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Dosbarthiad – Grwpiau Disgrifiadol 
 

 

Mae organebau byw’n dangos amrywiaeth o feintiau, nodweddion a 
chymhlethdod.  
They can be divided into broad descriptive groups. 
 

Pam a sut dylem ni ddosbarthu organebau? 
 

Enwau cyffredin yw’r enwau rydym ni’n eu defnyddio bob dydd ar gyfer 
anifeiliaid a phlanhigion e.e. ci, cath, gwylan, llygad y dydd. 
Mae enwau cyffredin fel arfer yn seiliedig ar sut mae’r anifail neu’r planhigyn 
yn edrych, ac mae hynny’n gallu bod yn gamarweiniol. 

Beth yw Teyrnas neu Barth? 
Mae hyn yn dibynnu ar y dystiolaeth rydym ni’n ei defnyddio i ddosbarthu. 
Gallwn ni ddefnyddio: 

1. Nodweddion morffolegol, e.e. adeiledd neu ymddangosiad 
Mae’r dull dosbarthu hwn yn defnyddio 5 teyrnas:  

• Bacteria 
• Organebau ungellog 
• Planhigion 
• Ffyngau 
• Anifeiliaid 

2. Dadansoddi DNA 
Mae’r dull dosbarthu hwn yn defnyddio 3 Pharth (domain): 

• Firysau 
• Bacteria 
• Pob organeb sy’n cynnwys cnewyllyn 

 

Beth mae dosbarthiad yn ei olygu? 
Dosbarthiad yw rhoi pethau mewn grwpiau. 
Y grŵp lleiaf y mae organeb yn perthyn iddo fel rheol yw’r rhywogaeth.  
Caiff rhywogaethau sy’n perthyn i’w gilydd eu rhoi yn yr un genws.  
Gallwn ni roi genera tebyg mewn grwpiau mwy, a chyfuno’r grwpiau hyn i 
grwpiau mwy fyth. Yn y pen draw, rydym ni’n cael teyrnasoedd neu Barthau. 
 

Algâu Bacteria Ffyngau 

Fertebratau Infertebratau 

Planhigion 
blodeuol 

Planhigion 
anflodeuol 

Micro-organebau (microbau) 
 

Organebau byw 

Anifeiliaid Planhigion 
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Sut rydym ni’n enwi organebau? 
Pwyllgorau rhyngwladol sy’n dewis enwau gwyddonol organebau,  
e.e. y Pwyllgor Rhyngwladol ar Enwau Sŵolegol (enwau anifeiliaid). 
Mae biolegwyr yn defnyddio’r system finomaidd a ddyfeisiwyd gan Carl 
Linnaeus sydd yn Lladin. 

Mae pob organeb yn cael dau enw, e.e. Homo sapiens i fodau dynol neu 
Erinaeceus europaeus i’r draenog.  
Yr enw cyntaf yw’r genws sy’n cael ei rannu gan organebau â pherthynas agos 
rhyngddynt. 
Mae’r ail enw’n cyfeirio at y rhywogaeth; nid yw’r enw hwn gan unrhyw organeb 
arall yn y genws. 
 
Beth yw mantais defnyddio’r enw gwyddonol / Lladin? 

• Mae’r enw’r un fath ym mhob man yn y byd. 
• Mae’r enw’r un fath ym mhob iaith. 

Dyma’r math o atebion y bydd 
arholwyr yn chwilio amdanyn nhw. 

Enghraifft o ddosbarthiad 

Mae dosbarthiad yn ein helpu ni i ddeall pa mor agos yw’r berthynas rhwng 
organebau. 
Enw Lladin y ci domestig yw Canis lupus. 
Mae’r genws yn dangos bod perthynas agosach rhwng y coiote a’r ci 
domestig na rhwng y coiote a’r llwynog 
 
 

Dosbarthiad 
gwyddonol 

 

Ci domestig 
 

Coiote 
 

Llwynog 
 

Teyrnas 
 

Animalia 
 

Animalia 
 

Animalia 
 

Ffylwm 
 

Chordata 
 

Chordata 
 

Chordata 
 

Dosbarth 
 

Mammalia 
 

Mammalia 
 

Mammalia 
 

Urdd 
 

Carnivora 
 

Carnivora 
 

Carnivora 
 

Teulu 
 

Canidae 
 

Canidae 
 

Canidae 
 

Genws 
 

Canis 
 

Canis 
 

Vulpes 
 

Rhywogaeth 
 

lupus 
 

latrans 
 

vulpes 
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Addasiadau 
Mae gan organebau addasiadau morffolegol (siâp organeb) ac addasiadau 
ymddygiadol sy’n eu galluogi nhw i oroesi yn eu hamgylchedd. 
 

1. Addasiadau morffolegol 
• Hyd clust 

Mae anifeiliaid â chlustiau bach yn colli llai o wres gan fod ganddynt 
arwynebedd arwyneb llai. 
Mae anifeiliaid â chlustiau mawr yn colli mwy o wres gan fod ganddynt  
arwynebedd arwyneb mwy. 

• Lliw’r Got 
Mae cot wen yn guddliw rhag ysglyfaethwyr neu ysglyfaeth yn yr eira. 
Mae cot lliw hufen tywodlyd yn guddliw rhag ysglyfaethwyr neu ysglyfaeth yn 
yr anialwch. 

• Màs y corff 
Mae anifail â màs corff mawr yn colli llai o wres drwy ei arwyneb. 
Mae anifail â màs corff bach yn colli mwy o wres drwy ei arwyneb. 

2. Addasiadau ymddygiadol 
Mae’r Llwynog  Ffennec yn greadur nosol 
(mynd allan yn ystod y nos). Mae hyn er mwyn 
osgoi gwres yr anialwch yn ystod y dydd. 
Mae’n hela yn ystod y nos gan ei bod hi’n 
oerach. 
Peidiwch â thybio mai’r unig reswm mae anifeilaid yn 
nosol yw i osgoi ysglyfaethwyr neu ysglyfaethau. 
 

Awgrymiadau 
• Mae cwestiynau am addasiad fel rheol 

yn cynnwys gwybodaeth am blanhigyn 
neu anifail a’i gynefin.  

 
Defnyddiwch y wybodaeth hon i ’ch 

he lpu chi! 

 

Astudiaeth achos – Llwynogod 
Mae Llwynog yr Arctig i’w gael yn yr Arctig a’r twndra islaw’r Arctig, ac mae’r 
Llwynog Ffennec i’w gael yn anialwch y Sahara ac Arabia. 
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Mewn arholiad, efallai y bydd gofyn i chi egluro newidiadau i boblogaeth.  
I ateb, rhaid i chi ddisgrifio beth sy’n digwydd, a dweud pam? 
E.e. Yn  mae nifer yr ysglyfaeth yn cynyddu oherwydd mae nifer yr 
ysglyfaethwyr yn isel. Yn  mae nifer yr ysglyfaeth yn lleihau oherwydd 
mae nifer yr ysglyfaethwyr yn cynyddu. 

Maint Poblogaeth 
Mae maint poblogaeth yn golygu faint o un math o blanhigyn neu anifail 
(rhywogaeth) sydd mewn ecosystem benodol. 
 
Mae’r ffactorau canlynol yn gallu effeithio ar faint poblogaeth anifail: 

• Cystadleuaeth am fwyd a dŵr, 
• Nifer yr ysglyfaethwyr, 
• Clefyd, 
• Llygredd 

Mae’r ffactorau canlynol yn gallu effeithio ar faint poblogaeth planhigyn: 
• Cystadleuaeth am olau, dŵr neu fwynau, 
• Nifer y llysysyddion, 
• Clefydau, 
• Llygredd 

Mae organebau sydd wedi addasu’n well i’r amgylchedd yn fwy llwyddiannus ac 
fel rheol yn atgenhedlu mwy ac yn cael mwy o epil (organeb newydd). 

Cylchredau Ysglyfaethwyr ac Ysglyfaethau 
Ysglyfaethwyr yw anifeiliaid sy’n lladd anifeiliaid eraill ac yn eu bwyta nhw. 
Ysglyfaethau yw’r anifeiliaid sy’n cael eu bwyta. 
Mewn amgylchedd naturiol, mae cydbwysedd bregus rhwng poblogaeth yr 
ysglyfaethwr a’r ysglyfaeth. 
 

Amser 

M
ai

nt
 P

ob
lo

ga
et

h 

Enghraifft glasurol – Lyncs ac Ysgyfarnog _________  Ysglyfaeth 
- - - - -   Ysglyfaethwr 
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Pa effaith mae pobl yn ei chael ar yr amgylchedd? 
 

 

Asesu Effeithiau ar yr Amgylchedd 
Yn ystod y broses gynllunio, rhaid i ddatblygwyr gynnal asesiad o’r effaith ar 
yr amgylchedd i bob datblygiad i’w ddangos i’r awdurdod lleol cyn dechrau 
gweithio. Gallan nhw wynebu dirwy fawr am beidio â gwneud hyn. 
 

Pan oedd poblogaeth bodau dynol yn llai, roedd effaith eu gweithgareddau ar yr 
amgylchedd yn llai ac yn lleoledig. Wrth i boblogaethau gynyddu, mae’r 
effeithiau ar yr amgylchedd wedi cynyddu hefyd. 
 
Heddiw, mae mwy a mwy o rywogaethau’n mynd yn ddiflanedig oherwydd bod 
pobl yn dinistrio eu cynefinoedd.  
 

Mae cynefinoedd yn cael eu dinistrio 
oherwydd bod mwy o dir yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer: 
 

x Adeiladu 
x Chwarela 
x Dympio sbwriel 
x Amaethyddiaeth 
 

 

Diben yr asesiad o’r effaith ar yr 
amgylchedd yw: 
 
1. sicrhau bod amseriad unrhyw 

ddatblygiad yn cael yr effaith 
leiaf bosibl ar fywyd gwyllt; 

2. dangos a oes unrhyw 
rywogaethau yn yr ardal sy’n 
brin neu mewn perygl; 

3. dangos a yw’n bosibl lleihau’r 
effaith ar yr amgylchedd drwy 
addasu’r cynlluniau i weddu i 
anghenion y cynefin; 

4. monitro newidiadau hirdymor a 
allai ddatblygu. 

 
 Gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru yw monitro, diogelu a gwella’r 
amgylchedd, yn ogystal â hybu datblygu cynaliadwy. 
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Ffermio Dwys 

Er mwyn bwydo poblogaeth y byd 
sy’n cynyddu, mae angen i ni gael 
yr un faint o gynnyrch (o 
blanhigion neu anifeiliaid) o lai o 
dir.  
Gallwn ni ddefnyddio dulliau 
ffermio dwys i wneud hyn. 
 
 

Mae angen i chi allu enwi dulliau ffermio dwys a disgrifio eu manteision a’u 
hanfanteision: 
Dulliau Manteision Anfanteision 

Gwrteithiau Cynyddu cynnyrch 
planhigion. 

Gallu golchi allan o bridd a 
llygru afonydd a nentydd. 

Plaleiddiaid 
Cynyddu cynnyrch drwy atal 
plâu rhag bwyta planhigion 
cnydau neu gystadlu â nhw. 

Gallu dinistrio rhywogaethau 
sydd ddim yn blâu. 
Gallu arwain at fiogynyddiad. 

Rheoli clefydau 

Atal colli planhigion ac 
anifeiliaid. 

Mae’r gwrthfiotigau a roddir i 
anifeiliaid yn gallu cael eu 
canfod mewn cig o anifeiliaid 
wedi’u trin. 

Dulliau batri 
Llai o le i symud. Gwastraffu 
llai o egni. Angen llai o fwyd. 
Costau is. 

Ansawdd bywyd gwael i’r 
anifail. 

 
Haint TB mewn gwartheg a 
moch daear 
Mae twbercwlosis gwartheg 
(bTB) yn glefyd difrifol iawn 
mewn gwartheg ym Mhrydain. 
Mae tystiolaeth gref iawn o 
gysylltiad rhwng bTB mewn 
gwartheg a bTB mewn moch 
daear. 

Mae ffermwyr yn credu y dylem ni ddifa moch daear i’w hatal nhw rhag lledaenu 
bTB. 
Dadleuon o blaid difa Dadleuon yn erbyn difa 
Mae moch daear yn cludo bTB 
ac yn ei basio i wartheg. 

Nid yw difa moch daear wedi bod yn 
effeithiol bob amser. 

Mae llawer o wartheg yn marw 
bob blwyddyn. 

Mae’r moch daear sy’n goroesi’n gallu 
symud i ardaloedd eraill a lledaenu’r clefyd. 

 Efallai y byddai brechu’n fwy effeithiol. 
 

 



Monitro’r Amgylchedd, Llif Egni a Throsglwyddo Maetholion 8 
 
 

Mesur llygredd mewn afonydd a nentydd 

Mae cyflwyno defnyddiau niweidiol i’r amgylchedd, ac achosi llygredd, yn gallu 
cael effaith anffafriol ar boblogaethau. 

Gallwn ni ddefnyddio’r canlynol i fesur 
llygredd mewn afonydd a nentydd: 

• Newidiadau i lefelau pH  
• Newidiadau i lefelau ocsigen 
• Rhywogaethau dangosol 
 

• Newidiadau i pH 
Caiff afonydd a nentydd eu hasidio gan law asid a dŵr sy’n cael ei olchi o’r tir 
o’u cwmpas nhw. Islaw pH 4.5-5, caiff alwminiwm ei ryddhau o greigiau. Mae 
hwn yn wenwynig i bysgod. 

• Newidiadau i lefelau ocsigen 
Mae’r newid i grynodiad ocsigen yn dangos faint o facteria sydd yn y dŵr. Y 
mwyaf o facteria sydd yno, y mwyaf o lygredd sydd yn y dŵr. 

• Rhywogaethau dangosol 
Gallwch chi amcangyfrif faint o 
lygredd sydd drwy gofnodi  
presenoldeb neu absenoldeb  
rhai rhywogaethau dangosol. 

 

• Cynnal arolwg 
Dylai arolwg fod yn brawf teg. Felly, dim ond un ffactor ddylai newid (y newidyn 
annibynnol). 
Dylai popeth arall aros yr un fath.  
 
Enghraifft o arolwg blynyddol 
• Y newidyn annibynnol yw’r flwyddyn. 
 
Y newidynnau a ddylai aros yr un fath: 
• Pryd yn ystod y flwyddyn y caiff yr arolwg ei gynnal, 
• Samplu’r un lleoliadau, 
• Pryd yn ystod y dydd y caiff yr arolwg ei gynnal, 
• Cyfaint y dŵr sy’n cael ei samplu, 
• Dull samplu, 
• Yr un amodau dŵr, e.e. tymheredd, cyfradd llif, cymylogrwydd. 
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Gallwn ni ddefnyddio cen fel rhywogaeth dangosol ar gyfer llygredd aer.  
Mae cennau’n sensitif i nwy sylffwr deuocsid (sy’n cael ei gynhyrchu wrth losgi 
tanwyddau ffosil).  
Mae rhai rhywogaethau mor sensitif nes y bydd crynodiad bach iawn o’r nwy’n 
eu lladd nhw.  
Gallem ni ddefnyddio’r cen sy’n tyfu ar goed neu ar greigiau i ddangos 
crynodiad y sylffwr deuocsid yn yr aer. 

Nodwch fod rhai o’r rhywogaethau sydd i’w cael mewn aer â mwy o lygredd 
hefyd yn gallu cael eu canfod mewn aer mwy pur. Chwiliwch am y cen sy’n 
rhoi’r darlleniad o’r parth uchaf ar y raddfa bob amser. 
 
 

Parth 
(Zone) 

Disgrifiad Cynnwys sylffwr 
deuocsid yr aer 

(ug/m3) 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Llygredd Trwm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aer Glân 

Crynodiad sylffwr 
deuocsid uchel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crynodiad sylffwr 
deuocsid isel 

 

Mesur Llygredd Aer 
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Plaleiddiaid mewn Cadwynau Bwyd 

Cemegion yw’r rhain sy’n cael eu defnyddio gan ffermwyr i reoli plâu a 
chlefydau ar blanhigion cnydau. 

• Mae pryfleiddiadau yn lladd plâu sy’n bryfed sy’n bwyta planhigion. 
• Mae chwynladdwyr yn lleihau cystadleuaeth am dd!r a golau rhwng 

planhigion sy’n blâu a’r cnydau. 
• Mae ffwngleiddiadau yn lladd ffyngau sy’n achosi clefydau mewn 

planhigion. 

Effeithiau Plaleiddiaid ar yr Amgylchedd – Biogynyddiad 

Gallwn ni chwistrellu plaleiddiaid ar gnydau. 
Mae plaleiddiaid oddi ar gnydau’n gallu golchi i lynnoedd, afonydd a 
storfeydd d!r tanddaearol naturiol a halogi d!r yfed. 
 
 
Nid yw rhai cemegion yn cael eu hymddatod (torri lawr) gan gelloedd 
organebau byw, felly maen nhw’n mynd i’r gadwyn fwyd.  
Y pellaf ar hyd cadwyn fwyd yw organeb, y mwyaf o gemegion sy’n 
cronni yn ei meinweoedd. Yr enw gwyddonol am hyn yw biogynyddiad. 
Bydd yr organeb ar ben pellaf cadwyn fwyd yn cael dos gwenwynig ag 
effeithiau niweidiol, e.e. lleihau ffrwythlondeb neu farwolaeth. 
 

DDT – Astudiaeth Achos o Fiogynyddiad 
Rhwng 1960 ac 1970 roedd hadau’n aml yn cael eu trin â phlaleiddiaid fel 
DDT i geisio atal pryfed rhag eu bwyta nhw. 
Cyn bo hir, roedd niferoedd adar ysglyfaethus fel y cudyll glas yn lleihau. 
Cafodd llawer ohonyn nhw eu canfod yn farw â lefelau uchel o blaleiddiaid 
yn eu cyrff.  
Mae tystiolaeth wyddonol wedi dangos bod DDT yn aros yn yr amgylchedd 
am amser maith.  
Mae DDT wedi’i wahardd yn UDA ers 1972 ac yn y DU ers 1984. 
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Metelau Trwm mewn Cadwynau Bwyd 

Yn y flwyddyn 2000, cafodd cyfreithiau newydd eu pasio i leihau llygredd gan 
ddiwydiant. 
Roedd llawer o ddiwydiannau (purfeydd olew, gweithfeydd cemegol, 
gweithfeydd dur a melinau papur) yn arfer rhyddhau cemegion i afonydd ac i’r 
môr. Roedd y cemegion hyn yn cynnwys metelau trwm fel plwm, mercwri, 
cadmiwm a thun. 

Achos enwog o lygredd diwydiannol yw trychineb Minamata, pentref pysgota yn 
Japan. 
 
  

 

Bu farw 52 o bobl o wenwyno mercwri. Cafodd eraill eu parlysu a chafodd 
babanod eu geni â niwed i’r ymennydd. Mae mercwri’n effeithio ar y system 
nerfol. 

Eglurhad 
• Roedd ffatri plastigion yn rhyddhau cyfansoddion mercwri i’r môr. 
• Cafodd mercwri ei amsugno gan blancton planhigol (planhigion 

microsgopaidd). 
• Cafodd y plancton planhigol eu bwyta gan blancton anifeilaidd (anifeiliaid 

microsgopig), a chronnodd mercwri ynddyn nhw. 
• Cafodd llawer o’r plancton anifeilaidd eu bwyta gan bysgod. Gan nad 

oedden nhw’n gallu ysgarthu’r mercwri (cael gwared ag ef o’u cyrff), roedd y 
crynodiad yn cynyddu ynddyn nhw. 

• Pan oedd pobl yn bwyta llawer o’r pysgod, roedden nhw’n cael crynodiad 
uchel iawn o fercwri. 

• Roedd y dos gwenwynig hwn yn ddigon i’w lladd nhw neu eu gwneud nhw’n 
wael iawn.  
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 Effaith Gwrteithiau a Charthion ar yr Amgylchedd 

Mae gwrteithiau’n cynnwys y mwynau sydd eu hangen 
ar blanhigion cnydau i dyfu, e.e. nitradau a ffosffadau. 
Mae gwrteithiau cemegol yn bwysig ym maes ffermio 
dwys, ond rhaid eu defnyddio nhw’n ofalus yn enwedig 
yn agos at nentydd, afonydd a phyllau. 

 

 

 

Blwm algaidd 

Gwrtaith yn cael ei 
olchi i’r afon. Rhai planhigion yn dechrau marw 

oherwydd cystadleuaeth am olau. 

Pysgod yn marw oherwydd bod 
bacteria sy’n dadelfennu wedi 

defnyddio’r holl ocsigen i resbiradu 

Eglurhad – (ateb enghreifftiol cwestiwn ACY) 
• Caiff gwrteithiau sy’n cynnwys nitradau a ffosffadau eu golchi i nentydd, 

afonydd, pyllau a’r môr. 
• Mae nitradau a ffosffadau’n achosi cynnydd yn nhwf planhigion dŵr neu 

flymau algaidd. 
• Mae rhai planhigion yn dechrau marw oherwydd bod mwy o gystadleuaeth 

am olau. 
• Mae bacteria sy’n dadelfennu’n dadelfennu (pydru) y planhigion marw. 
• Mae nifer y bacteria sy’n dadelfennu’n cynyddu. 
• Mae’r bacteria sy’n dadelfennu’n defnyddio’r ocsigen yn y dŵr i resbiradu. 
• Mae llai o ocsigen yn y dŵr. 
• Mae anifeiliaid, fel pysgod, yn marw oherwydd does dim digon o ocsigen yn 

y dŵr. 

  Beth am garthion? 

 

• Mae carthion heb eu trin yn achosi cynnydd yn nhwf 
planhigion dŵr. (Mae’n cael yr un effaith â 
gwrteithiau). 

• Mae’r bacteria yn y dŵr hefyd yn bwyta carthion heb 
eu trin, gan ddefnyddio’r ocsigen yn y dŵr i 
resbiradu. 
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Egni golau o’r haul yw ffynhonnell yr holl egni i bob peth byw ar y blaned. 
Dim ond canran bach o’r egni hwn (tuag 1%) sy’n cael ei amsugno gan 
blanhigion gwyrdd, gan ddefnyddio’r cloroffyl yn eu cloroplastau. Mae gweddill y 
golau naill ai’n cael ei adlewyrchu neu ar y donfedd anghywir. 

Egni a Throsglwyddo Maetholion 
 

Caiff yr egni sy’n cael ei amsugno ei ddefnyddio ar gyfer ffotosynthesis i 
gynhyrchu sylweddau sy’n dod yn rhan o’r celloedd. Mae’r rhain yn cynyddu 
biomas y planhigyn. 
 

• Biomas yw màs y defnydd byw mewn planhigion ac anifeiliaid. 
 

• Mae’r saethau mewn cadwyn fwyd yn dangos egni’n cael ei basio o un 
peth byw i’r nesaf. (Weithiau, caiff hyn ei ddisgrifio fel llif egni). 

Cynhyrchydd Cigysydd Llysysydd 

Ysydd trydydd 
cam 

Ysydd ail gam Ysydd cam 
cyntaf 

Cadwynau Bwyd – Geirfa termau 

Mae llawer o dermau i ddisgrifio’r organebau mewn cadwyn fwyd. Gallwn ni 
ddefnyddio mwy nag un label i ddisgrifio rhai organebau. 
E.e. mae llysysydd hefyd yn gallu cael ei ddisgrifio fel ysydd cam cyntaf. 

Cynhyrchydd  Gwneud ei fwyd ei hun drwy gyfrwng ffotosynthesis. 
Ysydd   Organeb sy’n bwyta organebau eraill. 
Ysydd cam 1  Yr organeb gyntaf sy’n ‘bwyta’ mewn cadwyn fwyd. 
Ysydd cam 2  Yr ail organeb sy’n ‘bwyta’ mewn cadwyn fwyd. 
Ysydd cam 3  Y drydedd organeb sy’n ‘bwyta’ mewn cadwyn fwyd. 
Llysysydd   Organeb sy’n bwyta planhigion yn unig. 
Cigysydd   Organeb sy’n bwyta anifeiliaid yn unig.  
Hollysydd   Organeb sy’n bwyta anifeiliaid a phlanhigion. 
 
 

Cigysydd 

Dail derw Gwlithen Bronfraith Cudull glas 
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letys 

hebog 

llwynog tylluan 

ji-binc 

bronfraith 

gwlithen 
cwningen 

grawnfwyd 

 
Gweoedd Bwydydd 

Mae gweoedd bwydydd wedi’u gwneud o nifer o gadwynau bwyd gwahanol 
wedi’u cysylltu â’i gilydd. 

Yn yr arholiad, efallai y bydd gofyn i chi egluro beth sy’n digwydd os caiff 
anifail ei dynnu o’r gadwyn. 
 
Enghraifft  
Mae’r cwningod i gyd yn marw o glefyd. 
1. Beth fyddai effaith hyn ar y llwynogod? 
x Byddai nifer y llwynogod yn lleihau. 
     b) Pam?  
x Mae llai o fwyd i’r llwynogod ei fwyta. 
 
2.  a) Beth fyddai effaith hyn ar gynhyrchu letys? 
x Byddai nifer y letys yn cynyddu. 
     b) Pam?  
x Mae llai o gwningod yn bwyta’r letys. 
 
3. Eglurwch yn llawn yr effaith ar y llygod.  

(Sylwch, nid yw’r llygoden yn rhan o’r un gadwyn fwyd). 
x Byddai nifer y llygod yn lleihau – oherwydd bod llai o gwningod i’r 

llwynogod eu bwyta, byddan nhw’n bwyta mwy o lygod. 
 
 Cofiwch feddwl yn ofalus 

x beth sy’n bwyta beth? 
x pa anifeiliaid fydd yn cael llai o fwyd? 
x beth fydd yr effaith ar anifeiliaid eraill? 

 

llygoden 
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Llif Egni Drwy Gadwyn Fwyd 

Caiff egni ei golli ar bob cam mewn cadwyn fwyd, felly mae llai ar gael i’r anifail 
nesaf. Dyma pam mae cyfyngiad ar nifer yr organebau mewn cadwyn fwyd. 
Y mwyaf o egni sy’n cael ei golli ar bob cam, y byrraf yw’r gadwyn fwyd. 

 

Grasses Woodmice Foxes 

Waste materials from animals: 
x Dead animals, 
x Excretion (Urine);  
x Eges tion (faeces). 

Not used in 
photosynthesis 

Heat energy from respiration 

Waste materials from plants: 
x Dead plants. 

 

Caiff egni hefyd ei ‘golli’ o’r gadwyn fwyd i atgyweirio celloedd anifeiliaid neu 
blanhigion. 

Rhai pethau i’w hystyried am egni sy’n cael ei golli fel gwres yn ystod 
resbiradaeth. 
x Mae anifeiliaid yn colli mwy o wres na phlanhigion oherwydd mae eu metabolaeth 

yn uwch (faint o weithgarwch cemegol sy’n digwydd mewn celloedd).  
x Mae anifeiliaid yn colli mwy o wres na phlanhigion oherwydd maen nhw’n symud o 

gwmpas, yn wahanol i blanhigion. 
x Mae anifeiliaid gwaed cynnes (mamolion ac adar) yn colli mwy o wres nag 

anifeiliaid gwaed oer (y gweddill) oherwydd mae angen iddyn nhw gadw tymheredd 
eu corff yn gyson. (Gweler homeostasis).  

x Mae anifeiliaid tir yn colli mwy o egni nag anifeiliaid mewn dŵr, oherwydd rhaid 
iddyn nhw gynnal eu cyrff. E.e. rhaid i ni fodau dynol sefyll, dim ond arnofio mae 
sglefrod môr! 

 

Cynhyrchu Bwyd yn Effeithlon 
Gallwn ni gynhyrchu mwy o fwyd o ddarn o dir drwy ei 
ddefnyddio i dyfu cnydau nag ar gyfer anifeiliaid sy’n pori. 
Caiff llai o egni ei golli os yw pobl yn bwyta 
planhigion, oherwydd mae’r gadwyn fwyd yn fyrrach. 
Fodd bynnag, ni fyddai tatws yn tyfu ar fynydd, ond mae 
defaid yn gallu pori yno, felly does dim angen stopio 
cynhyrchu anifeiliaid yn gyfan gwbl. 

Heb ei ddefnyddio yn 
ystod ffotosynthesis 

Egni gwres o resbiradaeth 

Gwair llygod Llwynogod 

Gwastraff o blanhigion: 
x Planhigion marw 

Gwastraff o anifeiliaid: 
x Anifeiliaid marw 
x Ysgarthiad (wrin / troeth) 
x Carthiad (carthion) 



Monitro’r Amgylchedd, Llif Egni a Throsglwyddo Maetholion 16 

Mae pyramidiau rhif yn dangos nifer yr organebau mewn arwynebedd neu 
gyfaint penodol ar bob lefel bwydo. 

Mae pyramidiau biomas yn dangos màs sych yr organebau mewn 
arwynebedd neu gyfaint penodol ar bob lefel bwydo. 
   

 
Pyramidiau Bwyd 

 

Rheolau pyramidiau rhif: 
1. Mae’r cynhyrchydd ar y gwaelod bob amser. 
2. Mae maint pob bloc (arwynebedd neu gyfaint) yn dangos nifer y 

planhigion neu anifeiliaid yn y gadwyn fwyd. 
 

Rheolau pyramidiau biomas: 
1. Mae’r cynhyrchydd ar y gwaelod bob amser. 
2. Mae maint pob bloc (arwynebedd neu gyfaint) yn dangos màs sych y 

planhigion neu anifeiliaid yn y gadwyn fwyd. 

Mae siâp pyramid biomas yn gallu 
newid yn ystod y flwyddyn, gan 
ddibynnu pryd caiff yr arolwg ei 
gynnal. 
 
Mae’r pyramid ar y dde wedi’i lunio o 
laswelltir ym mis Mai.  
 
Pe câi arolwg ei gynnal ym mis 
Rhagfyr, byddai màs y gwair yn llai.  
 
Yn ystod y gaeaf mae’n oerach ac 
mae llai o olau haul, felly byddai’r 
gwair yn cynhyrchu llai o fiomas drwy 
ffotosynthesis. 
 
 

Cofiwch 
Bydd pob pyramid biomas ar siâp 
pyramid. 

 

417gm-2  Gwair 

1.25gm-2  Gwlithod 

0.3gm-2 Robin 

 

Mae pyramidiau rhif yn gallu bod yn 
gamarweiniol. 
Mae’r pyramid ar y chwith yn cynrychioli 
cae bresych, a’r un ar y dde’n cynrychioli 
coetir. Mae eu siapiau’n wahanol er eu 
bod nhw’n dangos nifer yr organebau 
unigol. Mae coeden yn gallu cynnal 
miloedd o anifeiliaid; felly mae sail y 
pyramid yn llai na’r lefelau uwch ei ben. 
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Adeiladu Pyramidiau Bwyd 
Caiff organebau eu cynrychioli gan sgwariau bach ar bapur graff. Bydd tynnu 
llinell o gwmpas y sgwariau bach i gyd yn rhoi blwch sy’n cynrychioli niferoedd 
neu fiomas organeb. 
 

Organeb Nifer yn y 
gadwyn fwyd 

Màs pob 
organeb (g) 

Cyfanswm biomas 
yr organebau (g) 

Planhigion rhosod 1 640 640 
Pryfed gleision 7000 0.05 350 
Buchod coch cwta 400 0.25 100 
Ji-binc 1 25 25 
 

Ailgylchu Naturiol 
Nid yw pob anifail neu blanhigyn yn cael 
ei fwyta! 
• Dadelfenyddion yw bacteria a 

ffyngau. 
• Mae dadelfenyddion yn treulio 

gwastraff anifeiliaid a phlanhigion ac 
yn ei ddefnyddio i dyfu a resbiradu.  

• Caiff mwynau fel nitradau eu 
rhyddhau i’r pridd, ac yna mae 
planhigion yn eu defnyddio nhw i dyfu. 

 

Ffactorau sy’n effeithio ar weithgarwch dadelfenyddion (bacteria a ffyngau): 
• Tymheredd 
• Ocsigen 
• pH 
• Metelau trwm 

=Nifer x mas 

Cadwch 
uchder pob 
bloc yr un 

fath 

Dylech chi luniadu hyd y 
bloc wrth raddfa 

E.e. 1 sgwâr bach = 10g 

Planhigion rhosod 

Ji-binc 

Buchod coch cwta 

Pryfed gleision 

Cofiwch labelu 
pob lefel 
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Y Gylchred Garbon 

• Mae carbon yn mynd i’r gadwyn fwyd drwy ffotosynthesis.  
• Mae rhywfaint o’r carbon hwn yna’n troi’n garbohydradau, brasterau a 

phroteinau mewn planhigion. 
• Caiff y carbohydradau, y brasterau a’r proteinau eu pasio ar hyd y gadwyn 

fwyd pan mae anifeiliaid yn bwydo (ysu). 
• Caiff rhywfaint o garbon ei drawsnewid i garbon deuocsid wrth i blanhigion 

ac anifeiliaid resbiradu.  
• Caiff carbon ei ddychwelyd i’r amgylchedd pan fydd pethau byw’n marw 

neu’n cynhyrchu defnydd gwastraff, e.e. ymgarthion.  
• Mae dadelfenyddion (micro-organebau fel bacteria neu ffyngau) yn bwyta 

organebau marw a defnydd gwastraff twf a phrosesau bywyd eraill. Yr enw 
ar hyn yw dadelfennu neu bydru.  

• Caiff carbon ei ryddhau i’r atmosffer fel carbon deuocsid wrth i 
ddadelfenyddion resbiradu. 

• Pan gaiff pydru ei atal, caiff sylweddau fel mawn, glo, olew a nwy eu ffurfio 
ac mae’r rhain yn storio egni mewn cyfansoddion carbon.  

• Caiff egni a charbon deuocsid eu rhyddhau wrth losgi’r tanwyddau ffosil hyn. 
 

Effeithiau dynol ar y gylchred garbon 
• Mae hylosgi (llosgi) tanwyddau ffosil wedi cynyddu crynodiad y carbon 

deuocsid yn yr amgylchedd. 
• Mae hylosgi tanwyddau ffosil hefyd yn rhyddhau sylffwr deuocsid sy’n 

arwain at law asid. 

 

Resbiradaeth Ffotosynthesis 

Bwydo 

Resbiradaeth 
 

Pydru 

Hylosgiad 
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Y Gylchred Nitrogen 

x Mae angen nitrogen ar organebau byw i wneud proteinau.  
x Mae 79% o’r aer yn nitrogen, ond ni all planhigion ac anifeiliaid ddefnyddio 

nwy nitrogen. 
x Rhaid troi nitrogen yn nitradau cyn y gall planhigion ei ddefnyddio. 
 
 Mae gwreiddiau planhigion yn gallu amsugno nitradau a’u defnyddio nhw i 
wneud proteinau. Mae’r protein hwn yna’n rhoi bwyd i anifeiliaid wrth gael ei 
basio ar hyd cadwynau bwyd. 
 
 

Sut mae’r gylchred nitrogen yn gweithio? 
x Pan fydd planhigyn neu anifail yn marw, 
x Mae bacteria’r pridd a ffyngau’n gweithredu fel dadelfenyddion, 
x Maen nhw’n trawsnewid protein (ac wrea o droeth) i amonia, 
x Yna caiff yr amonia ei drawsnewid i nitradau mewn proses o’r enw 

nitreiddiad. 
x Bacteria nitreiddio sy’n cyflawni nitreiddiad. 
x Yna caiff y nitradau eu hamsugno (eu cymryd i mewn) gan wreiddiau 

planhigion. 
x Caiff y nitradau eu defnyddio i wneud asidau amino. 
x Yna caiff yr asidau amino eu defnyddio i wneud proteinau newydd.  

Protein mewn anifail 

Dadelfennu 

Protein mewn 
carthion 

Marw 

Bwydo 

Asidau amino mewn 
planhigion 

Amsugniad 

Ionau nitrad yn 
y pridd 

Nitreiddiad Ionau amoniwm 
yn y pridd 

Ensym wreas 

Wrea mewn 
troeth (wrin) 

Ysgarthiad Protein mewn planhigion 
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Gwybodaeth Genetig 
 

Mae’r wybodaeth 
genetig i adeiladu eich 
corff y tu mewn i 
gnewyllyn pob cell. 
 
Mewn bodau dynol 
mae 23 pâr o 
gromosomau. 
 

Caiff cromosomau eu trefnu yn ôl 
maint a siâp. 

Mewn bodau dynol, enw pâr 23 yw’r 
cromosomau rhyw. 

Gwryw = XY 
Benyw = XX 

 

 

A single chromosome has lots 
of information on how to build 
your body. Each bit of 
information is called a gene. 

Different genes control 
different characteristics. 

Pairs of genes are found 
opposite each other at the 
same position. 

In body cells, chromosomes are found 
in pairs. 
Genes are therefore found in pairs.  

 

 

Tu mewn iÕr cnewyllyn 
maeÕr cromosomau (DNA) 
ble maeÕr wybodaeth genetig 
wedi storio  

 

 

1 

6 7 

19 20 21 22 
P‰r 23Ğ   
cromosomau 
rhyw 

8 9 10 11 12 

2 3 4 5 

13 14 15 16 17 18 

Cromosomau dyn / gwryw 

XY  

 

1 

6 7 

19 20 21 22 P‰r 23,   
cromosomau 
rhyw 

8 9 10 11 12 

2 3 4 5 

13 14 15 16 17 18 

Cromosomau dynes / benyw 

XX 

 

Mae gan gromosom unigol 
llawer o wybodaeth ar sut i 
adeiladu eich corff. Mae pob 
rhan o wybodaeth yn cael ei alw 
yn enyn. 

Mae parau o enynnau i’w 
darganfod gyferbyn a’u gilydd 
yn yr un safle. 

Mae cromosomau i’w cael mewn parau 
yng nghelloedd y corff. 

Mae gwahanol genynnau yn 
rheoli gwahanol nodweddion. 

Mae genynnau wedi’u trefnu 
mewn rhes ar hyd y 
cromosom. 

Tu mewn I’r cnewyllyn 
mae’r cromosomau 
(DNA) ble mae’r 
wybodaeth enetig wedi  
storio. 

Pâr 23, 
cromosomau 

rhyw 

Pâr 23, 
cromosomau 

rhyw 
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DNA 
 

 
 

 
• Edefyn DNA yw cromosomau, a darnau o foleciwlau DNA yw genynnau.  
• Mae DNA yn cynnwys gwybodaeth mewn cod sy’n pennu dilyniant yr asidau 

amino sy’n gwneud y gwahanol fathau o broteinau sy’n cael eu cynhyrchu yn 
y gell.  

• Mae rhai proteinau’n ensymau sy’n rheoli prosesau yn y gell. Mae’r ensymau 
hyn yn eu tro’n effeithio ar sut mae’r gell yn gweithredu ac felly ar y 
nodweddion y mae’r organeb yn eu hetifeddu. 

 

• Yna, bydd y protein yn wahanol, a bydd hynny’n effeithio ar sut mae’r 
organeb yn gweithredu neu’n effeithio ar ei nodweddion. 

 

 

 

• Os oes mwtaniad 
yn digwydd yn y 
DNA, bydd 
dilyniant yr asidau 
amino’n newid: 
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Proffilio Genetig 

Proffilio genetig yw dadansoddi DNA organeb. 
 
(Yn aml, caiff hyn ei alw’n gymryd ôl bysedd genetig – ond ddylech chi ddim 
defnyddio’r term hwn mewn arholiad). 
 
 Mae proffilio DNA yn cynnwys torri’r DNA i ddarnau byr 

sydd yna’n cael eu gwahanu i fandiau.  
 

Gallwn ni 
gymharu 
patrwm y 
bandiau i 
ddangos pa 
mor debyg yw 
dau sampl 
DNA. 

Caiff proffilio DNA ei 
ddefnyddio: 
• I adnabod 

troseddwyr gan 
ddefnyddio 
tystiolaeth o leoliad 
trosedd. 

• Mewn achosion 
tadolaeth 

• I gymharu 
rhywogaethau er 
mwyn eu dosbarthu 
nhw. 

Gallwn ni ddefnyddio proffilio DNA i ganfod presenoldeb genynnau penodol a all 
fod yn gysylltiedig â chlefyd penodol.  
Mae’r siawns bod cysylltiad rhwng y genynnau hyn a chlefyd penodol yn seiliedig 
ar debygolrwydd ystadegol.  
Er enghraifft, efallai fod gennych chi enyn sy’n gysylltiedig â diabetes Math 2, ond 
os ydych yn byw’n iach, efallai na wnaiff y broblem hon byth effeithio arnoch chi. 
 

Mae’n annhebygol iawn y bydd proffil genetig dwy organeb yn union yr un fath. 

Mae proffilio DNA yn codi llawer o faterion moesegol: 
• Pwy yw perchennog y sampl DNA dan sylw a phwy yw perchennog y 

wybodaeth ar ôl ei dadansoddi? 
• Ddylem ni gadw gwybodaeth am DNA unigolion ar gofnod? 
• Ddylai trydydd partïon, e.e. cwmnïau yswiriant, gael gwybod am 

bresenoldeb genyn penodol? 
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Etifeddiad a Chromosomau 

Dyma sut caiff gwybodaeth genetig ei phasio o rieni i epil. 

x Mae corffgelloedd dynol yn cynnwys 46 o gromosomau. 
x Mae celloedd rhyw dynol, y sberm a’r wyau, yn cynnwys 23 o gromosomau. 

(Yr enw gwyddonol am gell rhyw yw gamet). 
x Mae gan organebau gwahanol niferoedd gwahanol o gromosomau. Mae gan 

nionyn 16 o gromosomau. Mae gan gi 78 o gromosomau. 

Enghraifft – Etifeddiad mewn pryf ffrwythau. (Nifer cromosomau = 8) 

x Mae nifer y cromosomau yn yr wy a’r sberm yn hanner y nifer mewn cell 
normal.  

x Y rheswm am hyn yw eu bod yn cyfuno wrth ffrwythloni i roi’r nifer cywir o 
gromosomau i’r epil. 
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Etifeddiad Rhyw 

 

Y Sperm 

X Sperm 

Each egg contains an X 
chromosome 

FatherÕs cells contain one X and 
one Y chromosome. 

MotherÕs cells contain 
two X chromosome. 

Cells In the testes divide to produce 
sperm. 
One of the sex chromosomes goes 
into each sperm. 

Cells In the ovaries divide to 
produce eggs . 
One of the sex chromosomes goes 
into each egg.  

 

 

Caiff niferoedd hafal o sbermau X a sbermau Y eu cynhyrchu.  
Felly mae’r tebygolrwydd y bydd y baban yn fachgen neu’n ferch yn 50%. 

X Y 

X 

X 

XX 

XY 

XY 

XX 

Gallwn ni 
ddefnyddio sgwâr 
Punnett i ddangos 
hyn. 
 
Mae’r sgwâr 
Punnett yn dangos 
pob cyfuniad 
posibl o gymysgu’r 
sberm a’r wyau. 
 

Corffgelloedd y tad yn 
cynnwys un cromosom X ac 
un Y. 

Corffgelloedd y fam yn 
cynnwys dau gromosom X 

Celloedd yn y ceilliau yn 
ymrannu i gynhyrchu sberm. 
Mae pob sberm yn cynnwys 
un o bob cromosom rhyw. 

Celloedd yn yr ofatiau yn 
ymrannu i gynhyrchu wyau. 
Mae pob wy yn cynnwys un 
o bob cromosom rhyw. 

Sberm Y 

Sberm X 

Mae pob wy yn cynnwys 
cromosom X. 

Gwryw (Dyn) 

Benyw 
(dynes) 

Gametau 
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Geneteg yw astudiaeth etifeddeg.  
 
Y genynnau sydd gennych chi sy’n 
penderfynu popeth am eich corff! 
Mae gennych chi ddau enyn i bob 
nodwedd. 
 

Rhaid i chi ddysgu a defnyddio llawer o dermau geneteg. 
 
x Alelau – dau ffurf gwahanol o’r un genyn; rydym ni’n defnyddio llythrennau 

i’w cynrychioli nhw. 
x Genoteip – y gwneuthuriad genetig, h.y. eich alelau.  

(Pâr o lythrennau yw hwn bob amser). 
x Ffenoteip – y nodwedd sy’n ymddangos oherwydd eich genoteip. 
x Bydd alel trechol yn ‘ymddangos’ yn y ffenoteip os yw’n bresennol.  

(Caiff ei ddynodi gan BRIFLYTHYREN.) 
x Caiff alel enciliol ei ‘guddio’ pan fydd alel trechol yn bresennol mewn 

heterosygot. (Caiff hwn ei ddynodi gan lythyren fach.) 
x Homosygaidd – os yw dau alel genyn yr un fath â’i gilydd. 
x Heterosygaidd – os yw dau alel genyn yn wahanol i’w gilydd. 
 

Enghraifft – rholio tafod. 
 

Phenotype =      Can roll tongue                  Can roll tongue                  CanÕt roll tongue 

R R r R r r 

Alleles 
R = allele to roll the tongue 
r = allele canÕt roll the tongue. 
 

Phenotype =          RR       Rr        rr  

        Homozygous             Heterozygous  Homozygous 

 

Geneteg 

 
 

Cromosom 
o’r tad 

Cromosom 
o’r fam 

Alelau 
R = alel i rolio’r dafod. 
r = alel methu rolio’r dafod. 

Ffenoteip = Gallu rholio’r tafod Gallu rholio’r tafod              Methu rholio’r tafod 

Genoteip 

Genoteip = 

Homosygaidd          Heterosygaidd           Homosygaidd 
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Gregor Mendel 

Mendel ddechreuodd astudio geneteg. Ymchwiliodd i etifeddiad taldra mewn 
planhigion pys. 

 

Gan ddechrau yn 1856, cynhaliodd Mendel gyfres o arbrofion yng ngardd ei 
fynachlog. Drwy gyfri’r epil, casglodd Mendel y data canlynol o groesi dwy 
rywogaeth ‘bur’ o blanhigion pys: 
 

Planhigion pys tal  X  Planhigion pys byr 
 

Cenhedlaeth 1af (F1)    = Planhigion tal i gyd. 
 

F1  X  F1    
 

2il genhedlaeth (F2)   =  787 o blanhigion tal   277 o blanhigion byr 
 

Sylwch fod Mendel wedi cynnal nifer mawr o arbrofion (ailadroddadwyedd). 
Roedd hyn yn gwneud ei ganlyniadau, ac felly ei gasgliadau, yn fwy dilys. 

Croesodd (bridio gyda’i gilydd) 
Mendel planhigyn tal a 
phlanhigyn byr. 

Arsylwodd Mendel bod yr 
Epil i gyd yn dal. 
Fe alwodd nhw’r F1 (y 
genhedlaeth gyntaf o 
ganlyniad i groesiad 
genetig). 

Croesodd Mendel dau 
blanhigyn F1 er mwyn cael 
yr F2 (yr ail genhedlaeth o 
ganlyniad i groesiad 
genetig). 

 
Gwelodd Mendel fod gan y 

genhedlaeth F2 y gymhareb: 
3 tal : 1 byr 

 

Planhigyn byr Planhigyn tal 

Planhigion i gyd yn dal 

Roedd y 
planhigion F1 
i gyd yn dal 
oherwydd 
maen nhw’n 
cludo un 
genyn 
trechol. 

Roedd 
Mendel yn 
dweud bod 
gan bob 
planhigyn 
‘ffactorau’ 
taldra. 
Heddiw, yr 
enw ar y 
‘ffactorau’ hyn 
yw 
genynnau. 
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Problemau Genetig 

Gallwn ni ddefnyddio sgwariau Punnett i egluro croesiadau genetig. 

Enghraifft – Pys Mendel Gadewch i  T = alel tal 
Gadewch i   t  = alel byr 
 
Ffenoteip rhiant  Tal x       Byr 
Genoteip rhiant  T T x t t 
 
Gametau   T a T         t a t
   

 

T T 

t 

t 
Croesiad F1 

Tt 

Tt Tt 

Tt 

Mae gan holl epil F1 y genoteip Tt. 
Maen nhw’n heterosygaidd. 

Mae’r alel enciliol (byr) yn cael ei guddio 
gan yr alel trechol (tal). 

 

Croesiad F2 T 

T 

t 

t 

Tt 

TT Tt 

tt 

1. Dewiswch lythyren i 
gynrychioli’r alelau. 
Priflythyren = trechol. 
llythyren fach = enciliol 

2. Y ffenoteip yw’r nodwedd 
rydych chi’n ei gweld. 

3. Mae’r genoteip yn bâr o 
alelau (dwy lythyren) bob 
amser 

4. Mae’r gamet yn un alel 
(un lythyren) 

Tebygolrwydd planhigyn tal = 75% 
Tebygolrwydd planhigyn byr = 25% 

Cymhareb planhigion tal i rai byr 
= 3 tal : 1 byr 

Cofiwch wirio i weld a oes 
gofyn i chi ddisgrifio 
tebygolrwydd neu 
gymhareb y canlyniadau. 

Cofiwch, cafodd gwaith Mendel ei anwybyddu i ddechrau gan nad oedd neb 
yn gwybod bod DNA a Genynnau yn bodoli ar y pryd! 

Gametau 

Gametau 
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Cnydau wedi’u Haddasu’n Enynnol (GM) 

Trosglwyddo genynnau’n artiffisial o un rhywogaeth i un arall. 

Astudiaeth Achos – Galluogi ffa soia i wrthsefyll chwynladdwr. 
Cemegion yw chwynladdwyr sy’n cael eu defnyddio gan ffermwyr i ladd 
planhigion sy’n cystadlu â’u cnydau. 
Mae’r dull canlynol wedi cael ei ddefnyddio i gynhyrchu planhigion Soia sy’n 
gallu gwrthsefyll chwynladdwr: 

1. Caiff genynnau planhigion sy’n gallu gwrthsefyll y chwynladdwr eu “torri 
allan” gan ddefnyddio ensymau. 

2. Yna, caiff y rhain eu trosglwyddo i gromosomau celloedd planhigion ffa 
Soia. 

3. Mae’r celloedd wedi’u haddasu’n cael eu clonio i gynhyrchu planhigion 
GM sy’n gallu gwrthsefyll chwynladdwr. 

 

Manteision 
• Mae planhigion sy’n gallu 

gwrthsefyll chwynladdwyr yn 
gallu cael eu chwistrellu â’r 
chwynladdwr hwnnw i ladd 
chwyn heb effeithio ar y 
planhigyn.  

• Mae hyn yn creu cynnyrch 
mwy oherwydd llai o 
gystadleuaeth am le a 
maetholion. 

 
Anfanteision 
Pryderon am: 
• Effaith eu bwyta nhw ar 

iechyd,  
• Genynnau wedi’u 

trosglwyddo’n dianc i 
rywogaethau planhigol eraill, 

• Creu arch-chwyn sy’n gallu 
gwrthsefyll chwynladdwyr, 

• Effeithiau hirdymor anhysbys. 

Pam mae’n bwysig cynnal treialon maes eang ar dechnoleg GM? 
• I ddeall yr effeithiau posibl ar yr amgylchedd. 
• I ganfod unrhyw broblemau iechyd posibl. 
• I wirio a oes genynnau’n cael eu trosglwyddo i rywogaethau eraill. 
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Mae’r amgylchedd yn effeithio mwy ar dwf planhigion.  

Rhai o’r ffactorau amgylcheddol 
hyn yw: 
• Faint o ddŵr sydd ar gael  
neu’r gystadleuaeth amdano, 
• Cystadleuaeth am olau, 
• Tymheredd aer neu bridd, 
• Goledd, e.e. mae llethr sy’n  
wynebu’r de’n cael mwy o olau’r  
haul. 
 

 
 

Amrywiad 

Amrywiad yw’r gwahaniaethau rhwng unigolion o’r un rhywogaeth. 

 

Mae amrywiadau’n ganlyniad i’r canlynol:  
• Gwybodaeth genetig (genynnau) 
• Yr amgylchedd. 
 
 

 

• Mae rhai amrywiadau o ganlyniad i 
enynnau’n unig, ond mae’r rhan fwyaf 
o amrywiadau’n cael eu hachosi gan 
gyfuniad o enynnau a’r amgylchedd. 

 

Mathau o amrywiad: 
• Caiff amrywiad parhaus ei reoli gan fwy nag un set o enynnau. Mewn 

graff, mae’n dangos dosraniad normal, e.e. taldra. 
• Fel rheol, un set o enynnau sy’n rheoli amrywiad amharhaus. Mewn 

graff, mae’n dangos grwpiau penodol, e.e. grwpiau gwaed. 

Amrywiad parhaus 

 

Amrywiad amharhaus 

 

Rhufeinig Syth Smwt 

Ydy’r gwahaniaethau 
oherwydd eu 

hamgylchedd? 

Taldra (cm) 

Nifer o 
bobl 

Nifer o 
bobl 

Grwp gwaed 
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Atgenhedlu – cynhyrchu organebau newydd (epil) 

Cymharu atgenhedlu rhywiol ac anrhywiol: 
 
Atgenhedlu anrhywiol Atgenhedlu rhywiol 
Dim amrywiad rhwng epil Amrywiad rhwng epil 
Epil yn unfath yn enetig (clonau) Epil yn wahanol yn enetig 
Epil yn datblygu o un rhiant Epil yn datblygu o ddau riant 
 

Atgenhedlu Anrhywiol 
 
Yn y math hwn o 
atgenhedlu  
• Dim ond un rhiant 

sydd. 
• Mae’r epil yn unfath 

yn enetig â’r rhiant. 
• Does dim 

amrywiad rhwng yr 
epil. 

 

Yr enw ar organebau 
sy’n unfath yn enetig yw 
clonau. 

Atgenhedlu rhywiol 
 
Yn y math hwn o atgenhedlu 
• Mae dau riant. 
• Mae’r epil yn wahanol yn 

enetig oherwydd mae 
ganddyn nhw wybodaeth 
genetig (cromosomau / 
DNA) o’r ddau riant.   

• Mae amrywiad rhwng yr 
epil. 
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Mwtaniad yw newid yn y moleciwl DNA sy’n creu genyn newydd. Mae hyn yn 
gallu achosi nodwedd newydd, a gallai hon gael ei phasio i’r genhedlaeth nesaf. 

Mwtaniadau 
 

Mae mwtanidau’n digwydd yn naturiol ar hap neu fel ymateb i belydriad cefndir 
naturiol. Bydd y tebygolrwydd y bydd mwtaniad yn digwydd yn cynyddu os 
dowch i gysylltiad â’r canlynol: 

• Pelydriad ïoneiddio, 
• Pelydrau-X 
• Pelydriad uwchfioled o’r haul, 
• Rhai cemegion gwenwynig (mwtagenau). 

 
Y mwyaf yw’r dos, y fwyaf yw’r siawns o fwtaniad mewn genynnau. 
 
 Dydyn ni ddim yn sylwi ar y rhan fwyaf o fwtaniadau, naill ai gan fod y gell fwtan 
yn un o filiynau o gelloedd arferol, neu gan ei bod hi’n cael ei dinistrio gan 
gelloedd gwyn y gwaed.  
Dim ond mwtaniadau mewn gamet (cell rhyw) sy’n cael eu pasio ymlaen. 
 
Mwtaniadau niweidiol 
• Mewn celloedd atgenhedlu, mae mwtaniadau’n gallu achosi annormaledd 

neu farwolaeth i’r epil. 
• Mae mwtaniadau yng nghelloedd y corff yn gallu eu hachosi nhw i ymrannu’n 

afreolus – canser. 
 
Mwtaniadau niwtral 
• Nid yw’r rhain yn effeithio ar gyfradd goroesi organeb, e.e. ymddangosiad 

byjis glas. 
 
Mwtaniadau buddiol 
• Mae’r mwtaniadau hyn yn rhoi mantais i organeb sy’n ei galluogi i oroesi a 

bridio, e.e. mae bacteria sy’n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau yn gallu goroesi a 
chreu rhywogaeth o facteria sy’n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau.  

• (Mae hyn yn enghraifft o ddethol naturiol ac esblygiad). 
 

Genynnau ac Iechyd 
Caiff rhai clefydau eu hachosi gan newidiadau i enynnau (mwtaniadau). Mae’r 
clefydau hyn yn gallu cael eu hetifeddu. Mae ymchwil meddygol modern wedi 
arwain at ddatblygu sgrinio genetig a therapi genynnau. 
 
Mae profion ar gael i weld a ydych chi’n cludo rhai anhwylderau fel ffibrosis 
codennog.  
Mae profion genetig cynenedigol hefyd ar gael i brofi ffoetysau yn ystod 
beichiogrwydd. Caiff samplau bach o gelloedd eu cymryd o’r pilenni sy’n 
amgylchynu’r ffoetysau. Caiff DNA y celloedd hyn ei ddadansoddi. 
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Clefydau Etifeddol – Ffibrosis Codennog 
 

Mae gwybodaeth genetig yn gallu cynnwys ‘nam’ neu god wedi’i ddifrodi yn y 
DNA. 
Os caiff y nam hwn ei etifeddu, mae’n gallu achosi clefyd na allwn ni ei wella 
gan fod y wybodaeth ddiffygiol ym mhob cell. 
 
Mae Ffibrosis Codennog yn glefyd etifeddol. 
Mae unigolyn â ffibrosis codennog yn cynhyrchu mwcws trwchus iawn yn ei 
ysgyfaint. Mae’r mwcws yn arafu cyfnewid nwyon yn yr ysgyfaint; mae hefyd yn 
galluogi bacteria i fridio. Rhaid i unigolyn â ffibrosis codennog gael ffisiotherapi 
o leiaf unwaith y dydd i symud y mwcws trwchus hwn allan o’r ysgyfaint. 
 

Eglurhad genetig. 
Mewn bodau dynol, mae dau wahanol alel yn rheoli cynhyrchu mwcws. 

• Mae un alel yn cynhyrchu mwcws normal (C) 

• Mae’r llall yn cynhyrchu mwcws trwchus (c) 

Mae tri chyfuniad posibl o’r alelau hyn: 

 

• Y genoteip sy’n achosi ffibrosis codennog yw cc, e.e. Anne, gwryw 5 a 
benyw 9. 

• Mae unigolyn â’r genoteip Cc yn cynhyrchu mwcws normal. Nid oes ganddo 
Ffibrosis Codennog oherwydd maen nhw’n cludo un copi o’r genyn trechol. 

• Rydym ni’n galw unigolion â’r genoteip Cc yn gludwyr oherwydd nid ydynt 
yn dioddef o’r clefyd ond maen nhw’n gallu ei basio i unrhyw blant, e.e. 
Kirsty, John, unigolion 1, 2, 3 a 4. 

Gallwn ni ddefnyddio coed 
teulu i ddangos etifeddiad 
clefydau genetig. 
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Gallai therapi genynnau fod yn ffordd o ddatrys 
problem anhwylderau genetig. 
 
Mae meddygon yn ceisio defnyddio therapi 
genynnau i drin ffibrosis codennog. 

• Caiff genynnau mwcws normal eu 
mewnanadlu i’r ysgyfaint drwy 
fewnanadlydd, fel pwmp asthma. 

 

Therapi genynnau 
 

 
 

• Mae rhai celloedd sy’n 
gwneud mwcws yn 
derbyn y genyn ac yn 
cynhyrchu mwcws 
normal am rai dyddiau. 

 

• Fodd bynnag, ni fydd celloedd newydd a gynhyrchir gan y corff yn 
cynnwys genyn mwcws normal. 

• Bydd rhaid i’r unigolyn ddefnyddio’r mewnanadlydd bob rhai dyddiau er 
mwyn byw bywyd iachach. 

 
 

 

Dioddefwr ffibrosis codennog 

Llwybr anadlu 

Celloedd ar hyd y 
llwybr anadlu 
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Esblygiad 

Mae biolegwyr yn credu bod bywyd wedi dechrau ar y ddaear 4000 miliwn o 
flynyddoedd yn ôl. Mae’r anifeiliaid a’r planhigion rydym ni’n eu gweld o’n 
cwmpas ni wedi datblygu’n araf dros amser.  
Esblygiad yw newid graddol mewn rhywogaethau dros amser, sy’n ffurfio 
rhywogaethau newydd, ac yn achosi i eraill fynd yn ddiflanedig. 
 
Mecanwaith esblygiad yw detholiad naturiol 

 
 

 

 

 

 

Detholiad naturiol – enghraifft: 
1. Mae amrywiad mewn 

poblogaeth. (Mae amrywiad 
newydd yn ymddangos oherwydd 
mwtaniadau sy’n gallu cael eu 
hetifeddu) 

2. Mae cystadleuaeth i oroesi. 

3. Mae gan rai unigolion 
nodwedd sy’n rhoi mantais 
iddyn nhw. (E.e. y gallu i 
redeg yn gyflymach). 

4. Mae’r unigolion sy’n goroesi’n fwy tebygol o atgenhedlu a phasio’r genyn 
(sy’n rheoli’r nodwedd sy’n rhoi’r fantais iddyn nhw) i’w hepil. 

5. Dros gyfnod hir o amser, bydd y genyn manteisiol yn dod yn fwy cyffredin 
yn y boblogaeth, (cyn belled ag nad yw’r amgylchedd yn newid). 

Mae rhywogaethau â llawer o amrywiad yn cludo llawer o fersiynau o’r un 
genynnau. Maen nhw’n fwy tebygol o allu goroesi os bydd yr amgylchedd yn 
newid yn gyflym. 
Mae rhywogaethau heb lawer o amrywiad yn llai tebygol o addasu’n gyflym 
wrth i’r amgylchedd newid a byddan nhw’n mynd yn ddiflanedig (extinct). 
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Y System Nerfol 

Mae gan fodau dynol 5 organ 
synhwyro wedi’u cysylltu â’r system 
nerfol. 
 
Mae pob organ synhwyro wedi’i 
gwneud o gelloedd arbennig o’r enw 
derbynyddion. 
Mae’r derbynyddion yn gallu ymateb i 
symbyliad penodol. 
 
Mae’r derbynyddion yn casglu 
gwybodaeth o’n hamgylchoedd ac yn 
pasio’r wybodaeth fel ysgogiadau 
trydanol ar hyd nerfau i’r brif 
system nerfol. 
 
Mae’r brif system nerfol (yr 
ymennydd neu fadruddyn y cefn) 
yna’n gallu storio’r wybodaeth neu 
ddewis ymateb. 

Prif system 
nerfol: 

• Ymennydd 
• Madruddyn 

y cefn 

Mae’r tabl isod yn rhestru’r organau synhwyro a’r symbyliad neu’r symbyliadau y 
mae’n eu canfod: 
 

Organ synhwyro Symbyliad 
Llygad Golau 
Clust Sain 
Trwyn Cemegion (yn yr aer) 
Tafod Cemegion (mewn bwyd) 
Croen Cyffyrddiad / Tymheredd / Gwasgedd 

 

 

Blasu 

Clywed 

Gweld 
Aroglu 

Cyffwrdd 
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Synhwyrau Planhigion 

Mae planhigion yn gallu synhwyro ac ymateb i olau, tynfa disgyrchiant ac i ddŵr.  
Tropedd yw twf planhigyn tuag at ffynhonnell o olau neu ddisgyrchiant. 

Ffototropedd: ymateb i olau 
Mae angen golau ar blanhigion i wneud bwyd. Felly maen nhw’n ymateb i 
olau drwy dyfu tuag ato – ffototropedd positif. Maen nhw hefyd yn troi eu 
dail i wynebu’r golau. Mae hyn yn sicrhau bod y dail yn cael cymaint â 
phosibl o olau ar gyfer ffotosynthesis 

 

 

Grafitropedd: ymateb i ddisgyrchiant 
Mae gwreiddiau’n tyfu tuag i lawr fel ymateb i ddisgyrchiant – grafitropedd 
bositif. Mae hyn yn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael pridd a dŵr. Mae 
coesynnau’n tyfu tuag i fyny – grafitropedd negatif. Mae hyn yn gwneud yn 
siŵr eu bod nhw’n cyrraedd golau. 

 

Hormonau planhigion sy’n rheoli twf a swyddogaethau eraill mewn 
celloedd planhigion. 
Mae hormon yn rheoli ymatebion planhigyn i olau a disgyrchiant.  
Caiff yr hormon ei wneud ym mlaenau’r coesynnau a’r gwreiddiau. Mae’n 
cyflymu twf mewn coesynnau. Mae’n arafu twf mewn gwreiddiau. 
 

Golau 

Golau 
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Homeostasis 

Mae celloedd y corff yn gweithio’n effeithlon ar y tymheredd a’r pH priodol a 
phan maen nhw’n cael y crynodiad cywir o faetholion a dŵr. 
 

Mae homeostasis yn golygu cadw’r amgylchedd mewnol yn gyson 

Rhaid cadw amodau y tu mewn i’r corff yn sefydlog. 
 
Enghreifftiau i’w dysgu: 

x Rhaid cadw cynnwys dŵr y corff yn gyson 
x Rhaid cael gwared â chemegion gwastraff o’r corff 
x Rhaid i dymheredd y corff aros yn gyson 
x Rhaid i lefelau glwcos aros yn gyson 

Negeswyr cemegol sy’n rheoli llawer o swyddogaethau’r corff yw 
hormonau. Maen nhw’n cael eu cynhyrchu gan chwarennau a’u cludo yn y 
gwaed. Proteinau yw hormonau. 

Mae inswlin yn hormon sy’n rheoli lefelau glwcos y gwaed. 

Rheoli Lefelau Glwcos y Gwaed – Enghraifft o Adborth Negatif 
 
Mae bwyta carbohydradau, e.e. bara a reis yn rhoi llawer o glwcos yn y 
gwaed pan gân nhw eu treulio. 
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Diabetes 

Cyflwr yw diabetes sy’n golygu nad ydym ni’n gallu rheoli lefel y glwcos yn 
y gwaed. 
 
Ni all pobl ddiabetig storio glwcos ac mae’r lefel yn y gwaed yn gallu codi at lefel 
beryglus iawn. 
Lefel normal glwcos yn y gwaed yw 0.1g ym mhob 100cm3. Uwchlaw’r lefel hon, 
caiff y glwcos ei ysgarthu yn y troeth gan yr arennau. 
 
Symptomau diabetes 
 
1. Ysgarthu glwcos yn y troeth. 
2. Cynhyrchu llawer o droeth wrth i’r glwcos gael ei wanedu â llawer o ddŵr. 
3. Teimlo’n sychedig, oherwydd bod llawer o ddŵr wedi’i golli yn y troeth. 
4. Colli pwysau a theimlo’n wan gan nad yw’r corff yn storio a defnyddio 

glwcos. 
5. Coma diabetig mewn achosion eithafol. 
 
 
Rhoi diagnosis o ddiabetes 
 
1. Profi troeth am glwcos. 
2. Profi gwaed am lefelau glwcos uwch nag sy’n normal. 
 
 
Trin diabetes 
 
1. Pigiadau inswlin rheolaidd i’r corff.  
2. Rheoli swm y carbohydradau a braster yn y deiet. 
3. Trawsblaniad posibl meinwe pancreatig. 

Mae diabetes (math 1) yn gyflwr lle gall glwcos gwaed unigolyn godi at lefel 
angheuol uchel gan nad yw’r corff yn cynhyrchu inswlin. 
 
Mae diabetes (math 2) yn datblygu pan mae’r corff yn dal i allu gwneud rhywfaint 
o inswlin, ond nad yw’r inswlin y mae’n ei gynhyrchu’n gweithio’n iawn 
(gwrthsefyll inswlin).  
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cysylltiad rhwng hyn a bod dros bwysau 
(oherwydd gormod o garbohydrad a braster yn y deiet a dim ymarfer corff).  
Mae’r math hwn o ddiabetes fel rheol yn ymddangos mewn pobl dros 40 oed, er 
mewn pobl o Dde Asia a phobl o dras Affricanaidd a Charibïaidd, mae’n aml yn 
ymddangos ar ôl 25 oed. 
Diabetes math 2 sydd gan tua 90 y cant o bobl â diabetes. 
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Y Croen 

Mae’r croen yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o reoli tymheredd y corff. 

Blew – Mae’r blew’n 
gallu ynysu’r corff drwy 
ddal haen o aer cynnes 
dros y croen. 

Cyhyryn Sythu (Blew) 
Mae’r cyhyr hwn yn gallu 
cyfangu i godi’r blewyn 
pan mae hi’n oer a llaesu 
i ostwng y blewyn pan 
mae hi’n boeth. 

Chwarren Chwys 
Mae’r chwarren hon yn 
tynnu dŵr a halen o’r 
gwaed, gan gynhyrchu 
chwys. 

Dwythell Chwys 
Cludo chwys at 
arwyneb y croen. 

Mandwll Chwys 
Caiff chwys ei ryddhau 
ar y croen drwy’r 
mandwll; wrth i’r chwys 
anweddu mae’n oeri’r 
croen a’r corff. 

Capilarïau gwaed  
Mae llif gwaed drwy’r 
capilarïau’n gallu newid 
i helpu i reoli colled 
gwres o’r croen. 
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Pan mae’r corff yn oer 

1. Mae diamedr y pibellau gwaed yn y 
croen yn lleihau (maen nhw’n culhau); 
mae llai o waed yn llifo drwyddyn nhw; 
caiff llai o wres ei golli o arwyneb y 
croen. 
 

Skin appears white 

2. Cyhyr sythu 
blew’n cyfangu; 
blew yn codi; 
haenen o aer 
cynnes wedi’i 
dal yn agos i’r 
croen yn helpu i 
ynysu gwres yn 
y corff. 

3. Caiff gwres ei ryddhau wrth i gyhyrau’r 
corff gyfangu gan achosi crynu.  

 

Pan mae’r corff yn rhy boeth 

1. Mae diamedr y pibellau gwaed yn y croen yn cynyddu (mynd 
yn lletach); mae mwy o waed yn llifo drwyddyn nhw; caiff mwy o 
wres ei golli o arwyneb y croen. 
 

Mae’r croen yn edrych yn goch 

2. Cyhyr sythu blew’n 
llaesu (ymlacio); blew’n 
gorwedd yn fflat; llai o aer 
wedi’i ddal yn agos i’r 
croen felly mwy o wres yn 
cael ei golli. 

3. Caiff chwys ei ryddhau o’r mandyllau 
chwys; mae gwres y corff yn anweddu’r  
chwys ac yn oeri’r croen.  
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Deiet Cytbwys 

Mae deiet cytbwys yn golygu bwyta’r 
symiau cywir o’r grwpiau bwyd 
hanfodol. 
Mae gorfwyta’n gallu arwain at 
glefydau deietegol difrifol. 
 

Rhaid i gynnwys egni’r bwyd rydym ni’n ei fwyta gydbwyso â’r egni 
sy’n cael ei ddefnyddio. 
Mae gordewdra’n cael ei achosi wrth gymryd fwy o egni i mewn 
yn ein diet na’r egni sy’n cael ei ddefnyddio.  
 

Caiff egni gormodol (gormod) ei storio fel braster. 
Felly, y bwydydd sy’n eich gwneud chi dewaf yw’r rhai sy’n rhoi’r 
mwyaf o egni. 
 

Mae bwydydd carbohydrad yn cynnwys llawer o egni.  
Mae bwydydd sy’n cynnwys braster yn cynnwys llawer o egni 
oherwydd mae dwywaith cymaint o egni mewn 1g o fraster o’i 
gymharu â 1g o garbohydrad. 
 

Bwyta gormod 
Rydych chi’n bwyta gormod os yw gwerth egni’r bwyd rydych chi’n ei 
fwyta bob dydd yn fwy na’r egni rydych chi’n ei ddefnyddio yn yr 
amser hwnnw.  
Mae bwyta gormod yn gallu arwain at ennill pwysau a gordewdra.  
 
Mae gordewdra’n gallu cyfrannu at glefyd y galon, pwysedd 
gwaed uchel, diabetes (math 2), clefyd coden y bustl, canser y 
coluddyn a hefyd canser y fron a’r groth. 
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Labelu Bwyd 
 

Caiff gwybodaeth am faethiad ar labeli ei roi ‘fesul 100g’ (neu 
‘fesul 100ml’ i hylifau) ac fel rheol fesul dogn(portion) hefyd.  
Mae edrych ar y maetholion ‘fesul 100g’ yn eich helpu chi i 
gymharu lefelau’r maetholion mewn gwahanol gynnyrch.  
 

 

• Mae gwybod faint o egni sydd mewn bwyd yn helpu pobl i reoli 
eu deiet, yn enwedig os ydyn nhw’n ceisio colli pwysau.  

• Mae gwybodaeth am ychwanegion bwyd yn gallu bod yn 
ddefnyddiol i bobl ag alergeddau bwyd. 

 

Mae gormod o siwgr 
yn gallu cynyddu eich 
siawns o ddatblygu 
diabetes math 2 

Mae braster 
dirlawn(saturated fat)  yn 
tueddu i ddod o fraster 
anifeiliaid. 
Mae’n cynnwys llawer o 
golesterol ac mae’n 
cynyddu’r siawns o 
ddatblygu clefyd y galon. 

Mae deiet sy’n cynnwys 
llawer o halen yn gallu 
cynyddu pwysedd 
gwaed. 
 
Mae cysylltiad rhwng 
pwysedd gwaed uchel a 
mwy o siawns o gael 
trawiad ar y galon, strôc 
neu glefyd yr aren. 
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Clefydau sy’n ganlyniad i ffordd o fyw – Cyffuriau 
 
Cyffur yw unrhyw sylwedd sy’n effeithio ar eich cyflwr corfforol neu ffisiolegol. 

Alcohol 
Mae alcohol yn newid prosesau cemegol yn y corff. 

 
 
Effeithiau tymor 
byr 
Mae alcohol yn 
effeithio ar eich 
system nerfol drwy 
arafu eich 
ymatebion (mae 
hyn yn golygu bod 
eich amser 
ymateb yn 
cynyddu).  
 

Effeithiau hirdymor 
x Gall rhai pobl fynd yn ddibynnol ar alcohol, neu’n gaeth iddo.  
x Mae alcohol hefyd yn gallu achosi niwed corfforol hirdymor: 

o clefyd yr iau 
o clefydau cylchrediad a chlefydau’r galon 
o niwed i’r ymennydd 
o clefyd yr arennau 

 
Beth yw ystyr bod yn gaeth(addicted) i gyffur? 

x Mae pobl yn gaeth i gyffur pan maen nhw’n dibynnu arno. 
x Un o nodweddion caethiwed yw y bydd pobl yn dioddef symptomau 

diddyfnu(withdrawal symptoms) heb y cyffur. 
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Iechyd 
 
Nid dim ond absenoldeb afiechyd yw iechyd. Mae’n deimlad cadarnhaol a braf o 
les o ganlyniad i ymdrechion i gynnal cyflwr cyffredinol o ffitrwydd corfforol a 
meddyliol. 
 
Mae amrywiaeth o ffactorau’n effeithio ar 
iechyd: 

• Deiet, 
• Amodau byw, 
• Dod i gysylltiad â heintiau, 
• Eich genynnau, 
• Ffordd o fyw. 

 

Gallwn ni atal iechyd gwael 
gyda: 

• Hylendid da, 
• Dŵr glân 
• Gwell deiet, 
• Brechiadau. 

 

Cadw’n Iach 
Mae cadw’n heini’n helpu ein cyrff i weithio’n well. Mae ymarfer corff rheolaidd 
parhaus yn gwella cylchrediad ein gwaed ac yn gostwng cyfradd ein calon. Mae 
hefyd yn gwneud y system anadlu’n fwy effeithlon.  
 
Gallwn ni drin rhai cyflyrau meddygol gyda: 

• Cyffuriau fel gwrthfiotigau, 
• Trawsblaniadau organau, 
• Cemotherapi, 
• Radiotherapi, 
• Therapi genynnau. 

 

Mae’n bwysig cofio bod 
gwyddoniaeth a thechnoleg 
yn gallu datrys rhai 
problemau iechyd, ond nid 
pob un. 

Defnyddio Anifeiliaid i Brofi Cyffuriau. 
 
Mae pob cyffur yn gallu achosi sgil effeithiau. Mae cyffuriau newydd yn gallu 
achosi sgil effeithiau na fyddant yn ymddangos tan mae llawer o bobl yn eu 
defnyddio nhw. Mae angen profi cyffuriau newydd ar raddfa fawr cyn eu 
rhyddhau nhw ar y farchnad. Mae’r profion hyn yn cynnwys defnyddio anifeiliaid. 
 Y rhesymau pam mae grwpiau 
hawliau anifeiliaid yn 
gwrthwynebu profi cyffuriau ar 
anifeiliaid  
• Mae anifeiliaid mewn labordy 

mor wahanol i fodau dynol, nid 
ydynt yn ymateb i gyffuriau yr un 
fath â bodau dynol. 

• Nid oes gan fodau dynol hawl i 
gynnal unrhyw fath o arbrofion 
ar anifeiliaid. 

Mae gwyddonwyr yn defnyddio’r 
rhesymau hyn i gyfiawnhau eu gwaith ar 
anifeiliaid: 
• Ni ddylai arbrofion byth fygwth 

bywydau bodau dynol. 
• Nid yw profi ar gelloedd unigol o 

feinweoedd yn adlewyrchu 
cymhlethdod organebau byw. 

• Nid yw efelychiadau cyfrifiadurol yn 
ddigon manwl gywir i fodelu’r holl 
brosesau biolegol sy’n digwydd 
mewn organebau byw. 


	Microsoft Word - cy-Tudalen 1.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 2.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 3.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 4.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 5.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 6.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 7.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 8.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 9.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 10.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 11.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 12.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 13.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 14.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 15.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 16.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 17.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 18.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 19.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 20.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 21.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 22.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 23.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 24.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 25.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 26.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 27.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 28.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 29.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 30.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 31.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 32.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 33.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 34.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 35.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 36.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 37.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 38.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 39.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 40.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 41.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 42.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 43.doc
	Microsoft Word - cy-Tudalen 44.doc

