu rhai newydd.

Gallai nwyddau ysgol sydd wedi’u hailgylchu neu eu 
hardystio gan yr FSC gynnwys:

Pren

Y Camau i’w Cymryd sy’n Gyfeillgar i Goedwigoedd Nwyddau sy’n risg i goedwigoedd: Pren, Papur a Mwydion

Papur

Mwydion

Mae mewnforion pren, papur a mwydion i Gymru yn defnyddio'r gyfran fwyaf o
dir o blith yr holl fewnforion nwyddau sy’n risg i goedwigoedd i Gymru.

Mae mewnforion pren i Gymru yn defnyddio tir
dwywaith a hanner maint Ynys Môn bob blwyddyn!

Mae'r DU yn defnyddio bron i ddwywaith cymaint o bapur
â'r cyfartaledd byd-eang - 145 tunnell o'i gymharu â 55
tunnell y person!

Mae ffabrigau, fel fisgos a rayon yn cael eu gwneud o
fwydion coed sy'n achosi llawer o ddatgoedwigo, yn enwedig
yn Indonesia. 

Mae mewnforion papur a mwydion i Gymru yn
defnyddio ardal tir maint Ceredigion bob blwyddyn!

Yn gyffredinol, mae'r rhain yn cael eu tyfu yng Ngogledd America ac yng
ngwledydd Ewrop sydd â risg is o ddatgoedwigo a materion cymdeithasol. Fodd
bynnag...
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Mae 18 y cant o’r mewnforion pren i Gymru yn dod o
wledydd sy'n peri risg uchel i ddatgoedwigo a
materion cymdeithasol, gan gynnwys Brasil.



Bob blwyddyn, mae arwynebedd tir sy'n fwy na sir
Wrecsam yn cael ei ddefnyddio i dyfu'r olew palmwydd
rydym yn ei ddefnyddio mewn nwyddau bob dydd yma yng
Nghymru!

Olew palmwydd yw’r cynnyrch sy’n peri’r risg uchaf i goedwigoedd yng Nghymru,
a gellir dod o hyd iddo mewn dros hanner y cynnyrch bwyd wedi'u pecynnu yn
ein harchfarchnadoedd, ac mewn tua 70 y cant o lanedyddion tŷ a chosmetig.
Mae ganddo dros 200 o enwau, sy'n ei gwneud hi'n anodd iawn i’w adnabod!

Mae 85 y cant o'r olew palmwydd hwn yn cael ei dyfu
mewn gwledydd sydd mewn perygl o ddatgoedwigo, gan
gynnwys Indonesia a Malaysia, lle mae rhywogaethau fel yr
orangwtan dan fygythiad. 

Olew palmwydd

Pam bod olew palmwydd ym mhopeth ac a ddylwn i ei osgoi?
Mae olew palmwydd yn para am amser hir, ac nid oes ganddo lawer o flas neu
arogl, sy'n ei wneud yn gynhwysyn delfrydol mewn llawer o fwydydd. Mae’n
tyfu'n gyflym iawn hefyd, ac yn defnyddio llawer llai o dir i gynhyrchu'r un faint o
olew o'i gymharu â chnydau olew eraill. (Gweler ffig 1.)

Felly, petasem yn newid i gnwd olew gwahanol, byddai hyn yn achosi llawer mwy
o ddatgoedwigo ac yn dinistrio mwy o gynefinoedd. Dyna pam mae'n hanfodol
cael olew palmwydd cynaliadwy wedi’i ardystio (CSPO), a defnyddio llai o olew
palmwydd yn gyffredinol, e.e. drwy fwyta llai o fwydydd wedi'u prosesu. Mae hyn
yn creu buddion iechyd nid yn unig i ninnau’r bobl, ond bydd yn helpu i leihau'r
pwysau ar ecosystemau bregus hefyd. 

Nwyddau sy’n risg i goedwigoedd: Olew palmwydd

Logos yr RSPO. Chwith - yn dangos y
logo ar gyfer olew palmwydd wedi'i
ardystio'n ffisegol, y gellir ei olrhain. Dde
- mae olew palmwydd wedi’i ardystio yn
cael ei gymysgu ag olew palmwydd
confensiynol.
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Ceisiwch fwyta llai o fwydydd wedi'u prosesu'n uchel, fel prydau parod,
nwyddau wedi'u pobi, siocled a losin.
Defnyddiwch Restr Siopa Olew Palmwydd Cynaliadwy Sŵ Gaer, i ddod o
hyd i frandiau sy'n defnyddio 100% o olew palmwydd cynaliadwy sydd
wedi’u hardystio gan y Ford Gron ar Olew Palmwydd Cynaliadwy (RSPO).
Siaradwch â'ch arlwywr am ddefnyddio nwyddau sy'n cynnwys olew
palmwydd sydd wedi’u hardystio gan yr RSPO. (Gweler y logos RSPO isod).



Mae cynhyrchiant coffi yn tyfu bob blwyddyn. Mae'r rhan fwyaf
o'r coffi hwn yn cael ei dyfu ar dir a arferai fod yn goedwig
hynafol..

Mae dim ond tyfu planhigion coffi ar eu pen eu hunain heb
blanhigion eraill (sydd yn cael ei alw’n ungnwd) yn achosi
datgoedwigo, pridd i erydu, a llygredd dŵr.

Ceisiwch annog eich athrawon i ddefnyddio coffi Masnach Deg yn eu
hystafell staff.
Gofynnwch i'ch rhieni p’un ydyn nhw'n gwybod am Fasnach Deg.
Siaradwch ag arlwywr eich ysgol am ddod o hyd i goco a siocled
Masnach Deg i'w ddefnyddio mewn pwdinau ac ati.

Mae Masnach Deg yn gweithio i atal datgoedwigo hefyd.

Coffee

Coco
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Mae angen ardal o dir o faint sir Wrecsam i
dyfu faint o goco sy'n dod i Gymru bob
blwyddyn! 

Mae 55 y cant o’r coco hwn yn cael ei dyfu
mewn gwledydd sydd â risg uchel neu uchel
iawn o ddatgoedwigo ac weithiau, mae'n
golygu bod plant ifanc yn gweithio yn hytrach
na bod yn yr ysgol.

Mae Cymru'n bwyta ychydig mwy o siocled fesul person na gweddill
y DU.

Nwyddau sy’n risg i goedwigoedd: Coco a choffi

Gyda mwy a mwy o bobl ar draws y byd eisiau coffi,
mae mwy a mwy o goed yn cael eu torri i lawr, wrth i
gynhyrchwyr glirio tir fel y gallant dyfu coffi mewn haul
llawn.

Coffi wedi'i dyfu mewn cysgod 

Mae coed yn helpu i ddiogelu'r pridd a'r organebau bach sy'n byw yn y pridd, fel
bacteria a ffyngau, tra'n rhoi cysgod i'r planhigion coffi. Mae tyfu mewn cysgod yn
arafu'r broses o ddŵr yn anweddu o ddail, coesynnau a blodau - sydd yn ei dro,
yn helpu i dyfu mwy o goffi.

Mae coffi wedi'i dyfu mewn cysgod yn darparu cynefinoedd i adar a phryfed sy'n
bwyta'r plâu sy'n bwyta'r planhigion coffi hefyd! Mae hyn yn golygu bod angen llai
o gemegion i reoli plâu, o'i gymharu â choffi sydd yn cael ei dyfu yn yr haul.

Mae Masnach Deg yn sicrhau bod ffermwyr a gweithwyr
yn y De Byd-eang yn cael prisiau teg. Mae’n sicrhau hefyd,
bod cnydau'n cael eu tyfu mewn ffordd sy'n gyfeillgar i
goedwigoedd (Edrychwch ar ein Canllaw Ardystio i gael
gwybod mwy.)

- y ffordd o dyfu coffi sy’n gyfeillgar i goedwigoedd.

Fodd bynnag, gellir tyfu coffi gyda choed – mae hyn yn
cael ei alw’n amaeth-goedwigaeth.  



Cig eidion
Mae soi sy'n cael ei fewnforio i
Gymru yn cael ei dyfu ar dir
sy'n fwy na Sir Fynwy.

Mae angen arwynebedd tir mor
fawr â Bannau Brycheiniog (136,300
hectar) bob blwyddyn i fagu'r
gwartheg sydd eu hangen ar gyfer y
cig eidion rydym yn ei fwyta yma yng
Nghymru.

Mae 80-90 y cant o'r soi o wledydd
tramor yn cael ei ddefnyddio i fwydo'r
anifeiliaid rydym yn eu bwyta, sy’n
cynnwys dofednod, moch, defaid a
physgod a ffermir.

Mae Cymru'n bwyta mwy o
gorn-bîff na gweddill y DU.
Mae corn-bîff bron bob
amser yn dod o Frasil. Mae
hyn yn golygu bod gan
Gymru fwy o ôl troed
coedwig o gig eidion Brasil
na gweddill y DU.

Soi

Mae dofednod yng Nghymru yn bwyta
bron i hanner y bwyd soi yng Nghymru
sydd yn cael ei fewnforio o dramor.

Nwyddau sy’n risg i goedwigoedd: Soy a Chig eidion

Mae ardaloedd o goedwigoedd trofannol yn cael eu clirio
i greu'r tir sydd ei angen i bori'r gwartheg.

Mae hyn yn golygu bod
coedwigoedd gwerthfawr yn cael
eu clirio er mwyn tyfu soi.

Llun gan stu_spivack  
https://www.flickr.com/photos/stuart_spivack/265417571 (CC BY-SA 2.0)

 

Ar gyfer beth mae Soi yn cael ei ddefnyddio?



Ysgrifennu at eich cyngor lleol i ofyn iddyn nhw beth maen nhw’n ei wneud i stopio defnyddio cynhwysion
mewn prydau ysgol sy'n gysylltiedig â datgoedwigo (cyfeiriwch at ein templed llythyr ar gyfer awdurdodau
lleol)
Siarad â'r cwmni arlwyo sy'n darparu eich prydau ysgol, a gofynnwch iddyn nhw a yw'r cynhwysion maen
nhw'n eu defnyddio yn gyfeillgar i goedwigoedd. Er enghraifft, oes gan y cynhwysion unrhyw un o'r eco-labeli
isod?
Ceisio bwyta amrywiaeth ehangach o lysiau a phlanhigion protein uchel, fel ffa, pys cywion, ffacbys a phys
Ceisio bwyta llai o gig, ond cig o ansawdd gwell. Cadwch lygad am ddeunydd pacio bwyd gyda'r eco-labeli
isod. Mae'r rhain yn helpu i atal datgoedwigo a dinistrio cynefinoedd.
Ceisio bwyta cig, wyau, pysgod a chynnyrch bwyd môr lleol, wedi'u hardystio'n foesegol. Unwaith eto, cadwch
lygad am y logos hyn. (Cyfeiriwch at ein canllaw Ethical Certification Guide am fwy o wybodaeth).
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DFN Guide to Ethical Certifications 

      

      

      

      

DFN Guide to Ethical Certifications 

Increased standards of living with fair prices,
decent working conditions and access to basic
services
Environmental protection and climate change
adaptation
Supports gender equality
Includes a no-deforestation criterion

Feed ingredients, including soy and palm oil,
must come from sustainable sources
Shrimp farms built after 1999 cannot be
situated in mangrove ecosystems and other
natural wetlands

 Pasture for Life

No new planting on peatlands after 2018
No further deforestation or burning of land
The protection of rare, threatened or
endangered (RTE) species 
Reducing pollution and GHG emissions

Animals are grazed on 100% pasture 
Supports animal health and welfare
Supports biodiversity and healthy soils
Prohibits soy-based feeds

Animals are grazed on 100% pasture 
Supports animal health and welfare
Supports biodiversity
Prohibits soy-based feeds

Certified Grassfed (A Greener World)

Prohibits deforestation, forest
degradation and illegal logging
Promotes social and economic well-being
e.g. workers and communities
Requires that the rights of Indigenous
Peoples are identified and upheld

Forest Stewardship Council

Soil Association Organic

Improved natural soil health and fertility
Increases carbon storage in soil
Supports wildlife and biodiversity
Significantly reduces the risk of
deforestation

Wild caught fish and seafood products
(removes the need for external feed inputs)
Reduces pressure on fish stocks and marine
environments

Marine Stewardship Council

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Fairtrade

Identity preserved; or
Segregated

This logo is used on products containing palm oil
that has been physically certified by the RSPO. In
this case, the supply chain model is either:

This logo is used on products containing a mix of
certified and conventional palm oil. This supply
chain model is known as 'Mass Balance'.*

RSPO Certified

RSPO Mixed

      

      

      

      

Canllaw Cyflym i Ardystiadau Moesegol   

Dim plannu newydd ar fawndiroedd ar ôl 2018
Dim datgoedwigo na llosgi tir ymhellach
Diogelu rhywogaethau prin, dan fygythiad neu
mewn perygl (RTE) 
Lleihau llygredd ac allyriadau nwyon tŷ gwydr

Mae’n rhaid i gynhwysion bwydydd anifeiliaid,
gan gynnwys olew palmwydd a soi, ddod o
ffynonellau cynaliadwy
Ni ellir lleoli ffermydd perdys a adeiladwyd ar
ôl 1999 mewn ecosystemau mangrof a
gwlyptiroedd naturiol eraill

 Pasture for Life

Safonau byw uwch gyda phrisiau teg, amodau
gwaith gweddus a mynediad at wasanaethau
sylfaenol
Diogelu'r amgylchedd ac addasu i'r newid yn yr
hinsawdd
Yn cefnogi menywod a merched 
Yn diogelu coedwigoedd

Mae anifeiliaid yn cael eu bwydo ar dir
pori/glaswellt 100%
Yn cefnogi iechyd a lles anifeiliaid
Yn cefnogi bywyd gwyllt a phriddoedd
iach
Yn gwahardd porthiant soi

Mae anifeiliaid yn cael eu bwydo ar dir
pori 100% 
Yn cefnogi iechyd a lles anifeiliaid
Yn cefnogi natur a bywyd gwyllt
Yn gwahardd porthiant soi

Certified Grassfed (A Greener World)

Yn gwahardd datgoedwigo, diraddio
coedwigoedd a thorri coed yn
anghyfreithlon
Yn hyrwyddo lles gweithwyr a
chymunedau
Yn ei gwneud yn ofynnol i hawliau Pobl
Frodorol gael eu parchu

Forest Stewardship Council

Soil Association Organic
Gwell iechyd a ffrwythlondeb naturiol yn y
pridd
Cynyddu storio carbon mewn pridd
Yn cefnogi bywyd gwyllt a bioamrywiaeth
Yn lleihau'r risg o ddatgoedwigo yn
sylweddol

Pysgod a bwyd môr sydd yn cael eu dal yn y
gwyllt. Mae'r pysgod yn bwydo eu hunain,
felly nid oes angen bwyd wedi'i wneud o
olew palmwydd a soi arnynt.
Helpu i atal gorbysgota
Diogelu amgylcheddau morol

Marine Stewardship Council

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Masnach Teg (Fairtrade)

â’i hunaniaeth wedi’i ddiogelu; neu
wedi’i wahanu  

Mae’r logo hwn yn cael ei ddefnyddio ar gynnyrch
sy’n cynnwys olew palmwydd, ac sydd wedi'u
hardystio'n ffisegol gan yr RSPO. Yn yr achos hwn,
mae model y gadwyn gyflenwi naill ai:

Mae’r logo hwn yn cael ei ddefnyddio ar gynnyrch
sydd yn cynnwys cymysgedd o olew palmwydd
wedi’i ardystio ac olew palmwydd confensiynol.
Gelwir y model cadwyn gyflenwi hwn yn
'Gydbwysedd Màs'.*

Notes on palm oil
*Ar hyn o bryd, nid oes digon o olew palmwydd cynaliadwy ardystiedig
(CSPO) yn cael ei gynhyrchu'n fyd-eang i ateb y galw. Felly, gellir
defnyddio'r ardystiad Cydbwysedd Cymysg/ Màs i helpu cyflenwyr a
chynhyrchwyr i ddechrau symud tuag at gyrchu CSPO yn unig, tra'n
cynyddu'r galw am gynhyrchu cynaliadwy. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i
gwmnïau a sefydliadau sy'n gweithio tuag at beidio â chyfrannu at
ddatgoedwigo, osod targedau i ddechrau dileu’r defnydd o olew
palmwydd confensiynol yn raddol.

**Nid yw labelu bob amser yn glir, felly mae’n gallu bod yn anodd iawn i'r
defnyddiwr wybod beth maen nhw’n ei gael. Mae cysylltu â'ch cyflenwyr a
chynnal archwiliad olew palmwydd yn gamau hanfodol wrth sefydlu eich
llinell sylfaen a gosod targedau i gyrchu CSPO ag ardystiad RSPO yn unig.

RSPO Certified

RSPO Mixed

Defnyddiwch y canllaw hwn i ddysgu sut y gall ardystiadau moesegol helpu i gefnogi pobl, natur a choedwigoedd.


